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Wereldwijd onderzoek van Fortinet toont dat Generatie Y het bedrijfsbeleid 
rond privétechnologie op de werkvloer aan zijn laars lapt 

 
Ruim de helft (51%) van 21- tot 32-jarige professionals zou beleidsregels 

overtreden als deze het zakelijke gebruik beperken van privétoestellen (BYOD), 
Cloud-opslagdiensten en ‘slimme’ gebruiksvoorwerpen 

 

Diegem, 22 oktober 2013 - Fortinet (NASDAQ: FTNT), wereldleider op het gebied van 

high-performance netwerkbeveiliging, maakt vandaag de resultaten bekend van een 

wereldwijd onderzoek naar de toenemende bereidheid onder personeelsleden van 

Generatie Y . Het onderzoek  bekijkt hoe deze omgaat met het overtreden van 

beleidsregels van het gebruik van privétoestellen, persoonlijke Cloud opslagdiensten en 

nieuwe, ‘slimme’ gebruiksvoorwerpen, zoals smart watches, Google Glass en auto’s met 

internetverbinding. Het onafhankelijke onderzoek vond in oktober 2013 plaats in 20 

verschillende landen onder 3.200 personeelsleden de leeftijdscategorie van 21 tot en 

met 32 jaar. Uit het onderzoek blijkt een toename van 42% in de bereidwilligheid om 

gebruiksregels te overtreden ten opzichte van een soortgelijk onderzoek dat Fortinet 

vorig jaar uitvoerde1. Het nieuwe onderzoek beschrijft ook in hoeverre Generatie Y het 

slachtoffer is van cybercrime op hun privétoestellen, in hoeverre men bekend is met 

bedreigingen en de veelvoorkomende gewoonte van deze groep om bedrijfsinformatie 

op te slaan in persoonlijke Cloud-accounts. 
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Overtreding is een sterke trend 

Ondanks de positieve instelling van de respondenten over het feit dat hun werkgever 

voorziet in een BYOD-beleid, en 45% van hen van mening is dat dit hen ‘krachtiger’ 

maakt, zegt 51% van hen dat zij elke beleidsregel zouden overtreden die het gebruik 

van privétoestellen verbied op het werk of voor werkdoeleinden. Deze verontrustende 

bereidheid om maatregelen te negeren dit tot doel hebben om zowel de werknemer als 

de werkgever te beschermen, komt ook terug op andere vlakken van privégebruik van IT. 

Zo zegt 36% van de respondenten die een eigen, persoonlijke Cloud-opslagdienst 

(bijvoorbeeld DropBox) gebruikt voor werkdoeleinden, dat zij regels die dit willen 

voorkomen zouden overtreden. Wat betreft nieuwe producten die mode, accessoires en 

gebruiksvoorwerpen combineren met (internet)technologie, zoals Google Glass en 

slimme horloges, is bijna de helft (48%) van de respondenten bereid om beleidsregels te 

overtreden die het zakelijke gebruik daarvan willen beperken.  

Draagbare technologie doet intrede op de werkvloer 

Naast draagbare computers zoals smartphones en tablets, die in het Engels ‘portable’ 

zijn, komen er ook steeds meer ‘slimme’ producten die draagbaar zijn, in de zin van de 

Engelse term ‘wearable’. Voorbeelden hiervan zijn horloges en brillen, maar ook kleding 

en andere gebruiksvoorwerpen, met internetverbinding en communicatietechnologie. De 

vraag hoe lang het zal duren voordat dergelijke producten gemeengoed worden op het 

werk of voor werkdoeleinden, antwoordt 16% van de respondenten ‘nu’ en nog eens 

33% van hen ‘zodra deze producten goedkoper worden’. Slechts 8% van alle 

deelnemers denkt niet dat deze producten ooit gemeengoed worden op de werkvloer. 

Gebruik van persoonlijke Cloud-diensten voor gevoelige bedrijfsgegevens is heel 

normaal 

Maar liefst 89% van de deelnemers aan het onderzoek heeft een privéaccount bij 

tenminste een Cloud-opslagdienst, waarvan 38% bij DropBox. Van deze groep gebruikt 

70% de privéaccount voor werkdoeleinden. Een op de acht (12%) van hen bevestigt dat 

zij werkgerelateerde wachtwoorden in deze accounts opslaan, 16% van hen slaat 

financiële gegevens op, 22% bedrijfskritische, privacygevoelige documenten zoals 

contracten en bedrijfsplannen en 33% van hen slaat klantengegevens op in de 

persoonlijke Cloud-opslagdienst. 



Bijna een derde (32%) van de gebruikers van Cloud-opslagdiensten zegt dat zij de 

Cloud volledig vertrouwen voor het opslaan van hun privégegevens, terwijl slechts 6% 

de Cloud-diensten wantrouwt. 

Bekendheid met risico’s ontbreekt 

Op de vraag of hun toestellen ooit zijn aangevallen door cybercriminelen of malware en 

wat de gevolgen daarvan waren, antwoordt ruim 55% van de respondenten dat er een 

aanval heeft plaatsgevonden op hun persoonlijke PC of laptop. Ongeveer de helft van 

deze aanvallen had negatieve gevolgen zoals verlaagde productiviteit en/of verlies van 

privé- of bedrijfsgegevens. Aanvallen vinden veel minder plaats op smartphones (19%), 

met maar licht hogere gevolgen zoals het verlies van gegevens of productiviteit dan op 

Pc’s en laptops. Dat is verrassend aangezien veel meer respondenten de 

verantwoordelijkheid hebben over een smartphone dan over laptops of Pc’s. Hetzelfde 

percentage geldt voor tablets (19%), maar met een grotere impact, aangezien 61% van 

deze aanvallen ingrijpende gevolgen had. 

Een van de verontrustende bevindingen van het onderzoek is dat 14% van de 

respondenten zegt dat men de werkgever niet op de hoogte zou brengen als er inbreuk 

werd gemaakt op een privétoestel dat men zakelijk gebruikt. 

Het onderzoek keek ook naar de ‘bekendheidniveaus’ voor verschillende 

beveiligingsrisico’s. Daaruit blijkt dat er twee tegenovergestelde extremen zijn: volledige 

onwetendheid en volledige bekendheid. Het gebied daartussen bestaat uit gemiddeld 

27% van de respondenten met een minimale kennis van de risico’s. Op vragen over 

bedreigingen zoals APT’s, DDoS, Botnets en Pharming, lijkt 52% helemaal niet bekend 

te zijn met dergelijke bedreigingen. Voor de IT-afdelingen is er dus nog veel werk te 

verzetten om betere voorlichting te geven over de bedreigingen en de gevolgen daarvan. 

Het onderzoek wijst ook op een directe correlatie tussen BYOD-gebruik en bekendheid 

met de risico’s. Hoe vaker BYOD voorkomt, hoe beter het personeel de risico’s begrijpt. 

Dit is een positieve bevinding voor organisaties die overwegen of/wanneer men 

beleidsregels, tegelijkertijd met risicotrainingen, wil invoeren.  

Filip Savat, country manager Fortinet Belux: “Het onderzoek van dit jaar toont de 

vraagstukken waarmee organisaties geconfronteerd worden wanneer zij beleidsregels 

willen hanteren rond BYOD, gebruik van Cloud-applicaties en, op korte termijn, nieuwe 



slimme producten. Uit het rapport blijkt ook dat de uitdaging voor IT-managers nog 

groter is wat betreft het weten waar bedrijfsgegevens zijn opgeslagen hoe deze gebruikt 

worden. Het is nu, meer dan ooit, vereist dat beveiligingsinformatie toegepast wordt op 

netwerkniveau om de controle over gebruikersgedrag voor apparaten en applicaties 

altijd en overal te waarborgen.” 

“Het is verontrustend dat de bereidheid om beleidsregels te overtreden zo groot is en zo 

sterk toeneemt, evenals het aantal keren dat gebruikers van Generatie Y het slachtoffer 

zijn van cybercrime. Aan de andere kant is het positief dat 88% van de respondenten 

accepteert dat zij de plicht hebben om de beveiligingsrisico’s te begrijpen die horen bij 

het gebruik van privétoestellen. Een ander belangrijk aspect voor het waarborgen van de 

IT-beveiliging van een organisatie is het voorlichten van personeelsleden over alle 

mogelijke bedreigingen en de gevolgen daarvan.”  

 

 

Noot aan de redactie 
De Fortinet Internet Security Census 2013 is een onderzoek dat door het onafhankelijke 
marktonderzoeksbureau Vision Critical werd uitgevoerd namens Fortinet tussen 7 en 13 
oktober 2013. Het onderzoek vond plaats onder 3.200 professionals met HBO / 
universitaire opleiding in de leeftijdscategorie 21 tot 32 jaar die in vaste dienst werken en 
een smartphone, tablet of laptop bezitten. 
*Het onderzoek besloeg 20 landen: Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Duitsland, 
Frankrijk, Hong Kong, India, Italië, Japan, Korea, Mexico, Nederland, Polen, Rusland, 
Spanje, Taiwan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 
1. De Fortinet Internet Security Census 2012 stelde 3.872 professionals in de categorie 
20 tot en met 29 jaar in 15 landen precies dezelfde vraag.  
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Over Fortinet (www.fortinet.com) 

Fortinet (NASDAQ: FTNT) is een internationale leverancier van systemen voor 
netwerkbeveiliging en een marktleider op het vlak van UTM-systemen (Unified Threat 
Management). Onze producten en abonnementsdiensten bieden een ruime, geïntegreerde en 
bijzonder doeltreffende beveiliging tegen bedreigingen die constant andere vormen aannemen, 
en vereenvoudigen tegelijk de infrastructuur voor de IT-beveiliging. Onze klanten omvatten zowel 
bedrijven (een meerderheid van de bedrijven die in de 2012 Fortune Global 100 opgenomen zijn) 
als dienstverleners en overheidsdiensten in de hele wereld. FortiGate, het belangrijkste product 
van Fortinet, maakt gebruik van ASIC-processors en integreert talrijke beveiligingsniveaus die 
ontworpen zijn om applicaties en netwerken tegen bedreigingen te beschermen. Naast zijn UTM-
oplossingen biedt Fortinet ook een ruim gamma producten aan voor de complete beveiliging van 
bedrijven – van de terminals in de rand en het hart van het netwerk over de gegevensbanken tot 



de applicaties.  De hoofdzetel van Fortinet is gevestigd in Sunnyvale (Californië). Daarnaast heeft 
het bedrijf nog vestigingen in de hele wereld.  

### 

Copyright © 2013 Fortinet, Inc. Alle rechten voorbehouden. De symbolen ® en  ™ verwijzen 
respectievelijk naar federaal geregistreerde handelsmerken en niet-geregistreerde 
handelsmerken van Fortinet, Inc., zijn dochterondernemingen en filialen. Handelsmerken van 
Fortinet zijn o.a.: Fortinet, FortiGate, FortiGuard, FortiManager, FortiMail, FortiClient, FortiCare, 
FortiAnalyzer, FortiReporter, FortiOS, FortiASIC, FortiWiFi, FortiSwitch, FortiVoIP, FortiBIOS, 
FortiLog, FortiResponse, FortiCarrier, FortiScan, FortiAP, FortiDB en FortiWeb. Andere 
handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Fortinet heeft niet op een 
onafhankelijke wijze verklaringen of beweringen die hier aan derden - zoals IDC, Gartner, SC 
Magazine, en andere -  toegeschreven worden, geverifieerd. Fortinet onderschrijft evenmin zulke 
beweringen. Wat ook anders beweerd kan worden, geen enkel element van dit persbericht vormt 
een garantie, bindende specificatie of andere bindende verplichting van Fortinet. De informatie 
over de prestaties en andere specificaties in dit bericht kunnen uniek zijn voor bepaalde 
omgevingen. Deze persmededeling kan verklaringen over de toekomst bevatten die 
onzekerheden en veronderstellingen impliceren. Gewijzigde omstandigheden, gewijzigde 
termijnen voor de productreleases of andere risico’s zoals vastgelegd in onze dossiers voor de 
Securities and Exchange Commission, op www.sec.gov, kunnen er toe leiden dat de resultaten 
aanzienlijk verschillen van de resultaten die in dit persbericht vermeld of geïmpliceerd worden. 
Als de onzekerheden bewaarheid worden of als de veronderstellingen verkeerd blijken, kunnen 
de resultaten aanzienlijk verschillen van de resultaten die in zulke beweringen en 
veronderstellingen over toekomstige ontwikkelingen, uitgedrukt of geïmpliceerd worden. Alle 
beweringen die niet op historische feiten gestoeld zijn, kunnen als beweringen over toekomstige 
ontwikkelingen beschouwd worden. Fortinet heeft geen verplichting om beweringen over 
toekomstige ontwikkelingen te actualiseren en wijst uitdrukkelijk elke verplichting om dat te doen, 
van de hand.  
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