HAP NIET IN HET AAS
Phishing is big business. Laat u niet verleiden.

In het afgelopen jaar hebben phishing-aanvallen een bliksemsnelle groei
doorgemaakt. Aanvallers blijven hun tactieken verfijnen en succesvolle
soorten aanvallen. Ze hebben in het bijzonder geprofiteerd van het malwareas-a-service aanbod op het dark web om de efficiëntie en volume van de
aanvallen te vergroten. In feite rapporteert 41% van de organisaties nu ten
minste phishingaanvallen.1
In dit whitepaper gaan we dieper in op de evolutie van phishing in
de afgelopen jaren, hoe het werkt en hoe het eruitziet. En aangezien
cybercriminelen blijven azen op werknemers via hun technologie, zullen we u
uitleggen dat voor het belang van een gelaagde verdediging tegen phishingaanvallen: het een combinatie is van geavanceerde beveiligingstechnologieën
met opgeleide, phishingbewuste werknemers.

Meer dan vervelende spam

Traditioneel werd phishing geassocieerd met
cybercriminaliteit op het gebied van online bankieren:
oplichters sturen een e-mail die u naar een website
lokt die een visuele kloon is van de inlogpagina van uw
bank, waar u uw gegevens in een nepformulier invoert
en ze zo bij de criminelen in de schoot geworpen krijgt.
Maar phishing omvat veel meer dan alleen nep
banksites en links naar levensverbeterende pillen of
pakketleveringen: het is eigenlijk gewoon aas voor uw
neus laten bungelen en wachten tot u het opeet en hen
voorziet van nuttige en waardevolle informatie.

De meest voorkomende aanvalsstrategie

Uit een recent onderzoek onder 3.100 organisaties blijkt
dat e-mail de meest voorkomende aanvalsstrategie is,
die in 33% van de succesvolle cyberaanvallen wordt
gebruikt. Het is ook een zeer effectieve strategie: 53%
van de organisaties die het afgelopen jaar door een
cyberaanval werden getroffen, waren het slachtoffer
van phishing.4
Phishing-e-mails zijn vaak de eerste stap in een
complexe, multi technische aanval. Bijvoorbeeld, het
klikken op een link in een phishing email verbindt door
met een command and control server, die vervolgens
de organisatie infecteert met kwaadaardige software.

Phishing is big business

De afgelopen jaren is het aantal phishingaanvallen
dramatisch toegenomen, aangewakkerd door dark
webdiensten zoals gratis phishingkits (kant en klare
tools om phishing te versturen) en phishing-as-a-service.
Het wordt steeds zelfs voor de minst technisch
onderlegde aanvaller steeds eenvoudiger om
geavanceerde malware te gebruiken die is
gemaakt door iemand die veel slimmer is dan hijzelf.
Als gevolg daarvan zijn phishing-aanvallen nu een
vast onderdeel van het dagelijks leven. 41% van de ITprofessionals geeft aan dat hun organisatie ten minste
dagelijks te maken heeft met phishing-aanvallen, terwijl
meer dan driekwart (77%) ten minste elke maand te
maken heeft met aanvallen. 3

93%

van de inbreuken op de
beveiliging van gegevens was
gebasseerd op phishing. 2

Frequentie van phishing-aanvallen
v

1 op de 3

cyberaanvallen zijn de
organisatie binnen gedrongen
via email.
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- 41% van de aanvallen is gericht op het verkrijgen van
ongeautoriseerde toegang tot het systeem.
Voorbeelden hiervan zijn het verkrijgen van toegang tot
het netwerk van een bedrijf om gegevens te stelen of
de controle over systemen te krijgen.

Hoe de meest recente cyberaanval die een organisatie trof
binnenkwam - Sophos-enquête onder 3.100 IT-managers.

De belangrijkste drijfveer achter phishingaanvallen
is financieel voordeel. Het Verizon 2018 Data Breach
Investigations Report onthulde dat:

Gezien de financiële motieven achter de meeste
aanvallen, is het niet verwonderlijk dat cybercriminelen
zich vaak zich richten op werknemers die toegang
hebben tot de bedrijfsfinanciën en hen verleiden tot het
maken van over te maken naar bankrekeningen
die door de criminelen worden beheerd. Ze richten zich
echter ook op die bedrijfsprocessen en IT-controles
beheren, waardoor organisaties worden blootgesteld
aan een aan een reeks aanvallen, waaronder
ransomware en afpersing.

- 59% van de aanvallen wordt gemotiveerd door
financieel voordeel.
Dit omvat het oogsten van referenties voor doorverkoop
op het dark web, het infecteren van systemen met
ransomware, of het zich voordoen als senior managers
om werknemers over te halen geld of waardevolle
gegevens over te maken.

Afdelingen die het doelwit zijn van phishingaanvallen
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat phishing wordt beschouwd als het belangrijkste beveiligingsrisico door ITmanagers, waarbij 50% het als een top-drie risico ziet. Verder staat op de derde plaats op de risicolijst mensen,
waaronder intern personeel, aannemers en bezoekers. Dit weerspiegelt de groeiende trend bij cybercriminelen om
gebruik te maken van menselijke zwakheden en gedragingen in hun aanvallen.

Wat/wie zijn volgens u de drie grootste beveiligingsrisico’s voor uw organisatie?
Combinatie van antwoorden op de eerste, tweede en derde plaats. 3.100 respondenten.

Verbetering van efficiëntie en
productiviteit

Een interessant facet van het phishing-ecosysteem
is dat er een groot aantal factoren zijn die aanvallen
uitvoeren, maar slechts een klein aantal phishers die
geavanceerd genoeg zijn om een phishingkit vanaf nul
te schrijven. Daarom zijn phishingkits nu op
grote schaal beschikbaar voor te downloaden van dark
web forums en marktplaatsen, en geven ze aanvallers
alle tools die ze nodig hebben die ze nodig hebben
om winstgevende phishingaanvallen te maken: e-mails,
webpaginacode, afbeeldingen en meer.

Dit heeft geleid tot efficiëntere
aanvalsdistributiemethoden, met on-demand
phishingdiensten, kant-en-klare phishing-kits, en nieuwe
aanvalsgolven zoals Business Email Compromise (BEC)
die gericht zijn op waardevolle activatie via social media
accounts.

Makers van kits proberen winst te maken door hun kits
te verspreiden onder deze minder
geavanceerde gebruikers, en verdienen geld op een
van de volgende twee manieren: ze bieden gratis kits
aan met backdoors voor de maker om gegevens te
verzamelen die door de verzender zijn verzameld, of
kits met winst te verkopen. De duurste kits bevatten nu
zelfs functies zoals controlepanelen voor het traceren
van campagnes.

Momenteel wordt 89% van de phishing-aanvallen
uitgevoerd door de georganiseerde misdaad. Omdat
phishing wordt uitgevoerd als een bedrijf, zijn de
aanvalsstrategieën geëvolueerd op een manier die we
allemaal kunnen herkennen: hoe kan ik mijn werk
gemakkelijker maken en efficiënter werken, en hoe kan
ik uitbreiden om de winst te verhogen?

Gratis phishing-kits

Ooit gewild dat uw producten verkopen zoals de
nieuwste iPhone? Voor de meesten van ons, als
we een idee zien dat goed werkt - van een vriend,
collega of concurrent - zijn we geneigd het te “lenen”
idee te “lenen” voor onszelf, toch? Nou, de phishinggemeenschap is niet anders. Eigenlijk, is het beter
georganiseerd.

89%

van phishing aanvallen
wordt uitgevoerd door
de georganiseerde misdaad
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Zoals marketing, maar dan zes keer beter

Het meest verontrustende is dat deze dark webdiensten
tijd hebben vrijgemaakt voor aanvallers, zodat ze zodat
ze zich kunnen concentreren op het verfijnen van hun
campagnes en het aanscherpen van hun snode
vaardigheden.
En met hun tactiek kunnen ze resultaten boeken waar
de meeste verkoop- en marketingteams jaloers op
zouden zijn: de kans dat op phishing-e-mails wordt
geklikt is momenteel zes keer zo groot dan gewone
marketing-e mails van consumenten.6

Hoe phishing werkt

Zoals gezegd, gaat phishing om meer dan alleen valse
bank e-mails en waarschuwingen. Het gaat erom u
ervan te overtuigen, iets waardevols te verstrekken aan
de aanvallers. En wat begon als gewoon “phishing”
heeft zich nu ontwikkeld tot drie takken van aanvallen:
de klassiekers, mass phishing en spear phishing en
Business Email Compromise, onderdeel
van spear phishing.

Massa-phishing

Deze aanvallen zijn grotendeels opportunistisch,
waarbij wordt geprofiteerd van de merknaam van een
bedrijf om klanten naar vervalste sites te lokken waar ze
worden misleid tot het afstaan van creditcardgegevens,
inloggegevens en andere persoonlijke informatie die
later worden doorverkocht voor financieel voordeel.
- Gericht op de activa van individuen
- Meestal consumenten van de producten of diensten
van een merk
- Onpersoonlijke email in grote aantallen verzonden
- Gericht op het stelen van persoonlijke gegevens,
zoals inloggegevens

Doorklik percentages phishing e-mails

Deze nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingstijd
heeft de phishingdreigingen een flinke duw in de
rug gegeven. Business Email Compromise (BEC)aanvallen zijn in opkomst - een gevaarlijke subset van
phishing aanvallen die aanvallers in staat stellen hun
winstgebieden uit te breiden door zich te richten op
hoogwaardige doelwitten.
Een typisch ‘verify your account’ voorbeeld van massa phishing
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Spear phishing

De andere vorm van bedreiging is spear-phishing,
waarbij e-mails die zich voordoen als een specifieke
afzender of vertrouwde bron worden verzonden naar
bepaalde personen binnen organisaties om te proberen
bepaalde acties te laten ondernemen, zoals geld sturen
naar valse rekeningen.

Spear-phishingaanvallen komen steeds vaker voor
en cybercriminelen blijven hun technieken om de
effectiviteit te vergroten. In een recent onderzoek onder
330 IT professionals, bevestigde 55% dat hun senior
managers zich hadden voorgedaan bij spear
phishing aanvallen.7

- Gericht op de activa van een specifieke organisatie
- Meestal een individu of een specifieke groep in een
organisatie
- Gespoofde (look-a-like) e-mailadressen om te helpen
bij de omzetting
- Doet zich voor als betrouwbare bronnen en
hooggeplaatste personen

Meer gerichte subsets van spear phishing maken
gebruik van social media profielen om doelgegevens
te verzamelen en gegevens te verzamelen en de
conversie te verhogen. Deze staan bekend als CEOfraude en recentelijk, Business Email Compromise
(BEC).

Echte en phishing-e-mails lijken vaak sterk op elkaar, zoals blijkt uit dit overtuigende voorbeeld van een Britse tv-licentie.
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Compromitteren van zakelijke e-mail

Business Email Compromise aanvallen worden zo
genoemd, omdat ze in verband worden
gebracht met e-mailaccounts van werknemers die
worden gecompromitteerd in plaats van
het afzenderadres dat wordt vervalst. Hierdoor zijn
aanvallen veel moeilijker op te merken
door eindgebruikers.
- Gericht op bedrijfsinformatie, toegangsgegevens of
fondsen van een bedrijf
- Nadat aanvallers een organisatie hebben uitgekozen
om aan te vallen, zullen ze personen binnen die
bedrijf aan te vallen door gegevens te verzamelen van
sites als Facebook en LinkedIn om zeer gerichte en
geloofwaardige phishing e-mails te maken
- De aanvaller isoleert vervolgens die persoon
door het e-mailbericht te laten lijken van een
hooggeplaatste leidinggevende en zal tijdsdruk
toevoegen, meestal door berichten te sturen helemaal
aan het eind van de dag of week
In tegenstelling tot massa- of spear-phishingcampagnes
zijn deze aanvallen regelmatig gericht op
bedrijfsfondsen. En anders dan bij aanvallen uit
eerdere jaren waarbij informatie over de bankrekening
aan potentiële slachtoffers in PDF-bijlagen, houden
BEC-aanvallen dergelijke informatie achter totdat het
slachtoffer een positieve reactie heeft gestuurd.
Immers, een frauduleuze rekening is de grootste
kostenpost voor de aanvaller, dus is het een belangrijke
troef om te bewaken, omdat deze informatie aan de
autoriteiten kan worden verstrekt als het slachtoffer de
list vroegtijdig doorheeft.

Evoluerende phishing-technieken

Phishing-technieken blijven zich ontwikkelen. Nu
mensen steeds gevoeliger worden voor e-mails die te
mooi zijn om waar te zijn, met fantastische prijzen, gaan
de oplichters over op eenvoudige, alledaagse e-mails
die minder snel opvallen.
Dit onderzoek toont de top 10 van e-mails waar mensen
in zijn getrapt tijdens de Phish Threat simulatie training.
Zoals u kunt zien, zijn dit allemaal heel ‘normale’
onderwerpregels voor e-mails – onderwerpen die
gewoonlijk geen wenkbrauwen doen fronsen.

Een typisch ‘verify your account’ voorbeeld van massa phishing

De meest effectieve phishing e-mail verwees naar JIRA,
een populaire software tool, gevolgd door een verzoek
om een vergadering of een e-mail over pesterijen ontworpen om de ontvanger in paniek te brengen en
niet door de gebruikelijke veiligheidscontroles te laten
gaan!

BEC-aanvallen zijn moeilijker op te sporen omdat de
aanvallers e-mailaccounts van bedrijven om van daaruit
te verzenden. Uit de laatste cijfers van de FBI blijkt zelfs
dat een duizelingwekkend aantal bedrijven het
slachtoffer is geworden van dit soort aanvallen, waarbij
de verliezen in 2016 opliepen tot 3,1 miljard dollar,
verdeeld over 22.000 ondernemingen.
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Voorbeelden van phishing-simulatie-e-emails

Eenvoudig gezegd, als een frauduleuze e-mail begint
met “Geachte klant”, is het phishing. Maar als het u
begroet met uw naam, is het spear phishing. En als het
van het echte e-mailadres van uw leidinggevende of
directie komt, is het een Business Email Compromise
(BEC) aanval.
Natuurlijk, veel spear phishing aanvallen zijn veel
gerichter dan dat. Goed voorbereide oplichters
kunnen uw functietitel weten, uw kantooradres, de
broodjeszaak waar u vaak gaat lunchen, de vrienden
waar u mee omgaat, de naam van uw leidinggevende,
de naam van uw vorige leidinggevende, en zelfs de
naam van de leverancier van uw zakelijke koffiebonen.

De phishing tekenen herkennen

Dus, die valse facturen die aankomen met de
mededeling dat iemand een vliegticket heeft
gekocht op uw creditcard heeft gekocht, en dat u het
bijgevoegde document moet openen voor details als u
de betaling wilt betwisten? Dat is mass phishing.
Net als die valse koeriersbrieven waarin staat dat u het
adres van uw bedrijf moet bevestigen zodat een niet
afgeleverd item kan worden verzonden.
Spear phishing, voor het grootste deel, is ongeveer
hetzelfde, behalve dat het aas specifieker is. Of, in
het geval van BEC-aanvallen, kan het bericht geen
kwaadaardige links of bijlagen bevatten, maar u
vragen geld over te maken - waardoor de aanval
geloofwaardiger lijkt.

En zoals u zich waarschijnlijk wel kunt voorstellen, is er
bij spear-phishing niets zo succesvol als succes. Hoe
meer oplichters, cybercriminelen, of teams van door de
overheid gesponsorde makers over uw bedrijf te weten
komen, des te geloofwaardiger zullen hun phishingpogingen lijken.
Deze informatie kan op verschillende manieren worden
verkregen, onder meer door:
- Eerdere succesvolle aanvallen, zoals malware die
gegevens steelt
- Privé bedrijfsdocumenten, zoals telefoongidsen of
organigrammen die opduiken in zoekmachines
- Uw persoonlijke social media accounts en social
media bedrijfspagina’s
- Ontevreden voormalige werknemers
- Gegevens gekocht van andere oplichters op het dark
web
U kunt waarschijnlijk nog veel meer manieren bedenken
waarop “geheime” informatie allesbehalve maar
geheim kan worden. Het komt erop neer dat als u deze
tactieken begrijpt, u met succes kunt voorkomen dat u
een van de 30% phishing-e-mails opent die vandaag
de dag worden geopend.

30%

van de phishing
e-mails worden
geopend
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Gebruik dit handige acroniem om uw gebruikers
te helpen de tekenen van een phishing-email te
herkennen:
P:
H:
I:
S:
H:

Belooft ongelooflijke dingen
Vraagt u te antwoorden
Dringt erop aan dat u nu handelt
Gevoel van urgentie
Druk op verwijderen!

TEST
Stuur gesimuleerde phishing-emails die
levensechte tactieken nabootsen om het
bewustzijn van de gebruiker te testen

TRAIN
Leer gebruikers hoe ze
phishing kunnen herkennen
en dit laten stoppen

Als u twijfelt, meld het dan aan uw IT-team. Om iedereen
in het bedrijf bewust te maken van de phishing! En druk
op delete en verwijder daarmee de phishing e-mail.

De strijd tegen phishing

Phishing-aanvallen zijn er in alle soorten en maten,
en helaas is er geen wondermiddel om phishing
te stoppen. Een gelaagde verdediging tegen
phishingaanvallen, een combinatie van geavanceerde
beveiligingstechnologieën en opgeleide, phishingbewuste werknemers, is het enige antwoord. Bij
Solvisoft, raden we alle organisaties een drieledige
aanpak aan:

1. Zichtbaarheid en opleiding

In de strijd tegen phishing zijn uw gebruikers de
zwakste schakel. In feite duurt het gemiddeld slechts
16 minuten voor iemand om op een phishing-e-mail te
klikken [Bron: Verizon 2018 Data Breach Investigation
Report].

MEET
Vooruitgang en verbetering
bijhouden om de ROI aan te tonen
en verdere opleiding te sturen

2. Voor aflevering

58% van de e-mails is spam en 77% van alle spammails
bevat een schadelijk bestand. Als gevolg hiervan, is
een veilige e-mailpoort een essentieel element in uw
strijd tegen phishing, omdat phishing-e-mails voordat
ze uw e-mailboxen kunnen bereiken. De belangrijkste
technologieën waar u op moet letten zijn:
- Anti-spam: Krachtige spamfilter over de hele wereld
voorkomen dat e-mails uw gebruikers bereiken.
- Afzenderreputatie: IP-reputatie filtering om
ongewenste e-mails te blokkeren bij de poort.
- Verificatie van afzenders: Detecteer spoofing van
afzenders, afwijkingen in de koptekst en verdachte
e-mail inhoud.
- Sandboxing: Detoneert verdachte bestanden buiten
het netwerk.
- Schadelijke URL’s blokkeren: Filter slechte links,
inclusief bescherming tegen onzichtbare en
vertraagde bedreigingen.

Omdat uw gebruikers in de frontlinie van phishingaanvallen staan, is het essentieel om mensen bewust
te maken en mensen te trainen hoe ze phishinge-mails kunnen herkennen - en vermijden. Er zijn
drie fasen voor een effectieve phishing-simulatie en
-trainingsprogramma:
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3. Na aflevering

Na aflevering is uw laatste verdedigingslinie, die uw organisatie beschermt als een gebruiker op een schadelijke
e-mail link klikt of een geïnfecteerde bijlage opent. Zoek naar een beveiligingsoplossing voor endpoints die zowel
fundamentele als moderne technieken biedt, waaronder:
- Deep learning: Blokkeer nooit eerder geziene bedreigingen die in uw organisatie actief zijn.
- Anti-exploit: Voorkomt dat aanvallers kwetsbaarheden in legitieme software gaan misbruiken.
- Anti-ransomware: Stop ongeoorloofde versleuteling van uw bedrijfsmiddelen.

Hoe Sophos & Solvisoft u kunnen helpen

Solvisoft is Goldpartner bij Sophos. Zij zijn de enige leverancier die volledige bescherming tegen phishing biedt, het
inzichtelijk maakt en er voorlichting over geeft. Voor aflevering, en Na aflevering - allemaal beheerd via een enkel
webbase platform.

Sophos Phish Threat leidt uw eindgebruikers op en test ze door middel van geautomatiseerde aanvalssimulaties
simulaties, hoogwaardige training in beveiligingsbewustzijn en bruikbare rapportage statistieken. En het werkt:
Gemiddeld zien klanten een vermindering van 31% in de gevoeligheid van medewerkers na slechts vier Phish Threattrainingsmails.
Met Sophos Email kunt u uw e-mailbox weer vertrouwen. Het blokkeert phishingbedriegers en beschermt
medewerkers tegen aanvallen met frauduleuze e-mailadressen die zich voordoen als vertrouwde contacten. Een
combinatie van SPF-, DKIM- en DMARCverificatietechnieken en analyse van e-mailheaders kunt u legitieme e-mails
identificeren en toestaan, terwijl bedriegers.
Sophos Intercept X combineert een breed scala van zowel fundamentele als moderne (next-gen) technieken voor
het breedste scala aan ransomware-aanvallen en malware. Zijn diep lerende neurale netwerk traint op honderden
miljoenen kwaadaardige bestanden om proactief te detecteren onbekende bedreigingen.
Uniek voor Sophos is dat u al uw phishing-preventietechnologieën kunt beheren via één enkel op het web gebaseerd
platform. Dit wordt Sophos Central genoemd. Het is allemaal web-gebaseerd wat betekent dat er geen onderhoud van
servers nodig is en altijd en overal toegankelijk is, wat tijd bespaart.
Begin samen met Solvisoft met één product en voeg andere toe wanneer u er klaar voor bent..

Whitepaper: Hap niet in het aas

10

Bronvermeldingen:
1, 3, 5, 7:

Phishing Temperature Check, Freeform Dynamics in association with The Register and Sophos, 2017

2:

Verizon 2018 Data Breach Investigations Report

4:

The impossible puzzle of cybersecurity, Sophos, July 2019

6:

Verizon 2016 DBIR & Experian Email Benchmark Report Q4 2016

7:

SophosLabs, 2017

Industrieweg 12

Hoevestein 11

6673 DE Andelst

4903 SE Oosterhout

Tel: +31 (0)488 - 46 99 00

Tel: +31 (0) 162480240

E-mail: info@solvisoft.com

E-mail: marketingbenelux@sophos.com

2021-04-14 WP-NL-Phishing.

