
38% 
Betrouwbare dienstverlening

27% 
Goed beveiligingsbeleid

11% 
Transparante 
dataprocedures

29% 
Maakte misbruik van 
persoonsgegevens

15% 
Had recent een datalek

11% 
Maakte een fout bij 
een bestelling 

38% 
Maakte misbruik van 
persoonsgegevens

15% 
Maakte een fout bij 
een bestelling 

12% 
Had recent een datalek

44% 
Maakte misbruik van 
persoonsgegevens

19% 
Maakte een fout bij 
een bestelling 

13% 
Had recent een datalek 

31% 
Betrouwbare dienstverlening

22% 
Goed beveiligingsbeleid

19% 
Transparante 
dataprocedures
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Duitsland

25% 
Betrouwbare dienstverlening

21% 
Reageert snel

18% 
Goed beveiligingsbeleid

27% 
Betrouwbare dienstverlening

25% 
Goed beveiligingsbeleid

15% 
Transparante 
dataprocedures
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Frankrijk

Nederland

Nederland

Vertrouwen is van cruciaal belang in de 
wereld van vandaag

Waarom vertrouwen klanten een merk? 

Hoe wordt vertrouwen in een merk afgebroken?

…maar veel werknemers zijn daarvan niet op hoogte

Werknemers zijn thuis 
minder voorzichtig

heeft nieuwe technologieën zoals multi-factor authenticatie in 
gebruik genomen

wist niet of hun werkgever proactieve beveiligingsmaatregelen 
had genomen 

Energieleverancier Engie stapte over naar een gedecentraliseerd bedrijfsmodel met 24 nieuwe 
business units op verschillende locaties. Deze nieuwe units moesten op flexibele en veilige wijze 
met elkaar worden verbonden. 

Engie ging samenwerken met Okta en slaagde erin om in minder dan 6 maanden tijd meer 
dan 120.000 gebruikers in 60 landen te verbinden. De nieuwe units werden ondersteund 
door betrouwbare wereldwijde oplossingen die eenvoudig aan lokale vereisten konden 
worden aangepast.

Het hele verhaal lezen

Identity vormt de basis voor het opbouwen van veilige, op vertrouwen 
gebaseerde organisaties. Met de Okta Identity Cloud kunt u met een gerust hart 
de beste digitale experiences voor uw medewerkers en klanten bouwen. 

Beveilig uw werknemers, ongeacht hun locatie, met de workforce identity-
oplossingen van Okta. Krijg toegang tot tools om de transitie naar de cloud 
te beveiligen en te automatiseren, met volledige ondersteuning voor hybride 
omgevingen.

Gebruik de Customer Identity-oplossingen van Okta voor het creëren van 
veilige, naadloze customer experiences die uw developers en gebruikers goed 
zullen bevallen. 

maakt zich vooral zorgen over identiteitsdiefstal 

is het meest op zijn hoede voor phishing-e-mails

had bedenkingen over winkelen op een website die ze nog 
niet kenden

heeft de training voor het personeel uitgebreid

maakt zich vooral zorgen over datalekken

is niet zo huiverig om hun laptop onbewaakt achter te laten 
wanneer ze thuiswerken

Nederland 
Frankrijk

Duitsland

kocht liever niet bij een merk dat ze niet vertrouwden

Nederland 

Frankrijk Duitsland

VK

VK

Thuiswerkende medewerkers in de 
productiesector staan bloot aan nieuwe 
securitybedreigingen

Producenten verscherpen als reactie daarop 
hun beveiliging...

Engie: verbinding maken met medewerkers 
over de hele wereld

Een toekomst vol vertrouwen 
opbouwen met Okta
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10%
is tijdens de pandemie getroffen door 
een cyberaanval

28% 
Maakte misbruik van 
persoonsgegevens

24% 
Maakte een fout bij 
een bestelling 

15% 
Had recent een datalek

De Okta Digital 
Trust Index  
Een onderzoek naar de menselijke 
kant van vertrouwen in de 
productiesector
Vertrouwen ging bij producenten een steeds belangrijkere rol spelen toen 
in 2020 de pandemie uitbrak en de balans tussen vraag en aanbod werd 
verstoord. Sommige producenten hadden te maken met enorme pieken in 
het aantal bestellingen, maar moesten veel klanten teleurstellen vanwege 
verstoringen in de supply chains. Anderen kampten met een enorme 
omzetdaling, waardoor ze gedwongen waren medewerkers te ontslaan. 
Veel medewerkers gingen thuis werken, waardoor organisaties in snel tempo 
remote toegang moesten opzetten en tegelijkertijd alle gevoelige data en 
systemen moesten beschermen.

Hoe klanten en medewerkers vertrouwen ervaren
We hebben met duizenden kantoormedewerkers in het VK, Frankrijk, Duitsland en Nederland gesproken en belangrijke inzichten 
opgedaan. Bijvoorbeeld hoe vertrouwen in digitale merken wordt opgebouwd, hoe dat vertrouwen wordt afgebroken en hoe 
medewerkers in de productiesector hun online gedrag hebben aangepast in een jaar waarin remote werken de norm werd.  
Lees hier het volledige rapport.

Maar maken zich wel zorgen over digitale securitybedreigingen

Frankrijk Duitsland
Nederland 

VK

VKDuitsland Frankrijk

NederlandVK

10%
Duitsland Frankrijk

is sinds de pandemie voorzichtiger met het online verstrekken 
van persoonsgegevens

Frankrijk
Duitsland VK

Nederland 

Nederland 

VK

Duitsland
Frankrijk

20% 20% 25% 29%

Frankrijk
Duitsland

Nederland VK

Hoe wordt vertrouwen in een merk afgebroken?

maakte geen gebruik meer van de diensten van een organisatie 
na over een datalek gehoord te hebben

Duitsland

Nederland

Frankrijk

VK

30% 39% 48% 50%

Geschonden vertrouwen kan duur zijn

VK

Duitsland
Frankrijk Nederland 

Nederland 

32% 32% 35% 38%

35% 41% 51% 64% 67% 77% 79% 88%

9% 10% 11% 14%

14% 16% 19% 38% 39% 41% 57%

Frankrijk
Nederland

Duitsland
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27% 27% 30% 31%

18% 21% 29% 29%

27%26% 30% 49%

https://www.okta.com/uk/customers/engie/
https://www.okta.com/workforce-identity
https://www.okta.com/workforce-identity
https://www.okta.com/customer-identity
https://www.okta.com/nl/resources/whitepaper-the-digital-trust-index/thankyou/

