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Nederland samenvatting 
Van de dertien landen die in 2019 zijn onderzocht, heeft Nederland de minste zorgen over 

veiligheidskwesties. De Nederlandse veiligheidszorgen nemen echter wel toe volgens de Unisys Security 

Index™ met dit jaar een stijging van zes punten: van 109 punten in 2018 naar 115 punten in 2019. 

 

Als het gaat om Nationale Veiligheid, maakt 40% van de Nederlandse respondenten zich zorgen over 

de veiligheid van hun land in relatie tot oorlog, terrorisme of ernstige natuurrampen. In 2018 was dat 

nog 36%. We zien een stijging als gevolg van toenemende mondiale spanningen en politieke 

onzekerheid in Europa en de rest van de wereld. 

 

Nederlanders hebben ook toenemende zorgen over de ongeoorloofde toegang tot of misbruik van 

hun persoonlijke informatie. Zo is 54% van de respondenten van mening dat Nederlandse bedrijven 

niet genoeg hebben gedaan om hun persoonlijke gegevens te beschermen. Dit ondanks de 

implementatie door Nederland van de AVG (GDPR) in mei 2018. 

 

Wat deze zorgen over het misbruik van persoonlijke gegevens nog verder voedt, is het voortdurende 

debat over de privacy-risico’s die worden geïntroduceerd door spraakgestuurde technologie en 

slimme luidsprekers. 

 

Een grote meerderheid van de Nederlandse respondenten (79%) vreest dat bedrijven persoonlijke 

gesprekken kunnen volgen voor commerciële doeleinden. Deze vrees zal naar verwachting verder 

worden aangewakkerd door de recente bevestiging dat fabrikanten van virtuele assistenten 

medewerkers laten luisteren naar voorbeelden van spraakopnamen die zijn vastgelegd in huizen en 

kantoren van eigenaren, om de spraakherkenningssystemen te trainen. 

 

Bezorgdheid over de beveiliging van persoonlijke informatie komt ook tot uiting in de zorgen van 

Nederlanders over identiteitsdiefstal. Dit jaar maakt 45% van de Nederlandse respondenten zich 

ernstig (uiterst/zeer) zorgen over identiteitsdiefstal, vergeleken met 41% in 2018. Dit volgt de 

wereldwijde trends: identiteitsdiefstal wordt wereldwijd gezien als de meest urgente kwestie in de 

Unisys Global Security Index van 2019. 

 

De zorgen over veiligheid zijn in Nederland hoger onder bevolkingsgroepen met lagere inkomens, 

vrouwen en jongeren onder de 25 jaar. Het grootste demografische verschil in de Unisys Security 

Index voor Nederland is 23 punten tussen mensen met lagere inkomens (126) en mensen met hogere 

inkomens (103). Veiligheidszorgen zijn hoger onder vrouwen, vooral op het gebied van nationale of 

persoonlijke veiligheid. 
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Wereldwijd samenvatting 
De Unisys Security Index brengt al meer dan tien jaar veiligheidszorgen wereldwijd in kaart en constateert 

dat die zorgen de afgelopen vijf jaar aanzienlijk zijn toegenomen. Dit jaar was het wereldwijde niveau van 

veiligheidszorgen op het hoogste niveau sinds het onderzoek in 2007 begon. 

 

De Unisys Security Index 2019 staat wereldwijd op 175 (van 300 punten), een stijging van twee punten sinds 

2018. Voor het derde achtereenvolgende jaar blijven identiteitsdiefstal en bankkaartfraude wereldwijd de 

twee grootste zorgen. Identiteitsdiefstal blijft aan de top staan van de acht veiligheidsbedreigingen die door 

de index worden gemeten, waarbij meer dan tweederde van de ondervraagden (69%) zich ernstig zorgen 

maakt – wat de bezorgdheid met betrekking tot bedreigingen zoals oorlog, terrorisme en natuurrampen 

overtreft. Bankkaartfraude blijft wereldwijd ook een van de twee grootste zorgen over de veiligheid, waarbij 

tweederde (66%) van de consumenten zich ernstig zorgen maakt. 

 

Toenemende bezorgdheid over internetveiligheid verklaart voor een groot deel de stijging in de Unisys 

Security Index van dit jaar. Bijna tweederde (63%) van de consumenten meldt dat zij zich ernstig zorgen 

maken over de dreiging van virussen/hacking, waarbij meer dan de helft (57%) zich ernstig zorgen maakt 

over online winkelen en bankieren. 

 

Over het algemeen lieten consumenten in ontwikkelingslanden1 een hogere mate van bezorgdheid zien dan 

consumenten in ontwikkelde landen. Consumenten in de Filippijnen rapporteerden het hoogste zorgniveau 

van de dertien onderzochte landen en consumenten in Nederland registreerden het laagste niveau, hoewel 

zij zich wel steeds meer zorgen zijn gaan maken. Jongere respondenten en mensen met lagere inkomens 

hebben over het algemeen meer veiligheidszorgen. 

 

Het onderzoek werd dit jaar uitgebreid met vragen over het niveau van bezorgdheid dat consumenten 

ervaren wanneer zij in grote aantallen bijeenkomen op evenementen zoals het WK of grote muziekfestivals. 

Na grote aanslagen over de hele wereld in het afgelopen jaar, bleek dat de wereldwijde zorgen over de 

veiligheid tijdens het bijwonen van dit soort evenementen hoog is onder consumenten. 

 

Interessant genoeg gaven consumenten aan dat ze even bang zijn voor diefstal van gegevens bij grote 

evenementen als voor fysieke aanvallen. Terwijl 57% van de respondenten in de dertien ondervraagde 

landen ernstig bezorgd (uiterst/zeer bezorgd) was slachtoffer te worden van een fysieke aanval op een groot 

evenement, meldde hetzelfde percentage ernstige bezorgdheid over de diefstal van persoonlijke gegevens 

bij het gebruik van openbare wifi op deze evenementen, en was 59% ernstig bezorgd dat hun 

creditcardgegevens door iemand zouden worden gestolen. 

 

Bijgevolg heeft ongeveer een kwart van de respondenten (28%) hun plannen om bepaalde grootschalige 

evenementen bij te wonen gewijzigd en bijna vier op de 10 (39%) zegt dat ze "twee keer" zouden nadenken 

over het bijwonen van deze evenementen. Een kwart van degenen die hun plannen niet veranderen, meldt 

dat ze extra voorzorgsmaatregelen gaan nemen voor het beveiligen van mobiele apparaten en 

portemonnees.  

                                                      
1 De Unisys Security Index™ definieert een "ontwikkeld" land als een land waarin het bruto binnenlands product 
per hoofd van de bevolking wordt vastgesteld op $12.000 of meer. 
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De Unisys Security Index: dertien jaar en verder  
Unisys Corporation (NYSE: UIS) lanceerde de Unisys Security Index - de langstlopende 

momentopname van mondiale veiligheidszorgen onder consumenten - in 2007 om een continue, 

statistisch robuuste maatlat van bezorgdheid over veiligheid te bieden. De index is een berekende 

score van 3002  die de houding van consumenten door de tijd heen meet over acht 

beveiligingsgebieden in vier categorieën: 

 

De Unisys Security Index 2019 is gebaseerd op 

nationale onderzoeken onder representatieve  

steekproeven van 13.598 volwassen inwoners 

van 18-64 jaar oud. Interviews werden online 

afgenomen in elk van de dertien markten. Alle 

nationale enquêtes werden uitgevoerd van 27 

februari tot 22 maart 2019. Een extra vraag over 

grootschalige evenementen werd afgenomen 

tussen 3 april en 12 april 2019. 

 

In alle landen wordt de steekproef gewogen naar 

nationale demografische kenmerken zoals 

geslacht, leeftijd en regio. 

 

Wereldwijde veiligheidsindices zijn ongewogen 

gemiddelden van de respectievelijke 

beveiligingsindices van de dertien landen. De 

foutmarge is +/-3,1% per land bij een 

betrouwbaarheidsniveau van 95% en +/-0,9% 

voor de wereldwijde resultaten. 

 

Het Unisys Security Index-onderzoek van 2019 

werd uitgevoerd door Reputation Leaders, een 

wereldwijd adviesbureau voor thought leadership 

dat overtuigend onderzoek levert om mensen 

anders over merken te laten denken. 

 

  

                                                      
2 Het onderzoek rangschikt de zorgen van nul tot 300. Honderd betekent 'enigszins bezorgd', 200 betekent 'zeer 
bezorgd' en 300 betekent ‘extreem bezorgd'. 
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Veiligheidszorgen Nederland 
De Unisys Security Index 2019 voor Nederland staat op115 bij een maximum van 300; 60 punten 

onder het wereldwijde gemiddelde van 175. Van alle onderzochte landen in de Unisys Security Index 

blijft Nederland in 2019 wereldwijd het minst bezorgd. 

 

Hoewel de Nederlandse zorgen het afgelopen jaar met zes punten zijn gestegen, volgt dit op een 

aanzienlijke dip in 2018. Sinds de daling vorig jaar nemen de meeste zorgen weer toe in 2019, 

waarbij een kwart van de Nederlanders bezorgdheid uit over alle acht gebieden van de Unisys 

Security Index. 
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Internetbeveiliging blijft een grote zorg, met een groeiende vrees voor 

misbruik van persoonlijke informatie 

Veiligheidszorgen zijn in Nederland veel lager dan het wereldwijde gemiddelde, maar stijgen op elk 

gebied. Wederom is internetveiligheid het meest urgente veiligheidsprobleem voor Nederlanders, met 

een stijging van acht punten in 2019. De vrees voor persoonlijke veiligheid is in Nederland dit jaar ook 

aanzienlijk toegenomen met zeven punten. 

 

Naarmate er steeds meer nieuwe technologieën worden geïntroduceerd en er steeds meer 

consumentengegevens worden verzameld, is er over de hele wereld toenemende ongerustheid over 

de beveiliging van die gegevens. Nederlanders delen deze angsten en tonen een toenemende 

bezorgdheid over ongeoorloofde toegang tot of misbruik van hun persoonlijke informatie. 

 

Van bijzonder belang voor Nederlanders zijn identiteitsdiefstal en de dreiging van hacking of virussen. 

Maar liefst 45% van de Nederlanders maakt zich zorgen over beide gebieden. 
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Extra inzichten Nederland 
Als onderdeel van de Unisys Security Index wordt in elk land gevraagd naar specifieke actuele 

veiligheidsproblemen en trends. In 2019 beantwoordden Nederlandse respondenten vragen over de 

volgende onderwerpen: 

 

● Het gebruik van spraakgestuurde technologie en de bijbehorende beveiligingsproblemen in 

Nederland. 

● Nederlands begrip van en investering in cryptocurrencies. 

● De maatregelen die Nederlandse bedrijven nemen om persoonlijke informatie te beschermen. 

 

Spraakgestuurde technologie is niet wijdverspreid in Nederlandse 

huishoudens 
Hoewel 83% van de Nederlanders geen gebruik maakt van spraakgestuurde technologie thuis, zegt 

slechts 7% dat dit komt door zorgen over de veiligheid. 

 

79% van de respondenten vermoedt echter dat spraakgestuurde technologie bedrijven de 

mogelijkheid kan bieden om persoonlijke gesprekken voor commerciële doeleinden te beluisteren. 

 

 

Het gebruik van spraakgestuurde apparaten groeit snel in Nederland sinds de introductie van Google 

Home en Amazon Echo3. Hoe bezorgd bent u dat spraakgestuurde apparaten u thuis kunnen 

afluisteren? 

 
 

 

 

De helft van de Nederlanders wil niet in cryptocurrencies investeren 
Gevraagd naar investeringen in cryptocurrency, gaf 47% van de Nederlanders aan niet te willen 

investeren in de verschillende vormen van cryptocurrency. Naast het ontbreken van voldoende kennis 

over cryptocurrencies, zijn beveiligingsproblemen en kwetsbaarheid voor hackers de meest 

voorkomende redenen om niet te investeren. 

 

Een zesde van de Nederlanders is bereid om te investeren in cryptocurrencies, terwijl een derde van 

de respondenten uit Nederland niet genoeg weet over cryptocurrencies om te bevestigen of ze bereid 

zijn te investeren of niet. 

 

 

                                                      
3 https://inct.nl/news/6580/gebruik-smart-speakers-groeit-explosief 

 

https://inct.nl/news/6580/gebruik-smart-speakers-groeit-explosief
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Meer dan de helft vindt dat de gegevensbescherming tekortschiet 
Ondanks de introductie van de AVG (GDPR) in mei 2018, voelen veel Nederlanders zich 

ongemakkelijk over de veiligheid van hun persoonlijke informatie bij Nederlandse bedrijven. Meer dan 

de helft van de ondervraagden (54%) is van mening dat Nederlandse bedrijven onvoldoende 

maatregelen hebben genomen om hun privacy te beschermen bij het omgaan met persoonlijke 

gegevens. 
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Veiligheidszorgen bij grote evenementen 

In de eerste helft van 2019 hebben overal ter wereld aanvallen op openbare evenementen 

plaatsgevonden die breed werden uitgemeten in de media. De wereldwijde bezorgdheid over de 

veiligheid bij grote evenementen is dan ook hoog. Hoewel de Nederlandse bezorgdheid over de 

veiligheid bij dergelijke evenementen gemiddeld genomen gematigder is dan die van de rest van de 

wereld, is er wel degelijk veel onbehagen. 

 

36% van de Nederlanders maakt zich ernstig zorgen over het risico op fysieke aanvallen op 

deelnemers van evenementen en de meerderheid van de Nederlanders maakt zich op zijn minst 

enigszins zorgen over dreigingen op het gebied van persoonlijke en financiële gegevensveiligheid bij 

het bijwonen van grootschalige evenementen. 
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Het Unisys-perspectief  
 

VEILIG BLIJVEN OP GROTE EVENEMENTEN 

Salvatore Sinno, global chief security architect bij Unisys, maakte een lijst met eenvoudige stappen 

die mensen kunnen nemen om veilig te blijven bij grote sportevenementen, concerten en festivals. 

 

1. Koop alleen evenementtickets van officiële kanalen of websites die je vertrouwt. Zorg ervoor 

dat de website die je gebruikt om tickets te kopen, het veilige hangslotsymbool in de browser laat 

zien en controleer of het adres begint met "https://". En als de ticketprijzen te mooi lijken om waar 

te zijn, dan zijn ze dat waarschijnlijk ook. 

2. Plan vooruit en hou de meldingen van lokale autoriteiten in de gaten. Meld je aan voor 

eventuele reis- of nieuwsmeldingen die door de organisatoren van het evenement worden 

verstrekt of aanbevolen om updates over het verkeer of nieuws over mogelijke verstoringen op de 

dag van het evenement te ontvangen. 

3. Wanneer je alleen naar een druk evenement gaat, laat het iemand weten. Zorg ervoor dat je 

vrienden of familie weten waar je naar toe gaat, wanneer je verwacht aan te komen en wanneer je 

verwacht terug te keren. 

4. Reis licht. Het is niet nodig om alles mee te nemen naar een festival. Laat waardevolle spullen 

thuis en reis licht, met alleen de essentiële zaken - indien mogelijk in je zakken. 

5. Onderzoek de omgeving zodra je bij het evenement bent. Zorg ervoor dat je weet waar de 

uitgangen zijn en spreek een ontmoetingsplaats af met je vrienden voor het geval je van de groep 

wordt gescheiden. Weet waar je medewerkers en informatiepunten kunt vinden, zodat je iemand 

aan kunt spreken als dat nodig is. 

6. Zorg ervoor dat je mobiele apparaten up-to-date zijn en vermijd onbeveiligde wifi-

netwerken. Zorg ervoor dat je telefoon is bijgewerkt met de nieuwste software, voor maximale 

veiligheid. En gebruik alleen met wachtwoord beveiligde wifinetwerken. Onbeschermde 

wifinetwerken kunnen hackers toegang geven tot persoonlijke of financiële gegevens op je 

telefoon. 

7. Sluit geen elektronische transacties met onofficiële verkopers op het evenement. Wees 

voorzichtig met contactloze betaalpassen en mobiele transacties, met name buiten de 

evenementenlocatie. Gewetenloze handelaren kunnen financiële gegevens verzamelen om te 

gebruiken of te verkopen aan andere criminelen. 

8. Wees op je hoede voor verdachte activiteiten tijdens een evenement. Wees niet bang om iets 

te melden waarvan je denkt dat het ongebruikelijk is, zoals onbeheerde bagage of mensen die 

zich op een verdachte of bedreigende manier gedragen. 

9. Houd je telefoon opgeladen voor noodgevallen. Neem indien mogelijk een batterijlader mee 

om ervoor te zorgen dat je telefoon altijd beschikbaar is wanneer je hem nodig hebt. 

10. Blijf kalm in geval van nood en beweeg naar de randen van de mensenmassa. Probeer het 

gebied snel en rustig te verlaten. Ga indien nodig snel weg bij het incident, verberg jezelf 

eventueel, bel de hulpdiensten wanneer je kunt en laat je familie weten dat je veilig bent. 

 

DE BEZORGDHEID ONDER CONSUMENTEN GROEIT OVER DE HELE LINIE 

Gezien de politieke onrust van de afgelopen jaren, in combinatie met meldingen van incidenten van 

fysiek geweld en een schijnbaar eindeloze reeks cyberaanvallen op zowel overheden als particuliere 

ondernemingen, is het geen verrassing dat de Unisys Security Index het hoogste niveau van 

wereldwijde veiligheidszorgen ooit rapporteerde, sinds het onderzoek voor het eerst werd uitgevoerd. 

"Er zijn veiligheidsproblemen in elk aspect van de wereld, in elke sector, in alles wat je doet - en het is 

overweldigend," zegt Chris Kloes, vice-president van Unisys Security Solutions. 

 

De aanhoudende groei van de bezorgdheid kan op zijn minst gedeeltelijk het gevolg zijn van een 

groter bewustzijn bij de consument van zowel online als offline dreigingen. Dit groeiende bewustzijn 

heeft ervoor gezorgd dat consumenten het vertrouwen verloren in organisaties die hun persoonlijke 

gegevens verwerken. 
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“De samenleving begint wakker te worden en zegt: ‘Mijn persoonlijke informatie is echt belangrijk en 

ik kom erachter dat mensen er hele slechte dingen mee kunnen doen. Ik heb bijvoorbeeld van de 

belastingdienst vernomen dat mijn Burgerservicenummer werd gebruikt om mijn identiteit te stelen. 

Totdat ze contact met me opnamen, had ik geen idee dat dit speelde. Dit heeft directe en ernstige 

gevolgen voor mij,” zegt Jeff Livingstone, Vice-president Unisys en Global Head of Life Sciences & 

Healthcare. 

 

“In de wereld van de gezondheidszorg neemt de bezorgdheid van het publiek over de beveiliging en 

privacy van persoonlijke gegevens snel toe,” vervolgt Livingstone. “Dat komt vooral doordat veel 

gepubliceerde aanvallen en massale lekken van privé-informatie tot twee jaar geleden niet zo breed 

werden uitgemeten in de media als nu. Een andere factor is dat financiële en factureringsprocessen 

in zorgorganisaties erg traag zijn. Vaak is er aanzienlijke tijd tussen de medische dienstverlening en 

het ontvangen van de rekening door de patiënt. Dit geeft hackers veel tijd waarin ze vreselijke dingen 

kunnen doen. Gezondheidszorggegevens kunnen worden gebruikt om volledige online persona’s te 

creëren en zijn daarom veel waardevoller voor cybercriminelen dan klassieke financiële informatie. 

De waarde van zorginformatie op de zwarte markt neemt exponentieel toe. Vandaar dat al deze 

factoren samenkomen in een soort van perfecte storm, rechtstreeks gericht op de zorgconsument.” 

 

Maria Allen, vicepresident en global head of Financial Services bij Unisys, wijst op een vergelijkbare 

trend bij financiële instellingen. “Er is veel meer informatie beschikbaar en de banken staan meer 

open voor digitale oplossingen en automatisering, wat allemaal extra zorgen oplevert bij 

consumenten, over alle aspecten van beveiliging,” stelt Allen. 

Ironisch genoeg wordt de trend versterkt door pogingen van zorgaanbieders en andere sectoren om 

de klantervaring te verbeteren door middel van technologie, merkt Kloes op. “Veel organisaties 

gebruiken nu technologie om meer zeggenschap in de handen van de consument te leggen met 

nieuwe apps en apparaten voor thuis,” zegt hij. “Al deze zaken vormen nu een risico waarop noch de 

consument noch de dienstverlener volledig is voorbereid. De consument gaat er ten onrechte van uit 

dat de apps op zijn of haar telefoon zijn gecontroleerd en beveiligd en er zal een onvermijdelijke 

botsing zijn tussen de perceptie van de consument en het vermogen om die consument vanuit een 

cybersecurityperspectief van dienst te zijn.” 

 

OOK ZORGEN OM VEILIGHEID BIJ VRIJETIJDSACTIVITEITEN,ZOALS GROOTSCHALIGE 

EVENEMENTEN 

Overheden en privé-organisaties richten zich al lange tijd op de fysieke veiligheid van deelnemers 

aan wereldwijde evenementen zoals de Olympische Spelen of het WK. In de afgelopen jaren vonden 

er echter verschillende zeer breed uitgemeten tragedies plaats bij concerten en andere grote 

bijeenkomsten, die aanleiding gaven tot bezorgdheid voor evenementen op regionaal of lokaal 

niveau. Daarnaast laten de resultaten van de Unisys Security Index 2019 zien dat consumenten net 

zo bezorgd zijn over de veiligheid van hun gegevens bij openbare evenementen als over hun fysieke 

veiligheid. 

 

Dit werpt de vraag op hoe de overheid, organisatoren van evenementen en anderen tegemoetkomen 

aan de brede bezorgdheid van consumenten. 

Mark Forman, vicepresident van Unisys en wereldwijd hoofd van Public Sector, zegt dat sommige 

regeringen en bedrijven manieren vinden om fysieke bescherming en cyber-bescherming samen te 

brengen. “In de Verenigde Staten zijn fusiecentra ingesteld om samenwerking mogelijk te maken voor 

zowel cyberbeveiliging als fysieke beveiliging. Bepaalde Amerikaanse staten zijn hierin 

toonaangevend geweest omdat ze zeer goede processen voor het delen van informatie hebben. En 

uiteindelijk maakt het niet uit hoeveel technologie je erin stopt, het is nog altijd gebaseerd op mensen 

die bereid zijn om informatie te delen, informatie van andere entiteiten te gebruiken, en dit te doen 

binnen operationele en beleidsrichtlijnen. Pas als er een vertrouwensband bestaat tussen lokale 

wetshandhaving, de staat en de federale gegevensbronnen, is het mogelijk om die informatie 

daadwerkelijk te gebruiken en ernaar te handelen.” 
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Unisys Chief Trust Officer Tom Patterson denkt dat overheden in landen zoals de VS meer dan ooit 

op dit onderwerp zijn gericht. “In de VS is er nu betere samenwerking, focus en informatiedeling om 

de veiligheid te waarborgen bij zeer grote evenementen,” zegt Patterson. “Bijvoorbeeld bij de Super 

Bowl, waar federale en lokale politie en justitie allemaal heel goed samenwerken. Ze leveren niet 

alleen informatie over dreigingen, maar hebben ook enorm veel drones ingezet. We zien dus dat de 

hulp op gang komt met betrekking tot zeer grote privé-evenementen.” 

 

IDENTITEITSDIEFSTAL WORDT NOG STEEDS ALS EEN ENORME BEDREIGING GEZIEN 

Unisys Chief Information Security Officer Mathew Newfield merkt op dat de groeiende afhankelijkheid 

van online identiteiten zich uitstrekt tot bijna elk aspect van het leven van consumenten. “Vanuit mijn 

perspectief zie ik identiteitsdiefstal terugkomen in een heleboel andere delen van de security-

discussie,” stelt Newfield. “Ik denk dat mensen zich er bewust van zijn geworden dat als criminelen je 

identiteit stelen, ze toegang hebben tot je bankpas, je financiën, je belastingaangifte, je online 

aankopen en meer. En als ze zich gaan realiseren dat iemand identiteiten in grote hoeveelheden voor 

minder dan een dollar per stuk kan kopen, denk ik dat mensen bang worden.” 

Newfield voegt toe dat de gevolgen van identiteitsdiefstal van land tot land kunnen verschillen: “In de 

Verenigde Staten en enkele van de meer gemoderniseerde landen hebben we bescherming van de 

overheid die start wanneer iemand mijn bankpas steelt,” zegt hij. “Als ik het geld op mijn rekening zou 

verliezen, word ik beschermd door de overheid. En dat gebeurt niet in elk land. Dus het kan een 

levensveranderende impact hebben op mensen in verschillende delen van de wereld.” 

Maar Allen benadrukt dat dit groeiende gevoel van onbehagen bij consumenten een zilveren randje 

heeft: er is meer erkenning van de dreiging, wat zorgt voor consumenten die waakzamer zijn. Ze 

eisen dat de organisaties waarmee ze te maken hebben hun identiteiten beschermen. 

“Identiteitsdiefstal is een groot probleem,” stelt ze. “En het wordt tijd dat de gemiddelde consument dit 

beseft. Ik ben blij dat dit ook uit het onderzoek blijkt.” 

 

GROEIENDE BEZORGDHEID KAN WORDEN BEÏNVLOED DOOR MEDIA EN POLITIEK 

Forman merkte op dat de Unisys Security Index de perceptie van consumentenveiligheid meet, die 

sterk beïnvloed wordt door factoren als media en politiek. Om die reden is de perceptie misschien niet 

helemaal gelijk aan de realiteit. 

 

"Als je naar de delen van de wereld kijkt met een hogere score, vooral rond persoonlijke veiligheid, is 

dat vaak in landen waar nationalistische bewegingen in opkomst zijn, en de politici 

veiligheidsproblemen onder de aandacht hebben gebracht,” zegt hij. “Perceptie is altijd gebaseerd op 

wat er in de media wordt gerapporteerd en dat zorgt voor angst; het is de menselijke natuur. Het is 

dus niet verwonderlijk dat er een verband is tussen hogere niveaus van bezorgdheid en 

nationalistische bewegingen. De vraag is dan: is de nationalistische beweging het resultaat van 

werkelijke risico's of het gevolg van nationalistische politici die deze angsten veroorzaken?” 

 

Conclusie  
Zorgen van consumenten blijven groeien wereldwijd, op alle gebieden van veiligheid en in alle 

sectoren en industrieën. Deze zorgen hebben ingrijpende gevolgen voor de bedrijven en 

overheidsorganisaties die consumenten gebruiken om hen en hun gegevens te beschermen. Deze 

organisaties moeten prioriteit geven aan beveiliging om deze zorgen weg te nemen, te beginnen met 

een Zero Trust-benadering om alle actoren, systemen en diensten die binnen de onderneming 

opereren te identificeren. 
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Actiepunten voor organisaties en overheden 
Dus, wat kunnen bedrijven en overheidsinstanties die consumenten bedienen doen? Unisys gelooft 

dat er concrete stappen zijn die ze kunnen nemen. 

1. Ga door met het implementeren van een Zero Trust-beveiligingsmodel dat 

ervan uitgaat dat al het netwerkverkeer een potentiële bedreiging vormt. 
De voortdurende toename van de bezorgdheid van de consument over online veiligheid, 

weerspiegeld in de Unisys Security Index 2019, onderstreept de blijvende noodzaak om alle 

mogelijke maatregelen te nemen om klanten ervan te verzekeren dat hun gegevens worden 

beschermd wanneer ze met een organisatie werken. 

 

Unisys beveelt een vijfstappenmethodiek aan om tot een complete, start-tot-finish implementatie 

van Zero Trust te komen. De vijf stappen naar Zero Trust zijn: 

 Prioritiseer: De Zero Trust-reis begint met een totale zichtbaarheid van ecosystemen, 

waardoor organisaties hun kwetsbaarheden kunnen begrijpen en prioriteiten kunnen 

stellen. 

 Bescherm: Op basis van hun prioriteiten moeten organisaties eerst hun meest kwetsbare 

mensen, apparaten en netwerken beschermen en vervolgens de beveiliging uitbreiden naar 

alles en iedereen. 

 Voorspel: Organisaties moeten dreigingen voorblijven en hun risico’s verminderen met AI-

gestuurde voorspellende dreigingspreventie en objectieve, gegevensgestuurde 

cyberrisicoprognoses. 

 Isoleer: Organisaties moeten kritieke gegevens en systemen isoleren om toegang van 

kwaadwillende gebruikers te voorkomen. 

 Repareer: Unisys helpt organisaties de operationele impact van aanvallen te minimaliseren 

door hun responstijd te verminderen. 

 

“IT-besluitvormers weten al lang dat de netwerk-perimeter onverdedigbaar is in het huidige 

technologie-ecosysteem,” zegt Kloes. “Unisys Security Solutions lost dit op door een Zero 

Trust-architectuur te implementeren die meegroeit met moderne organisaties. Door gebruik 

te maken van de dynamic isolation™ -mogelijkheden om apparaten of gebruikers snel te 

isoleren bij het eerste teken van onraad, identificeert, valideert en beveiligt Unisys 

vertrouwde gebruikers, apparaten en gegevensstromen.” 

 

2. Technologie is belangrijk om aan zorgen van consumenten over veiligheid 

tegemoet te komen, maar mensen zijn ook belangrijk. 
De beste beveiligingstechnologie kan ver komen met het analyseren van netwerkactiviteiten en het 

identificeren van beveiligingsproblemen voordat deze escaleren. Maar zelfs de beste technologie kan 

niet effectief zijn zonder deskundigen die de informatie interpreteren en erop reageren. Unisys beveelt 

organisaties aan zich zowel op technologie als op mensen te richten om aan de verwachtingen van 

een steeds bezorgder klantenbestand te voldoen. 

“Beveiliging is een multidimensionale discipline,” stelt Forman. “Technologie kan veel doen op 

het gebied van assemblage en analyse van informatie, maar je hebt de juiste mensen nodig 

bij het gebruik van de inzichten. We zien dit bijvoorbeeld met grensbeveiligingstechnologie, 

die vaak gericht is op gegevensanalyse, maar niet het vermogen heeft om inzichten op een 

tijdige en nuttige manier te communiceren om een dreiging te stoppen. Unisys erkent dat dit 

laatste stuk de grote kloof is in veel van deze tools en dat dit moet worden aangepakt.”  
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3. Pak het risico aan dat gepaard gaat met het groeiend aantal apparaten in en 

om de onderneming en waar medewerkers ze gebruiken. 
De resultaten van de Unisys Security Index 2019 illustreren duidelijk de langzaam verdwijnende grens 

tussen fysieke en online beveiliging. En terwijl mobiele apparaten zich door de hele onderneming 

verspreiden, nemen werknemers ze ook mee naar fysieke locaties waar veel cyberrisico's kunnen 

voorkomen. Hoewel veel ondernemingen er hard aan werken om de fysieke veiligheid van hun mensen 

te garanderen, krijgt de veiligheid van hun gegevens mogelijk niet zoveel aandacht als nodig is. 

 

Programma's waarin werknemers die naar gebieden met een hoog risico reizen tijdelijke 

prepaid-apparaten krijgen, zijn nuttig in de zin dat ze veiliger en zonder veel risico voor de 

onderneming kunnen werken. Maar organisaties moeten hun mensen ook duidelijke 

richtlijnen geven over wat ze moeten doen en wat ze niet moeten doen als ze in een riskante 

fysieke omgeving werken. 

“Veel bedrijven missen de kans om hun medewerkers, werknemers en leidinggevenden te 

helpen veilig te werken wanneer ze reizen naar gebieden waar de veiligheidszorgen groot 

zijn,” zegt Livingstone. “Bedrijven moeten niet alleen de apparaten en gegevens van deze 

werknemers beveiligen, maar ook richtlijnen bieden zoals: Ga niet naar bepaalde risicovolle 

gebieden, accepteer alleen vervoer in bepaalde voertuigtypen, neem geen hotelkamer op de 

eerste verdieping, enzovoort.” 

4. Bescherm klanten door onweerlegbare identiteiten vast te leggen met 

behulp van biometrie en andere geavanceerde technologie. 
Het vaststellen van een onweerlegbare identiteit is integraal geworden voor iedereen die online een 

transactie uitvoert, fysieke toegang tot een faciliteit wil krijgen, door de beveiliging van luchthavens 

gaat of een grens overgaat naar een ander land. Overheidsorganisaties en bedrijven moeten het 

leven van consumenten makkelijker maken door hen in staat te stellen hun identiteit vast te stellen en 

tegelijkertijd hun vertrouwen verdienen door te zorgen voor de hoogste veiligheidsnormen. Intern 

moeten organisaties het proces van identiteitsregistratie en verificatie eenvoudig, fraudebestendig, 

kosteneffectief en duurzaam maken door gebruik te maken van technologische vooruitgang. 

 
“Het is niet vergezocht als we zeggen dat onze identiteit een van de meest cruciale activa is 

die we in ons leven hebben,” zegt Gupta. "De Unisys Security Index laat duidelijk zien dat 

mensen klaar zijn om biometrie te omarmen als een manier om hen fysiek en online te 

beschermen door hun identiteit te bevestigen, evenals de identiteit van slechte actoren. 

Helaas laat het onderzoek ook zien dat veel consumenten er niet op vertrouwen dat 

organisaties hun biometrische gegevens adequaat beschermen. Bedrijven en 

overheidsinstanties moeten concrete stappen nemen om de persoonlijke gegevens van hun 

klanten te beschermen met producten als Unisys Stealth® om de meest kritieke gegevens te 

isoleren en te beschermen tegen indringers die onvermijdelijk een toegang tot de omgeving 

vinden.” 

 

Kijk voor meer informatie over het beveiligingsaanbod van Unisys op: www.unisys.com/security. 

 

  

http://www.unisys.com/security
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Over Unisys 
Unisys is een wereldwijd informatietechnologiebedrijf dat hoogwaardige, op beveiliging gerichte 

oplossingen voor de meest veeleisende bedrijven en overheden op aarde bouwt. Het Unisys-portfolio 

omvat beveiligingssoftware en -diensten; digitale transformatie en werkplekdiensten; industriële 

toepassingen en diensten; en innovatieve software-besturingsomgevingen voor high-intensity 

enterprise computing. Bezoek www.unisys.com voor meer informatie over hoe Unisys veiligere 

resultaten voor klanten op de overheids-, financiële en commerciële markten realiseert. 

 

 

Over de Unisys Security Index 
Unisys voert de Unisys Security Index - de langstlopende momentopname van wereldwijde 

veiligheidszorgen onder consumenten - sinds 2007 uit om een voortdurende, statistisch robuuste 

maatstaf van bezorgdheid over veiligheid te bieden. De index is een berekende score van 300, die 

betrekking heeft op de veranderende houding van consumenten ten aanzien van acht 

veiligheidsdomeinen in vier categorieën: nationale veiligheid en rampen/epidemieën, in de categorie 

nationale veiligheid; bankkaartfraude en financiële verplichtingen, in de categorie financiële 

zekerheid; virussen/hacking en online transacties, in de categorie internetbeveiliging; en 

identiteitsdiefstal en persoonlijke veiligheid, in de categorie persoonlijke beveiliging. De Unisys 

Security Index 2019 is gebaseerd op online onderzoeken uitgevoerd op 27 februari-22 maart 2019 

onder nationaal representatieve steekproeven van ten minste 1.000 volwassenen in elk van de 

volgende landen: Australië, België, Brazilië, Chili, Colombia, Duitsland, Maleisië, Mexico, Nederland, 

Nieuw-Zeeland, Filippijnen, het VK en de VS. De foutmarge op landniveau is +/- 3,1% bij een 

betrouwbaarheidsniveau van 95% en +/- 0,9% op een mondiaal niveau. 

 

Kijk voor meer informatie over de Unisys Security Index 2019 op www.unisyssecurityindex.com. 

 

http://www.unisys.com/
http://www.unisyssecurityindex.com/

