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De bouw maakt steeds meer gebruik van technologie om werk makkelijker, sneller en efficiënter te maken. Dat 
brengt fantastische mogelijkheden, maar ook de nodige risico’s met zich mee. Deze whitepaper geeft inzichten 
en oplossingen om de digitale veiligheid in de bouwsector te verbeteren. Kun je daarbij hulp gebruiken? De cyber 
experts van Perfect Day komen graag bij je langs!

Technologie & Digitalisering:
trends in de bouw

Werken in de Cloud
Net als veel bedrijven gaan ook bouwbedrijven steeds meer  in de cloud werken. Dit is handig, want op deze manier 
zijn de systemen en gegevens op elke locatie en op ieder apparaat bereikbaar. Zo krijgen je medewerkers zelfs 
toegang tot de systemen en de benodigde informatie wanneer zij op de bouwplaats staan.

Gebruik van ERP systemen
Een ERP (Enterprise Resource Planning) systeem helpt bij het automatiseren en beheren van verschillende processen 
binnen jouw bedrijf. Bijvoorbeeld de financiën, de taken, de HR en de toeleveringsketen. Bedrijven worden steeds 
afhankelijker van deze systemen om hun bedrijfsprocessen overzichtelijk te houden. 

BIM
Veel bouwbedrijven werken met een Building Information Model (BIM). Dit is een digitaal model dat alle fysieke en 
functionele kenmerken van een gebouw bevat, waardoor alle informatie over een bouwproject op één plek te vinden 
is. Hierdoor is het makkelijker voor de verschillende betrokken partijen om samen te werken.

Wet kwaliteitsborging bouwen
Vanaf eind 2022 gaat de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouwen in. Deze wetgeving leidt  tot meer toezicht en 
controle in de bouw. Ook wordt de aansprakelijkheid van aannemers tegenover opdrachtgevers verder uitgebreid. 
Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs, ook wel bekend als kwaliteitsborgers, zullen controleren of een gebouw voldoet 
aan de wettelijke technische eisen. Dit zal ertoe leiden dat er verschillende gegevens moeten worden gedeeld met 
deze partijen. Het is belangrijk om na te denken over hoe je op een veilige manier gegevens kunt beschermen maar 
ook  delen om aan de informatieplicht van deze wetgeving te voldoen. Internet of Things Internet of Things (IoT), ook 
wel bekend als slimme apparaten, worden steeds meer gebruikt op de bouwplaats. Er worden bijvoorbeeld sensoren 
geplaatst op apparatuur en gereedschap, zodat deze gemonitord en getraceerd kunnen worden. Hierdoor ben je 
altijd op de hoogte waar bepaalde apparatuur of gereedschap zich bevindt en of er onderhoud nodig is. Zo kan er 
tijdig onderhoud of vervanging plaatsvinden, zonder dat het bouwproces vertraging oploopt. Ook kunnen slimme 
sensoren inzicht geven in de veiligheid op de bouwplaats, bijvoorbeeld door op tijd een melding te geven als er 
sprake is van schadelijke stoffen op de werkvloer. Je kan door deze slimme apparaten ook op de hoogte blijven wat er 
gebeurt op de bouwplaats. Zelfs het uitrijpen van beton kan nu online worden gevolgd door middel van sensoren in 
de gestorte mortel. 
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Kwetsbaarheden in de bouwsector

Een interessant doelwit voor cybercriminelen
Het is duidelijk dat steeds meer gegevens van bouwbedrijven online worden opgeslagen en toegankelijk zijn. 
Hierdoor zijn deze online systemen een interessant doelwit voor cybercriminelen. Het risico op hacks en ransomware 
is daarom ook groot. Hierbij is er een grote kans op financiële schade. Door de ransomware kan de bedrijfsvoering 
stil te komen liggen. Bijvoorbeeld omdat de benodigde informatie over een bouwproject niet meer beschikbaar is of 
de juiste contactpersonen niet kunnen worden bereikt.

Veel persoonsgegevens
Wet- en regelgeving voor deze branche leggen neer dat verschillende persoonsgegevens van medewerkers moeten 
worden bewaard. Op de bouw moet vaak een kopie van het paspoort aanwezig zijn. Ook worden er voor bepaalde 
projecten extra documenten met persoonsgegevens geëist: een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), certificaten, 
medische keuringen, Opsporen Conventionele Explosieven ( OCE). Zorg ervoor dat deze gegevens op een veilige wijze 
worden gedeeld en bewaard, zodat de kans op een datalek zo klein mogelijk is.

Afhankelijkheid van andere partijen
Binnen de bouw ben je sterk afhankelijk van andere partijen, zoals leveranciers, externen of aanvullende 
dienstverleners. Een cyberaanval op een van deze partijen binnen je keten kan ook een grote impact hebben op jouw 
bedrijf. Bijvoorbeeld omdat bepaalde producten of diensten niet meer geleverd kunnen worden. Maar ook omdat 
jouw gegevens in de handen kunnen vallen van cybercriminelen. Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken 
met de ketenpartners over verantwoordelijkheden in het geval van een cyberaanval. Zo kom je niet voor vervelende 
verrassingen te staan. 

Verder worden veel gevoelige gegevens, zoals persoonsgegevens en financiële informatie, uitgewisseld tussen 
verschillende bedrijven. Wanneer dit niet op een veilige wijze gebeurt, dan is het risico groot dat dat de gegevens in 
de verkeerde handen vallen. Dit kan veel schade tot gevolg hebben, bijvoorbeeld wanneer dit leidt tot een datalek of 
oplichting. Maak dus niet alleen afspraken met onderaannemers over de uitvoering van de projecten, maar ook over 
de cyber security en de gegevensbescherming.

Zo is het geregeld in de bouw: 

  In 2020 had al 64% van de bouwbedrijven een beleid voor het gebruiken van sterke 
wachtwoorden.

  21% 1 op de 5 bouwbedrijven heeft ooit een risicoanalyse op het gebied van cybersecurity 
uit laten voeren.

  Slechts een kwart van de bouwbedrijven maakt gebruik van een veilige VPN verbinding  
om op afstand  verbinding te maken met de bedrijfssystemen.

  Maar liefst 81% van de bouwbedrijven updatet regelmatig de software  
en besturingssystemen. 
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De top 5 cyberrisico’s in de bouw

1. Hacks
Een crimineel dringt je systemen binnen en heeft hierdoor toegang tot het systeem en alle gegevens 
die in dit systeem te vinden zijn. De crimineel kan wijzigingen aanbrengen in het systeem, wat impact 
kan hebben op de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld omdat de gegevens over een bouwproject worden 
veranderd. Het kan ook zorgen voor een datalek wanneer persoonsgegevens te downloaden en 
verder te verspreiden zijn voor de cybercrimineel.

2. Datalekken
Datalekken kunnen op diverse manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld bij het verliezen van een telefoon 
of laptop, door per ongeluk de verkeerde informatie naar de verkeerde persoon te sturen of door 
een hack. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens van klanten en medewerkers op straat komen 
te liggen, wat zeer onwenselijk is. Dit kan leiden tot reputatieschade en zelfs tot een boete van de 
Autoriteit Persoonsgegevens wanneer er niet op de juiste wijze wordt gehandeld.

3. Ransomware
Ransomware is schadelijke software die je binnenhaalt door op een verkeerd linkje te drukken of een 
geïnfecteerd bestand te downloaden. Dit kunnen bijvoorbeeld ook plaatjes zijn. Dankzij de software 
die zo op jouw computer terecht komt, kunnen criminelen jouw bestanden en systemen versleutelen. 
Ze eisen losgeld -vaak in bitcoins- om het weer te ontsleutelen. Door de ransomware kan de 
bedrijfsvoering stil te komen liggen, omdat de benodigde informatie over de bouw bijvoorbeeld niet 
meer beschikbaar is. Of omdat de juiste contactpersonen niet kunnen worden bereikt.

4. Spookfacturen
Een spookfactuur is een factuur voor nooit geleverde diensten of goederen waarvan de crimineel 
hoopt dat deze in de drukte van de administratie wordt voldaan. Dit kan leiden tot financiële schade 
wanneer de factuur wordt betaald zonder dat dit nodig was. Vooral binnen de bouw, waar facturen 
vaak hoge bedragen omvatten, kan dit een grote impact hebben.

5. Ketenproblematiek
Een cyberaanval bij, via of door leveranciers, externen of aanvullende dienstverleners kan een 
grote impact hebben op jouw bedrijf. Het kan zo zijn dat bepaalde producten of diensten niet meer 
geleverd kunnen worden. Ook kunnen jouw gegevens bekend worden bij criminelen of kan je via 
deze keten zelf ook slachtoffer worden van een cyberaanval.
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Awareness van medewerkers
Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van de cyberrisico’s van jouw bedrijf. Ga hiervoor het gesprek met 
hen aan: hoe herken je een phishing e-mail? Wat moeten de medewerkers doen wanneer ze op een verkeerd linkje 
klikken? Maak afspraken met de medewerkers over hoe zij veilig omgaan met gegevens en systemen, bespreek dit 
regelmatig en volg trainingen waar nodig.

IT op orde
De techniek is ook van groot belang voor de cyberveiligheid. Wanneer de IT niet up-to-date en beveiligd is, kan dit een 
makkelijke open deur zijn voor cybercriminelen om jouw systemen binnen te komen. Zorg ervoor dat je computers 
up-to-date zijn, er een firewall aanwezig is en er antivirus software op iedere computer staat geïnstalleerd. Ook is het 
belangrijk om back-ups van je systemen te hebben voor het geval dat het toch misgaat. Een verwijderd bestand of 
een ontoegankelijk systeem kan op die manier makkelijk worden teruggehaald, mits je de back-ups op de juiste wijze 
hebt gemaakt. Zorg ervoor dat de back-ups ver genoeg teruggaan in de tijd en dat je meerdere versies bewaart, zowel 
online als offline op een harde schijf. Test ook regelmatig de back-ups om te kijken of deze goed werken.

IoT op een veilige manier gebruiken
Slimme apparaten maken het werk op de bouwplaats nog efficiënter en inzichtelijker, maar het is wel van belang dat 
hiermee op een veilige wijze wordt omgegaan. Al deze slimme apparaten zijn namelijk verbonden met het Internet en 
zijn vaak aangesloten op het bedrijfsnetwerk. Dit is een groot risico, omdat cybercriminelen deze slimme apparaten 
als toegang tot jouw bedrijfsnetwerk kunnen gebruiken. Daarom is het van belang om deze apparaten aan te sluiten 
op een apart netwerk wanneer dat mogelijk is. Houd de apparaten ook up-to-date met de laatste beveiligingsupdates, 
zodat cybercriminelen geen gebruik kunnen maken van bekende zwakheden in de beveiliging van deze apparaten. 
Beveilig deze apparaten bovendien met een sterk wachtwoord. Dit verkleint de kans dat iemand met de verkeerde 
bedoelingen toegang krijgt tot de instellingen van het apparaat en deze wijzigt.

Afspraken met ketenpartners
Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de partijen waarmee je samenwerkt. Wat kan je van hen 
verwachten wanneer er iets misgaat? Stellen ze je dan meteen op de hoogte? Wie is er verantwoordelijk als er schade 
wordt geleden? Dit zijn allemaal belangrijke zaken om op papier te hebben staan. Zo ben je op de hoogte van wat 
je van ze kan verwachten en kan je waar nodig ook zelf maatregelen treffen. Zorg er ook voor dat het uitwisselen 
van gegevens, bijvoorbeeld persoonsgegevens of financiële gegevens op een veilige wijze gebeurt. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het gebruiken van een beveiligd portaal. 

Hoe bescherm je jouw bedrijf tegen  
deze risico’s?

Cyberincidenten bij bouwbedrijven in 2020:

  Bij 39% van de bouwbedrijven kwamen  (cruciale) software programma’s plat te te liggen 
door een veiligheidsincident.

 1 op de 10 bouwbedrijven raakte  data kwijt  door een veiligheidsincident.

 Bij 1 op de 20  bouwbedrijven is er vertrouwelijke data openbaar gemaakt door een hack).
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Geen mailverkeer mogelijk
Helaas hebben er al verschillende cyberincidenten plaatsgevonden bij bouwbedrijven. In oktober 2021 werd de 
Belgische bouwgroep Besix getroffen door een cyberincident. Hierdoor moesten diverse servers en systemen offline 
worden gehaald en was het een week lang niet mogelijk om gebruik te maken van de mailboxen. Gelukkig zijn hierbij 
geen gevoelige gegevens in de verkeerde handen gevallen, maar bepaalde transacties met klanten en leveranciers 
liepen wel vertraging op.

Financiële schade door ransomware
In 2019 werd een installatiebedrijf in Helmond slachtoffer van een ransomware aanval. Alle systemen en bestanden 
werden versleuteld, inclusief de back-ups. De werkzaamheden kwamen stil te liggen omdat niemand meer toegang 
had tot de administratie, de facturen en de bouwtekeningen. Omdat er online ook geen herstelprogramma te 
vinden waren om de bestanden te ontsleutelen, zat er niets anders op om het geëiste losgeld te betalen aan de 
cybercriminelen. Het was onzeker of de cybercriminelen echt te vertrouwen waren en na betaling de bestanden en 
systemen weer zouden ontsleutelen, maar dit is in dit geval gelukkig wel gebeurd. Uiteindelijk heeft het bedrijf 4 
dagen stilgelegen en hebben ze financiële schade geleden omdat de enige oplossing het betalen van losgeld was.

De juiste maatregelen voorkomen erger
Ook zijn er voorbeelden dat het nemen van de juiste cyber security maatregelen heeft geleid tot het voorkomen van 
cyberincidenten. In november 2021 vond er een cyberaanval plaats op bouwbedrijf Heijmans. Er werd geprobeerd 
om de systemen binnen te komen via de accounts van medewerkers. Gelukkig gingen de accounts op slot na drie 
onjuiste inlogpogingen. Hierdoor konden de cybercriminelen geen toegang krijgen tot de systemen en werd verdere 
schade voorkomen. Dit voorbeeld laat zien dat het nemen van cyber security maatregelen een echte impact kan 
hebben op de (cyber-) veiligheid van jouw bedrijf.

Voorbeeldcases van cyberincidenten  
bij bouwbedrijven

Over Perfect Day
Perfect Day is de partij voor cyber & data security in het mkb. Je kunt bij ons terecht voor advies en 
oplossingen. Daarvoor brengen we altijd eerst het grote plaatje van jouw bedrijf in kaart. Dat bestaat 
uit techniek, medewerkers, noodprocessen, wetgeving (avg) en ketenveiligheid. We maken dreigingen 
en kwetsbaarheden inzichtelijk. En helpen ze aan te pakken. Met een effectieve mix van persoonlijk 
advies en de juiste producten. Praktisch, persoonlijk en betaalbaar.
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Afspraak maken?

Contactgegevens

Caballero Fabriek Unit 70
Saturnusstraat 60  
2516 AH Den Haag

E: contact@perfectday.nl
T: 085 048 61 09

Dit is hét moment om door te pakken! Maak een afspraak 
met onze cyber expert of boek eerst een gratis intake.

http://www.perfectday.nl
contact@perfectday.nl
085 048 61 09

