Cyber security bewustzijn onder ZP’ers
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. ZP Facts doet
onderzoek naar de kennis van ZP’ers over de AVG en de aanpassing die gevraagd wordt. De nieuwe wet gaat
hand in hand met cyber security. Samen met cyber security expert DutchSec onderzoekt ZP Facts ook het
cyber security bewustzijn van ZP´ers. In deze infographic de meest opvallende resultaten.

Hoe vaak maak je back-ups van
jouw harde schijf/bestanden?

Maak je wel eens gebruik van
openbare WiFi-punten?
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Weet ik niet

Ja: 86,6%

8,87%

Gebruik je de optie
‘wachtwoord onthouden’
in jouw browser?
Ja

Nee: 13,4%

Maak je voor het werk voor jouw
opdrachtgever gebruik van jouw
eigen device (laptop/tablet)?
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Wanneer er software updates
beschikbaar zijn, installeer je
deze dan meteen?
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Ja

Nee

Stuur je wel eens zakelijke
bestanden/documenten door
naar jouw privé-mail?

Ja, ik maak gebruik van mijn eigen laptop/device

Nee

	Nee, mijn opdrachtgever stelt een

43,92%

Ja

laptop/device beschikbaar

Nee

Niet van toepassing

56,08%
Wachtwoord onthouden voor
de volgende keer?
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40,62%

67,63%

4,54%

Ben je bekend met de volgende terminologie?
Zo ja, maak je er ook gebruik van?

Ben je bekend met de
Algemene Verordening
Gegevensbescherming?
Ofwel de General Data

Virtual Private
Network (VPN)

Niet mee bekend
Alleen van naam bekend

Two-Factor
Authentication (TFA)

Protection Regulation
(GDPR), die 25 mei 2018
van kracht wordt?

Inhoudelijk bekend,
maak er geen gebruik van

Ad-blockers

Inhoudelijk bekend,
maak er gebruik van

Device encrypting
Password Manager
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Verantwoording: onderzoek op basis van 494 ingevulde enquêtes door Zelfstandig Professionals.
Voor meer informatie download het volledige rapport op www.zpfacts.nl.

70,52%

Nee

Ben je op de hoogte van de
gevolgen van deze nieuwe
wetgeving voor jou als ZP’er
38,76%

Security patches
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Ja

61,24%
Nee

