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De Okta Digital 
Trust Index 
De menselijke kant van vertrouwen 
in een snel veranderende wereld
Sinds 2020 heeft vertrouwen een heel prominente plek gekregen in ons 
dagelijks leven. Nu we steeds vaker remote werken en online winkelen, 
moeten organisaties goed weten wie ze gevoelige data en systemen kunnen 
toevertrouwen om het vertrouwen tussen werknemers en klanten te versterken. 

We spraken met 13.000 kantoormedewerkers om na te gaan waar ze op letten 
om te kunnen vertrouwen op digitale merken, hoe de pandemie hun gedrag 
online heeft veranderd en hoe werkgevers daarop reageren. Lees hier het 
volledige rapport.

Vertrouwen is van cruciaal belang 
om te slagen in het hedendaagse 
landschap

Maar dat vertrouwen 
schenden kan kostbaar zijn

Maar bedreigingen van hun digitale security 
speelt wel door hun hoofd

Waarop letten mensen om een merk 
te kunnen vertrouwen?

…maar veel werknemers zijn daarvan niet op hoogte

Websites van de overheid 
zijn het meest betrouwbaar 

Security is een 
belangrijke factor 

Werknemers zijn thuis 
minder voorzichtig

heeft nieuwe technologieën zoals multi-factor 
authenticatie in gebruik genomen

wist niet of hun werkgever proactieve 
beveiligingsmaatregelen had genomen 

Identity vormt de basis voor het opbouwen van veilige, op vertrouwen gebaseerde 
organisaties. Met de Okta Identity Cloud zorgt u voor de best mogelijke digitale 
experience voor uw werknemers en klanten, waar die zich ook bevinden. 

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. 

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

maakt zich vooral zorgen over identiteitsdiefstal

is het meest op zijn hoede voor phishing-e-mails is sinds de pandemie voorzichtiger met 
het online verstrekken van persoonsgegevens

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

heeft de training voor het personeel uitgebreid

Percentage van degenen die vonden dat overheidssites het 
meest te vertrouwen zijn wat betreft het veilig omgaan met data.

Naarmate werknemers meer gewend raken 
aan remote werken, worden de gebruikelijke 
veiligheidsmaatregelen soms vergeten, wat de 
deur openzet voor cyberbedreigingen.

vindt dat een goed beveiligingsbeleid zoals in de vorm 
van multi-factor authenticatie een zeer voorname 
factor is om een merk te kunnen vertrouwen

maakt zich vooral zorgen over datalekken

is niet zo huiverig om hun laptop onbewaakt 
achter te laten wanneer ze thuiswerken.
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kocht liever niet bij een merk dat ze niet vertrouwden
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Remote werken zet de deur 
open voor cyberbedreigingen

Als reactie daarop versterken 
organisaties hun security…

Bouwen aan 
een toekomst vol 
vertrouwen met Okta
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Hieruit blijkt dat mensen vertrouwen 
niet baseren op woorden, maar op daden. 
Dat benadrukt het belang van security 
als business enabler in een tijd waarin 
continuïteit en veerkracht voor bedrijven 
zo belangrijk zijn.

Dr. Jessica Barker, Cyber UK

10% is tijdens de pandemie 
getroffen door 
een cyberaanval
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https://www.okta.com/nl/resources/whitepaper-the-digital-trust-index/thankyou/
https://www.okta.com/nl/resources/whitepaper-the-digital-trust-index/thankyou/
https://www.okta.com/workforce-identity
https://www.okta.com/workforce-identity
https://www.okta.com/customer-identity

