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Ondernemers kunnen op verschillende manieren te
maken krijgen met cybersecurity. Incidenten als gevolg

maakt gebruik van persoonsgegevens, terwijl ongeveer 20%
gebruik maakt van computergestuurde machines.

van een aanval, diefstal of uitval kunnen ernstige
Percentage ondernemers dat gebruik maakt van:

gevolgen hebben voor ondernemers, zoals financiële
schade of imagoschade. Dit onderzoek geeft inzicht in
de stand van zaken omtrent cybersecurity binnen het
midden- en kleinbedrijf (MKB). Met de doelgroep MKB
wordt in dit onderzoek uitgegaan van bedrijven met een
jaaromzet tot 50 miljoen euro en 2-249 medewerkers.

In het MKB staan veel digitale belangen op het spel.
Ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven maakt
gebruik van digitale betalingsvormen zoals creditcardbetalingen of online betalingsmogelijkheden. Ook maakt
ongeveer de helft van deze bedrijven gebruik van intellectueel
eigendom of vertrouwelijke gegevens. 40% van de bedrijven
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Ondernemers onderschatten het risico van digitale dreigingen.
Ongeveer tweederde (65%) van de deelnemers verwacht dat
het bedrijfsrisico dat zij lopen met betrekking tot cybersecurity
binnen nu en vijf jaar gelijk zal blijven. Slechts 32% verwacht
dat het bedrijfsrisico zal stijgen. De ondervraagden zien het
verzwakken van de economie als belangrijkste risico.
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Het zijn ook vooral sociaal-economische ontwikkelingen waar
de ondernemer wakker van ligt. Cyberdreigingen komen op
plaats 6 (niet-moedwillige uitval of verstoring) en moedwillige
cyberdreigingen op plaats 9. Hier is werk aan de winkel.
Indien respondenten geloven dat het risico zal stijgen, komt

dit met name voort uit een negatieve ervaring. De ondernemer
(h)erkent het risico vooral als hij of zij het zelf heeft meegemaakt.
Ook noemen de respondenten de toenemende digitalisering
en de toename van het aantal met internet verbonden
apparaten. Zij zien toename van criminaliteit in het digitale
domein als een groot probleem.

BELANGRIJKSTE OBSERVATIES:
• Het inzicht van ondernemers in cyberrisico lijkt beperkt.
De stand van zaken wordt tevens niet vaak getoetst.
• Door het groeiend gebruik van ICT-middelen en
toepassingen is dit een ‘blind spot’. Deze blind spot
dient te worden weggenomen door bewustwording van
de toenemende afhankelijkheden en hieraan verbonden
risico’s. Mogelijk kan een eenvoudige audit of check voor
MKB-organisaties deze blind spot wegnemen.
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• Het nemen van maatregelen wisselt. Een aantal basale
zaken wordt wel gedaan (wifi versleutelen, gebruiken van
firewalls en antivirussoftware), maar veel andere maat
regelen worden niet toegepast. Wachtwoorden lijken een
achilleshiel voor deze doelgroep (en dat zijn ze volgens
de experts dan ook). Gezien de circulatie van vele lijstjes
met veelgebruikte wachtwoorden en de eenvoud waarmee
kortere wachtwoorden kunnen worden gekraakt, is het
beter gebruiken van wachtwoorden zeker een quick win.
Verder lijkt er een lacune aanwezig te zijn in de kennis van
voor het MKB relevante wet- en regelgeving.
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• We zien ook dat de adoptie van nieuwe toepassingen en
middelen veel harder gaat dan de bijbehorende beveiliging.
Het risicoprofiel verandert sneller dan men denkt.

• Cybercrime is een tamelijk abstract fenomeen. Als je het
niet hebt meegemaakt kun je je er weinig bij voorstellen.
Pas als je het hebt meegemaakt wordt klaarblijkelijk
duidelijk dat cybercrime (en ICT-incidenten in het algemeen)
een grote impact op je onderneming kan hebben die veel
verder gaat dan een computer die het niet meer doet.

Wij verwachten dat het gebruik en het belang van ICT
binnen ondernemingen alleen nog maar toe zal nemen.
Elk onderzoek wijst in die richting. Toepassingen beperken
zich allang niet meer tot de computer op het bureau,
maar zitten al in de productieomgeving, in de logistiek, in
mobiele apparaten, auto’s, televisies enz. Deze groeiende
afhankelijkheid betekent ook dat uitval of verstoring steeds
grotere impact op het bedrijf zal hebben. De verwachting is
in elk geval dat cybercrime blijft groeien.

Beter inzicht in waar de onderneming risico’s loopt, is een
randvoorwaarde om de kans op incidenten en de eventuele
impact ervan te kunnen verlagen. Dat hoeft niet te leiden tot
grote investeringen. Met relatief eenvoudige middelen en
enige discipline in het up-to-date houden van maatregelen
wordt de drempel voor kwaadwillenden en voor ongelukken
al een stuk verhoogd.
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Met het toenemend gebruik van internet via laptops,
mobiele apparaten en allerlei industriële toepassingen,
wordt steeds meer duidelijk dat organisaties kwetsbaarder
worden voor aanvallen of verstoring van buiten. Met de
toename van gebruik en van digitale middelen, neemt
tevens het aantal mogelijkheden voor aanvallen toe.
Bij aanvallen kun je denken aan kaping van persoonlijke
of creditcardgegevens door professionele hackers, het plat
leggen van dienstverlening door een Dedicated Denial of
Service-aanval (DDoS) of een uiterst geavanceerde phishing
aanval, waarbij door een gerichte mail getracht wordt om
inloggegevens aan personeel te ontfutselen. De gevolgen
kunnen variëren van een onbereikbare website tot data die
op straat ligt, of concrete financiële schade door geldopname
van creditcards of frauduleuze overboekingen.

6

Waarom MKB en cybersecurity?
De aandacht die door pers en overheden aan het onderwerp
cybersecurity wordt gegeven, is binnen Nederland vooral
gericht op grote organisaties als multinationals en overheid,
of juist privépersonen. Organisaties als het Nationaal Cyber
Security Centrum richten zich in hun netwerkaanpak vooral
op vitale infrastructuur. Verder is er met name media-aandacht
voor grote incidenten zoals Diginotar of Sony. Hierbij gaat het
om forse schade die bij grote bedrijven optreedt. Aandacht
voor het MKB is traditioneel gezien een ondergeschoven
kindje, terwijl deze sector 99% van de bedrijven in de
Nederlandse economie betreft, en bijvoorbeeld 50% van
de R&D-uitgaven in Nederland vertegenwoordigt. Het MKB
werd vooral gezien als een sector die zichzelf dient te redden,
gebruikmakend van ICT-intermediairs en als doelgroep van
standaard-beveiligingsproducten.
Het is van belang dat het MKB cybersecurity serieus gaat
aanpakken. Gelukkig lijkt er meer aandacht te komen voor
cybersecurity in het MKB. In de begroting van het ministerie
van Veiligheid en Justitie voor 2015 wordt gerefereerd aan een
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keurmerk veilig internet1. Ook de door de overheid en ECP
(Platform voor de Informatiesamenleving) ingestelde website
www.veiliginternetten.nl heeft de zakelijke markt (in de praktijk
het MKB) als doelgroep.

uitgegaan van bedrijven met een jaaromzet tot 50 miljoen
euro en 2-249 medewerkers.

Wat is cybersecurity?
Cybersecurity is een term die makkelijk gebruikt wordt,
maar voor veel mensen een vage betekenis heeft. Voor dit
onderzoek volgen wij de definitie zoals door het Nationaal
Cyber Security Centrum gehanteerd: “Cybersecurity is het vrij
zijn van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring of uitval
van ICT of door misbruik van ICT.” Hoewel er semantische
verschillen zijn, kiezen wij ervoor om de term inwisselbaar te
gebruiken met informatiebeveiliging.

In het onderzoek is gekeken naar ervaringen van ondernemers
aangaande bedrijfsrisico’s en maatregelen die getroffen
zijn om de risico’s te reduceren. Denk hierbij aan hacken,
DDoS-aanvallen (waardoor een site of een systeem onbereikbaar wordt), phishing (het stelen van gegevens via valse mails
of telefoontjes), ransomware (gijzeling van bestanden), brand
in een serverruimte, waterschade aan ICT, etc. Ondernemers
kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met
cybersecurity. Incidenten als gevolg van een aanval, diefstal
of uitval kunnen ernstige gevolgen hebben voor ondernemers,
zoals financiële schade of imagoschade.

Doelstelling onderzoek
Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de
algemene stand van zaken omtrent cybersecurity binnen
het MKB. Met de doelgroep MKB wordt in dit onderzoek

Bij het inrichten van cybersecurity is het van belang om te
weten wat de essentiële bedrijfsactiviteiten van het bedrijf
zijn. De onderstaande vragen helpen ons te ontdekken welke
‘kroonjuwelen’ verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteiten en

1
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in hoeverre deze een verhoogd cyberrisico kennen. Wat zien
ondernemers als hun grootste risico? Welke belangen staan
op het spel? In hoeverre hebben zij maatregelen getroffen om
de risico’s te reduceren?
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een breder beeld geschetst van de
stand van zaken van cybersecurity in Nederland.
De methodologie van het onderzoek wordt nader toegelicht in
hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 worden de bevindingen gepresenteerd en geduid.
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Het aantal toepassingen van ICT en internet neemt in
Nederland nog altijd fors toe. De samenleving is in zeer
grote mate afhankelijk van ICT. Deze afhankelijkheid zal de
komende jaren blijven toenemen. Het werken met online
apps en cloudtoepassingen is aan de orde van de dag.
De afhankelijkheid van ICT brengt risico’s met zich mee en de
impact van een verstoring of een cyberaanval kan erg groot
zijn. Maar ook vragen rondom eigenaarschap van gegevens
worden steeds relevanter. Gebruik en misbruik van informatie
als persoonsgegevens wordt een steeds belangrijker aspect
van cybersecurity, en met de invoering van steeds strengere
(Europese) richtlijnen rondom datalekken wordt slordig
eigenaarschap van gegevens tevens een bedrijfsrisico.
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) wijst in haar
jaarlijkse trendanalyse op een toename in de potentiële
impact van cyberaanvallen en verstoringen. De oorzaak
hiervoor ligt in verdergaande digitalisering. Deze aanvallen
kunnen meerdere oorzaken hebben, die meestal worden
9

onderverdeeld in moedwillige en niet-moedwillige dreigingen.
Bij moedwillige dreigingen is sprake van menselijk handelen
gericht op verstoring of uitval van ICT, bij niet-moedwillig
handelen is sprake van menselijk falen.
Er zijn verschillende dreigingen die van toepassing zijn op het
MKB: diefstal van informatie bijvoorbeeld voor financieel
gewin of simpelweg om aan te tonen dat het kan
(onderzoekers of journalisten), manipulatie van informatie
(onder andere fraude met internetbankieren), verstoring/uitval
van ICT (DDoS- aanvallen) en overname van ICT-voorzieningen
(bijvoorbeeld gijzeling van data).
Voor organisaties, zowel grote als kleine, is het van belang
dat zij weten welke risico’s voor hen het grootste zijn. Wat
gebeurt er als mijn netwerk uitvalt? Hoe lang kan mijn
onderneming dan nog blijven draaien? Deze vragen passen
bij het analyseren van de risico’s.
Ook de toenemende koppeling tussen apparaten en het
internet wordt als een risico voor maatschappelijke veiligheid
gezien. De toenemende koppeling van voorheen analoge
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Impact incidentmeldingen privaat
Malware-infectie

Phishing

Websitekwetsbaarheid

Uitlekken informatie

Poging tot hacken

DDoS-aanval

Onbeschermd/kwetsbaar systeem

Overig

Aanvalsdreiging

7%
20%
14%

5%

4%

2%

apparaten zoals thermostaten, klimaatbediening of koelkasten
aan het internet (het zogenaamde Internet of Things2) zorgt
ervoor dat het internet steeds verder af komt te staan van
het klassieke beeld van de ene PC die contact maakt met
de andere. De verantwoordelijkheid voor onderhoud en
beveiliging van deze nieuwe verschijningsvormen is niet altijd
duidelijk omschreven3.
Het ICT- en internetgebruik in het MKB is groot. In het MKB
gebruikt gemiddeld 55 tot 60% van de medewerkers internet
bij het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden, zo blijkt uit
de statistieken van het CBS4. Deze percentages verschillen
echter per sector, zo werkt in de financiële sector bijna
iedereen met een computer, terwijl dit in de horeca en bouw
47% en 34% van de medewerkers met internet werkt.

7%
4%
37%

Figuur 1
(Bron: Cybersecuritybeeld Nederland 2014, Nationaal Cyber
Security Centrum)
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 eze entiteit kan hierdoor communiceren met personen en objecten,
D
bijvoorbeeld thermostaat die op afstand te besturen is of een koelkast
die de voorraad bijhoudt.
3
www.capgemini-consulting.com/security-in-the-internet-of-things
4
Centraal Bureau voor de Statistiek (2014). ICT, Kennis en Economie
2014. Hardinxveld-Giessendam: Tuijtel.
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Toch zijn de 47% en 34% nog hoge scores
aangezien deze sectoren zich minder goed
lenen voor het werken met internet. Daarnaast
werkt in Nederland een aanzienlijk groter
deel van de werknemers met internet dan
gemiddeld in de EU. Verder zien we de
afgelopen jaren een trend dat het gebruik
van mobiel internet en mobiele devices in het
MKB, sterk toeneemt.

“Ik denk dat internet
criminaliteit meer toeneemt
en dat het beschermen
van ons intellectueel
eigendom steeds lastiger
wordt door onder andere
het toenemend gebruik van
social media.”

ICT wordt kortom in het bedrijfsleven en zeker in
internationale context gezien zeer veel gebruikt. De
afhankelijkheid van ICT is hoog en daarmee het belang
van continuïteit en voorkomen van cybercrime. Sommige
ICT-toepassingen zijn kritieker of gevoeliger voor misbruik;
uitval of verstoring hiervan hebben grotere gevolgen voor de
onderneming (meer schade). Dit zijn voor het MKB met name
digitale betaling, intellectueel eigendom, persoonsgegevens
en klantgegevens vastgelegd in elektronische databanken,
webwinkels en de digitale aansturing van productieprocessen
en logistiek. Voorbeelden van dit laatste zijn computergestuurde
lopende banden of machines. Deze ‘draaien’ vaak op huis-tuin11

en-keuken ICT, zoals Microsoft Windows, en
dan vaak oudere versies hiervan door de lange
levensduur van dit soort toepassingen.

Voor MKB-bedrijven geldt een aantal specifieke
risicofactoren. Hoewel deze bedrijven zeer
variëren in omvang en specialisme, kan in
zijn algemeenheid gesproken worden over
gezamenlijke kenmerken. Veel MKB-bedrijven
besteden het beheer van hun ICT-infrastructuur uit aan gespecialiseerde partijen. Dit zorgt ervoor dat het
kennisniveau in de eigen organisatie voor wat betreft cybersecurity niet erg specialistisch is. Dit gebrek aan kennis of tijd
kan zich vertalen in een gebrek aan inzicht in welke middelen
besteed moeten worden om risico’s goed af te dekken.
MKB-bedrijven maken ook vaker gebruik van standaard
pakketten, wat enerzijds een voordeel kan zijn (kwetsbaarheden
worden sneller opgelost), maar anderzijds een nadeel
(bekende kwetsbaarheden worden makkelijk hergebruikt).
De uitkomsten van het door TNS NIPO uitgevoerde
onderzoek zijn in hoofdstuk 4 opgenomen.
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De dataverzameling is uitgevoerd door TNS NIPO, door middel
van het uitzetten van een online vragenlijst. Uiteindelijk
hebben 529 bedrijven (N=529) uit het midden- en klein-
bedrijf meegedaan aan het onderzoek.

In Figuur 2 is de verdeling van de respondenten per sector te zien.
De steekproef van 529 bedrijven extrapoleert naar 417.000
bedrijven in het MKB.

Respondenten per sector

De deelnemende bedrijven hebben een jaaromzet tot 50
miljoen euro en 2-249 medewerkers. Het grootste deel van
de respondenten (60%) valt in de groep met een omzet
tussen de €100.000 en €1.000.000.
De respondenten vertegenwoordigen verschillende sectoren:
Industrie, productie / Bouwnijverheid, bouwinstallatie
Groothandel / Transport, opslag en communicatie
Detailhandel (food) / Detailhandel (non-food) / Auto en
reparatie / Horeca & recreatie
Zakelijke dienstverlening / Overige dienstverlening / IT /
Vrije beroepen / Diversen
Landbouw, akkerbouw, tuinbouw, veehouderij, visserij of
overig agrarisch
Onderwijs / Ziekenhuis en gezondheidszorg /
Maatschappelijke dienstverlening
12

8%

14%

8%

14%

26%

30%
Figuur 2
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Resultaten

In dit hoofdstuk zijn de resultaten beschreven.
In eerste instantie wordt ingegaan op de resultaten uit
de verschillende vragen. Vervolgens wordt een analyse

Digitale belangen
Aanwezig

100

Niet aanwezig

gemaakt op basis van correlaties en geduid aan de
hand van inzichten van buiten dit onderzoek.

80

80

79

4.1 Belangen
60

Bijna de helft (47%) van de ondervraagde bedrijven geeft
aan gebruik te maken van digitale betaalvormen zoals
elektronische betalingen door klanten, digitale kassasystemen,
online beleggingsportefeuilles, etc. Verder beschouwt 44% de
bescherming van intellectueel eigendom of andere vertrouwelijke
gegevens als belangrijk voor de concurrentiepositie en
reputatie van hun bedrijf.
40% van de respondenten geeft aan persoonsgegevens van
klanten, patiënten of respondenten te verzamelen, verwerken
of op te slaan), 20% zegt afhankelijk te zijn van een website
of webshop en 20% maakt gebruik van computergestuurde
machines.
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Bij deze gegevens valt op dat
“Omdat wij geen
deze percentages relatief laag
persoonsgegevens of
lijken te liggen. Hieruit zou
creditcardgegevens
de conclusie kunnen worden
bewaren zijn wij niet
getrokken dat het gebruik er
aantrekkelijk voor
niet is, maar ook risico’s op
cybercriminelen.”
dit vlak niet altijd inzichtelijk
zijn voor de ondernemer.
Persoonsgegevens worden
bijvoorbeeld in bijna alle bedrijven gebruikt. Sommige
persoonsgegevens geven directe en feitelijke informatie
over een persoon, bijvoorbeeld iemands naam, geboortedatum, adres of geslacht. Dit geldt ook voor gegevens die
een waardering geven over een bepaalde persoon zoals
een beoordelingsformulier. Er zijn ook gegevens die indirect
iets vertellen over een bepaald persoon, bijvoorbeeld over
de maatschappelijke status van deze persoon. Zo zegt de
winst van een eenmanszaak iets over het inkomen van haar
eigenaar. Ook een IP-adres kan in sommige gevallen gezien
worden als persoonsgegevens, omdat IP-adressen veelal te
herleiden zijn naar één iemand. Als gegevens zijn te herleiden
tot een bepaalde persoon is sprake van persoonsgegevens.
14

4.2 Ervaren bedrijfsrisico
Ongeveer tweederde (65%) van de deelnemers verwacht dat
het bedrijfsrisico dat zij lopen met betrekking tot cybersecurity
binnen nu en vijf jaar gelijk zal blijven. 32% verwacht dat het
bedrijfsrisico zal stijgen en slechts 3% verwacht dat het risico
zal dalen (Figuur 4).
Ik verwacht dat het
bedrijfsrisico dat ik
loop met betrekking
tot cybersecurity
binnen nu en vijf jaar...

3%

32%

Zal stijgen
Gelijk zal blijven

65%

Zal dalen

Figuur 4 - Bedrijfsrisico aangaande cybersecurity
in de komende 5 jaar
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“Er wordt steeds meer
gebruik gemaakt van
gegevens van onze
toeleveranciers. Al die
informatie komt direct bij
ons. Onderschepping van
deze gegevens kan het
verkoopproces stoppen.”

De respondenten kregen de
mogelijkheid om aanvullende
toelichting te geven op de
redenen hiervoor. Veelgehoord
was de redenering dat dreigingen
en maatregelen elkaar in
evenwicht houden, dus de
dreiging gelijk zal blijven. In
nationale en internationale
trendanalyses wordt in dit
verband vaak gesproken over
de ‘digitale wapenwedloop’. Deze beeldspraak komt ook
voor het MKB kennelijk als realistisch over.
Uiteraard is er wel een verschil tussen het feit dat maatregelen
beschikbaar zijn op de markt, en de vraag in hoeverre deze
(goed) toegepast worden in de eigen onderneming. We
zien dan ook in de praktijk dat daar waar op de kleintjes
moet worden gelet, er niet altijd geld is voor de nieuwe
beveiligingssoftware. Ook achten veel ondernemers zichzelf
niet interessant, omdat het niveau van automatisering in een

15

flink deel van deze bedrijven nog laag is. Hierbij kan de kant
tekening geplaatst worden dat risico’s voor deze doelgroep
niet altijd inzichtelijk zijn. Met name in productie en logistiek
ligt het gebruik van ICT (al dan niet op internet aangesloten)
waarschijnlijk veel hoger dan ondernemers zich realiseren.
Dit is een waarneming die overigens niet alleen voor het
MKB geldt. In het grootbedrijf binnen de energiesector, olie
& gas, chemie en de overheid groeit het bewustzijn van deze
afhankelijkheid (en dus ook kwetsbaarheid) langzaam en pas
sinds een paar jaar.
Indien respondenten verder geloven dat het risico zal stijgen,
heeft dit gezien veel commentaren er onder meer mee te
maken dat men zelf een negatieve ervaring heeft gehad. Dit
betekent mogelijk dat de ondernemer het risico vooral
(h)erkent als hij het zelf heeft meegemaakt. Daarnaast wordt de
toenemende digitalisering en de toename van het aantal met
internet verbonden apparaten genoemd. Ook zien de deel
nemers de toename van criminaliteit in het digitale domein als
een groot probleem. Dit zijn gezien strategische analyses als
het Cybersecuritybeeld Nederland realistische observaties.
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Een klein deel van de respondenten spreekt over een daling
van het bedrijfsrisico. Hierbij wordt als reden gegeven dat de
beveiliging tegen digitale dreigingen zal verbeteren. Ook hier
is dus de perceptie dat het aantal verdedigingsmaatregelen in
kwantiteit en kwaliteit toeneemt.
Om inzichtelijk te maken in hoeverre ondernemers digitale
dreigingen en uitval op het netvlies staan, is tevens gevraagd
om een aantal risico’s te prioriteren. Hierbij werden in totaal
14 risico’s van algemene aard voorgelegd. Kijkend naar de
verschillende bedrijfsrisico’s voor het MKB in Figuur 5, staat
het verzwakken van de economie op nummer 1 volgens
de respondenten. Het zijn ook vooral sociaal-economische
ontwikkelingen waar de ondernemer wakker van ligt. Echter
van de overige ontwikkelingen scoort cyberdreigingen hoog,
op plaats 6 (niet-moedwillige uitval of verstoring) en moed
willige cyberdreigingen op plaats 9. ICT-calamiteiten scoren
dus bijvoorbeeld hoger dan natuurlijke calamiteiten en
ongelukken met vervoersmiddelen.

Bedrijfsrisico's in het MKB
Verzwakking van de economie
Toenemende concurrentie

80

Personele calamiteiten

77

Veranderingen in weten regelgeving

77

Bedrijfseconomische calamiteiten

77

(Niet moedwillige) verstoring of
uitval van ICT door menselijk
falen, brand of wateroverlast

71

Natuurlijke calamiteiten

67

Ongelukken met uw auto(’s) of
andere vervoersmiddelen

67

(Moedwillige dreigingen van criminelen)
verstoring, uitval of misbruik ICT

66

Prijsrisico grondstoffen
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4.3 Aandacht voor cybersecurity
Met betrekking tot de aandacht voor digitale dreigingen geeft
35% van de respondenten aan dat zij regelmatig aandacht
schenken aan het onderwerp, 35% geeft aan dat zij het hier
mee eens noch oneens zijn en de overige 30% geeft aan dat
zij niet regelmatig aandacht geven aan digitale dreigingen.
Zoals eerder opgemerkt, speelt de mate waarin men zelf
afhankelijk is van digitale dreigingen hierbij een rol.
Bedrijven met twee of meer digitale belangen (bijvoorbeeld
digitale betaalvormen, intellectueel eigendom of andere
vertrouwelijke informatie, computergestuurde machines, etc.)
schenken vaker regelmatig aandacht aan digitale dreigingen,
terwijl bedrijven met geen of één digitaal belang aangeven dat
zij geen of weinig aandacht geven aan digitale dreigingen.
Als er bij bedrijven aandacht is voor digitale dreigen dan
zijn hier meerdere redenen voor. Zo kan het zijn dat recente
incidenten (bijvoorbeeld hackaanvallen, phishingmails)
aanleiding gaven tot aanvullende beveiliging of het attenderen
door iemand in de directe omgeving op het belang van
beveiliging tegen digitale dreigingen. Verder geven verschillende
17

respondenten aan dat klanten steeds vaker aandacht vragen
voor cybersecurity en verwachten dat de beveiliging op orde
is. Dit hangt samen met de steeds groter wordende vraag van
de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Binnen mijn bedrijf
geven wij regelmatig
aandacht aan digitale
dreigingen...

30%

35%

Eens
Noch eens,
noch oneens
Oneens
35%

Figuur 6 - Is er aandacht voor digitale dreigingen?
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De respondenten die aangeven dat er geen of weinig
aandacht is voor digitale dreigingen (zie Figuur 7) geven
hiervoor meerdere redenen. Zo is het merendeel (71%)
van mening dat hun bedrijf geen risico loopt. Andere
respondenten geven aan dat zij geen aanleiding zien om
met cybersecurity aan de slag te gaan (26%). Andere redenen
die genoemd worden: niet bij de gevaren stil gestaan,
onvoldoende op de hoogte van mogelijk gevaren, onvoldoende
expertise, geen budget of capaciteit. Met name de bevinding
dat respondenten van mening zijn dat hun bedrijf geen risico
loopt, is zorgwekkend. Een deel van deze groep loopt wel
degelijk risico omdat zij digitale belangen hebben
(aangegeven in eerdere vragen).
Hieruit blijkt dat de bewustwording ten aanzien van digitale
dreigingen tekort schiet. 30% van de deelnemers extrapoleert
naar 125.000 bedrijven uit het MKB. Kortom, er is nog werk aan
de winkel!

Waarom is er binnen uw bedrijf geen of weinig
aandacht voor digitale dreigingen?

Mijn bedrijf loopt weinig of geen risico

71

Geen aanleiding gezien om bijzondere
aandacht te geven aan cybersecurity

26

Nooit stil gestaan bij de
gevaren van cybersecurity

18

Onvoldoende op de hoogte van
de gevaren van cybersecurity

14

Onvoldoende expertise
wat betreft cybersecurity

10

Geen budget voor cybersecurity

5

Onvoldoende capaciteit voor
cybersecurity

5

Diversen

1

0%

Figuur 7 - Waarom geen aandacht?
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4.4 Organisatorische maatregelen

Beleid en aansturing

Zoals eerder gezegd, kijken we in dit onderzoek achtereenvolgens naar organisatorische maatregelen, maatregelen op het
gebied van mensen en middelen en technische maatregelen.
Dit gedeelte kijkt nader naar organisatorische maatregelen.
Dit valt uiteen in vragen over beleid, over wet- en regelgeving
en interne processen. Gezien de belangen die op het spel
staan, treffen ondernemers op organisatorisch vlak verschillende maatregelen.

Binnen het
management is
voldoende aandacht
voor cybersecurity

In Figuur 8 zijn drie stellingen geformuleerd. Over de vraag of
in het management voldoende aandacht is voor cybersecurity
lopen de meningen uiteen. 45% van de respondenten geeft
aan dat er voldoende aandacht is.
Een kwart van de respondenten
“Voor criminelen een
vindt dat er onvoldoende aandacht
lucratieve en snelle
is voor het onderwerp.
bron van inkomsten
met kleine pakkans en
Wat betreft verantwoordelijkheden
lage straffen.”
zijn de antwoorden van de deel
nemers min of meer gelijk verdeeld.
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Binnen mijn bedrijf
zijn verantwoordelijkheden omtrent
cybersecurity
duidelijk verdeeld

Naleving van het
cybersecuritybeleid
wordt regelmatig
doorgelicht door
een externe auditor
13%

24%

33%

34%

20%

45%
67%
30%

Figuur 8

32%

Eens

Noch eens,
noch oneens

Oneens

Een derde van de respondenten geeft aan dat de verantwoordelijkheden binnen zijn of haar bedrijf duidelijk verdeeld zijn.
Maar tevens geeft een derde aan dat dit niet goed geregeld is.
Dat is een hoog aantal, in aanmerking genomen dat het risico
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wel degelijk door de ondernemers gezien wordt. Slechts 13%
van de ondervraagden wordt regelmatig doorgelicht door een
externe auditor op de naleving van het cybersecuritybeleid.
Dit is erg laag en kan een indicatie zijn dat het volwassen-
heidsniveau aangaande cybersecurity in deze organisaties
niet erg hoog is. Het laten auditeren door een externe partij is
vaak kostbaar en mogelijk te uitgebreid voor ondernemingen
in het MKB. Een audit of check kan zeer relevant zijn voor
MKB organisaties.

51

22

7

7

7

4

2

%

Eigenaar / directeur is
verantwoordelijk

Cybersecurity is uitbesteed aan
externe partij

Niemand is aangewezen als
verantwoordelijke

Cybersecurity is uitbesteed én
er is een interne coördinator

IT-afdeling is verantwoordelijk

Diversen
Weet niet

4.4.1 Verantwoordelijkheden

Figuur 9

In 55% van de gevallen is de directeur zelf verantwoordelijk
voor cybersecurity. Dat lijkt logisch, in aanmerking genomen
dat een flink deel van de respondenten in een relatief kleine
organisatie werkt. In 22% van de ondernemingen is niemand
verantwoordelijk gemaakt voor cybersecurity. Bij de overige
respondenten is cybersecurity belegd bij de IT-afdeling of
bij een externe organisatie. Hierbij valt uiteraard vooral op
dat in 22% van de gevallen niemand verantwoordelijk is. Dat
is een hoog percentage, al staat het wel in verhouding tot
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Verantwoordelijkheden cybersecurity

het algehele niveau van beveiliging. Er wordt relatief weinig
gebruik gemaakt van de expertise van externe partijen om
de verantwoordelijkheid voor cybersecurity te beleggen.
Dit is met name opvallend in relatie tot de bevinding (zie
Figuur 14) dat slechts 39% van de IT-beheerders voldoende
kennis heeft. Het kennisniveau binnen de bedrijven zelf is
niet optimaal, er wordt echter ook geen gebruik gemaakt van
externe partijen om het kennisniveau omhoog te brengen.
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4.4.2 Wet- en regelgeving
Het grootste gedeelte van de respondenten geeft aan dat
zij menen aan de verschillende soorten wet- en regelgeving
geheel of enigszins te voldoen (zie Figuur 10). Zij voldoen aan
de WBP en de eisen vanuit het intellectueel eigendomsrecht.
Aan de eisen van toeleveranciers en/of afnemers zeggen de
respondenten enigszins of geheel te voldoen. Een flink deel

van de respondenten geeft aan hier geen inzicht op te
hebben, of de vraag niet van toepassing te vinden.
In beide gevallen kan dit wijzen op een lacune in de kennis
van relevante wet- en regelgeving. Hier ligt mogelijk behoefte
aan meer voorlichting, bijvoorbeeld via de Kamer van
Koophandel.

Geef aan in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving
Wet op de Bescherming Persoonsgegevens
Eisen van toeleveranciers of afnemers
wat betreft digitale veiligheid
Intellectueel eigendomsrecht

39
%

10

24
%

17

35
%

2 49

4 55

15

Voldoet geheel

Voldoet enigzins

Figuur 10 - Wet- en regelgeving
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4.4.3 Processen
privacy en classificatie mogelijk slecht op orde. Het feit dat
classificatie van data bij een grote groep ondernemers niet is
ingeregeld, is een indicatie dat weinig nagedacht wordt over
wie bij welke informatie kan.

Met betrekking tot processen geeft 43% van de ondervraagden aan dat zij een beleid hebben voor het vergaren,
verwerken en opslaan van persoonsgegevens, 39 % heeft
een privacyregelement, 32% doet aan classificatie van data
(Figuur 11). Een groot deel van de respondenten heeft beleid,

Geef aan of er binnen uw bedrijf sprake is van...

Beleid voor het vergaren, verwerken
en opslaan van persoonsgegevens

43
%

49

39

Privacyregelement

%

Classificatie van informatie
naar mate van vertrouwelijkheid

%

32

Figuur 11 - Beleid, privacy en classificatie
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Op het niveau van organisatorische maatregelen is het beeld
wisselend. 53% van de respondenten heeft continuïteit ingeregeld zodat de dienstverlening aan klanten gewaarborgd blijft.

Bij 36% van de ondervraagden is dit niet het geval. Dit is een
relatief hoog aantal. Deze groep is in hoge mate kwetsbaar
voor langdurige uitval of verstoring van dienstverlening.

Geef aan of u onderstaande maatregelen toepast
Medewerkers en eventuele externe krachten op gevoelige
functies worden een geheimhoudingsverklaring aangeboden

48
%

42

33

Nieuwe en huidige medewerkers die moeten werken met
vertrouwelijke klantinformatie worden gescreend

%

Indien ICT uitvalt of ernstig verstoord raakt, zijn er maatregelen
genomen, zodat de dienstverlening aan klant gewaarborgd blijft

%

Bedrijfsapparatuur van medewerkers die uit
dienst treden wordt direct ingeleverd en gewist

%

Toegangsrechten van medewerkers die uit
dienst treden worden direct ingetrokken

%

Gebruikersbeheer is ingeregeld

%

56

53

10

36

59

11

26

72

14

18

58

33

Ja

Nee

Figuur 12 - Organisatorische maatregelen
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Hierbij dient nog opgemerkt te
worden dat dit type maatregelen
ook nog eens een hoge ‘papier
is geduldig’-factor kent: men
heeft wel officieel een maatregel
ingesteld, maar het is maar
de vraag in hoeverre deze
wordt nageleefd en of hierop
gecontroleerd wordt.
Doorlichting, laat staan
onafhankelijke doorlichting,
komt namelijk weinig voor, zoals we eerder gezien hebben.

“Ons bedrijf kent een
grotere afhankelijkheid
van Cloud solutions en
grotere afhankelijkheid
van unieke datasets voor
concurrentiekracht.”

48% van de respondenten geeft aan dat zij medewerkers
of externen op een gevoelige functie een geheimhoudings
verklaring laat tekenen, bij 42% gebeurt dit niet. De screening
van medewerkers die met vertrouwelijke klantinformatie
werkt, blijft achter: slechts 33% voert deze screening uit.
Het wissen van bedrijfsapparatuur, gebruikersbeheer en
toegangsrechten zijn relatief goed ingeregeld. 58% heeft
gebruikersbeheer ingericht en 72% trekt toegangsrechten
24

van medewerkers die uit dienst treden direct in – maar in 18%
van de gevallen heeft men dit niet geregeld. Dat betekent
dat ongeautoriseerde personen bij (soms) gevoelige bedrijfs
informatie kunnen komen. Het feit dat gebruikersbeheer bij
een derde van de respondenten niet is ingeregeld, betekent in
de praktijk over het algemeen dat iedereen overal bij kan en
dat men werkt op basis van goed vertrouwen.

4.5 Maatregelen mensen en middelen
Wat betreft maatregelen om middelen te beschermen lopen
de antwoorden uiteen. Ook maatregelen op het gebied van
bewustzijn en training laten een divers beeld zien. Met name
op dit tweede aspect valt nog veel te winnen in deze sector.

4.5.1 Middelen
Fysieke bescherming tegen ongeoorloofde toegang van ICT,
beveiliging tegen brand en blikseminslag, bescherming van
kabels en het veilig verwijderen van ICT-middelen is matig
geregeld.
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Fysieke maatregelen
Er is een werkwijze ingericht om afgedankte
ICT-middelen te verwijderen

40
%

31

41

Kabels zijn beschermd tegen beschadiging

%

ICT-apparatuur (met name in de serverruimte) is
beveiligd tegen brand en blikseminslag

%

ICT-apparatuur en informatie zijn fysiek
beschermd tegen ongeoorloofde toegang

%

Figuur 13
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28

24
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Noch eens, noch oneens

4.5.2 Bewustwording en training
Fysieke toegang tot ICT-apparatuur is nog relatief goed
geregeld. 55% is het er mee eens, 21% eens noch oneens.
In de praktijk zien we bij ondernemers ook inderdaad dat
bijvoorbeeld servers in afgesloten ruimtes worden opgesteld
en niet meer naast bijvoorbeeld het kopieerapparaat.
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In het kader van bewustwording en training (de ‘mensen’component) hebben de deelnemers verschillende maatregelen
getroffen. Over het kennisniveau van IT-beheerders lopen de
meningen uiteen, maar slechts 39% (zie Figuur 14) geeft aan dat
IT-beheerders voldoende kennis hebben van cybersecurity.
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Verder geeft 55% aan dat hun medewerkers bewust gemaakt
worden van het belang van digitaal veilig werken. 72% van
de respondenten geeft aan dat het duidelijk is dat het bedrijf
eigenaar is van apparatuur en medewerkers zijn op de hoogte
welke regels hierbij horen. Met betrekking tot het gebruik van
social media en de spelregels die hierbij horen, geeft 50% aan
dat deze regels duidelijk zijn, 32% is het hier noch mee eens/

oneens en 18% geeft aan dat het gebruik en de spelregels
omtrent social media niet duidelijk zijn.
In het kader van bewustwording en training is nog veel winst
te behalen. De bevinding dat slechts 39% van de IT-beheerders
voldoende kennis heeft, is zorgwekkend. IT-beheerders
spelen een belangrijke rol in het beveiligen van digitale

Maatregelen bewustwording en training
IT-beheerders binnen mijn bedrijf hebben voldoende
kennis van cybersecurity (door bijscholing, relevante
vakbladen/websites, certificering

39
%

24

55

Medewerkers worden bewust gemaakt van het
belang en de manier van digitaal veilig werken

%

Binnen mijn bedrijf is duidelijk welke appartuur
bedrijfseigendom is en welke regels hierbij horen

%

Binnen mijn bedrijf zijn duidelijke spelregels met
betrekking tot het gebruik van social media

%

16

28

72

10

50

18

Figuur 14
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medewerkers zelf om verstandig om te gaan
bedrijfsmiddelen. Ook het percentage
“De klantgegevens die
met social media. Het is echter raadzaam voor
ondernemers dat van mening is dat zijn of
wij bewaren zijn niet
ondernemingen om hier duidelijke afspraken over
haar medewerkers zich voldoende bewust
interessant genoeg.”
te maken. Een klagende medewerker op Twitter of
zijn van het belang van veilig werken is met
Facebook kan tot grote reputatieschade leiden, die
55% relatief laag. Er blijft een grote groep
moeilijk te herstellen is. Hier is dus ook nog werk
over waarbij dit kennelijk niet of in mindere mate
aan de winkel, zeker in een tijd dat werk en privé door
het geval is. Aangezien de mens een zeer belangrijke schakel
elkaar heen lopen en berichten via social media snel gestuurd
(zo niet de belangrijkste) is, zou dit percentage hoger moeten
zijn en snel impact hebben.
liggen. Hetzelfde geldt voor social media-gebruik. Het is aan
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4.6 Technische maatregelen

Maatregelen toegang bedrijfsnetwerk

Technische maatregelen vormen het
praktische sluitstuk van de maat
regelen die bedrijven kunnen treffen.
Als beleid is ingericht en personen
verantwoordelijk kunnen omgaan
met betrouwbare middelen, is het
zaak dat de techniek randvoor
waardelijk goed ingeregeld zijn.

43
%

Bij de technische maatregelen
(Figuur 15) kan gesteld worden dat
de maatregelen met betrekking tot
de toegang van buitenaf niet in alle
gevallen goed op orde zijn.
Bedrijven hebben vooral hun wifinetwerk en firewalls op orde – al
lijkt te kunnen worden afgeleid dat
1 op de 8 bedrijven zijn bedrijfswifi
niet voldoende beschermt tegen
28

50
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%
37
%

7

38

14

50

53
%
52
%

Er zijn beveiligingsmaatregelen getroffen voor
eigen apparatuur van medewerkers die gebruikt
wordt op het bedrijfsnetwerk

13

81
%

11

33

29

84
%

Figuur 15

Mijn bedrijf heeft voorzieningen als VPN,
SSL en andere beveiligingsprotocollen om
thuiswerken mogelijk te maken
8

13

Het wifi-netwerk is beschermd tegen
oneigenlijke toegang
Netwerkaansluitingen in openbare
en / of voor klanten of leveranciers
beschikbare ruimten zijn uitgeschakeld

19

10

Mijn bedrijf heeft maatregelen genomen zodat
medewerkers buiten het kantoor kunnen
werken met vertrouwelijke bedrijfsinformatie

Technische poorten, welke toegang bieden tot
het netwerk en aparatuur, die niet nodig zijn
voor het dagelijkse werk zijn afgesloten
19

Mijn bedrijf maakt gebruik van firewalls
op het netwerk en werkstations
Ja
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gevallen is geïnstalleerd, evenals het updaten en patchen
oneigenlijke toegang. Wat betreft het werken buiten kantoor,
van alle systemen. Veel ondernemers maken dagelijkse
het gebruik van eigen devices, thuiswerken op een veilige
backups op externe locaties om dataverlies tegen te gaan.
verbinding, netwerkaansluitingen en technische poorten
lopen de antwoorden uiteen, maar op een lager niveau.
1
De vraag naar mobiel werken
www.capgemini-consulting.com/security-in-the-internet-of-things
(anytime, anywhere) neemt in grote
mate toe. De resultaten in Figuur 15
Maatregelen informatie en apparatuur
laten zien dat zeer veel bedrijven
hiervoor niet de juiste maatregelen
87
6 7
Up-to-date antivirusprogrammatuur
%
getroffen hebben, terwijl de trend
op servers en werkstations
is dat er steeds meer mobiel wordt
37
33
30
Verplicht regelmatig wachtwoord wijzigen
%
gewerkt1.
Het risico op onder andere diefstal
van data (bijvoorbeeld persoonsgegevens of vertrouwelijke data) en
besmettingen met virussen wordt
hiermee groter.
Met betrekking tot informatie en
apparatuur is in Figuur 16 te zien dat
antivirusprogrammatuur in de meeste
29

46
%

28

26

Vergrendeling werkstations

66
%

17

Dagelijkse backups op externe locatie

77
%
40
%

16
8 15

Regelmatig updates en patches op alle systemen
31
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Logging activiteiten bedrijfsnetwerk
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Het loggen van activiteiten op het bedrijfsnetwerk, vergrendelen
van werkstations en het verplicht regelmatig wijzigen van
wachtwoorden gebeurt in minder gevallen. Dit sluit aan op
wat we in de praktijk zien. Argumenten zijn bijvoorbeeld dat er
toch niet naar het log wordt gekeken of dat het vergrendelen
van werkstations en wijzigen van wachtwoorden tijd kost2.
Ook bij deze uitkomsten valt de kanttekening te maken
dat ervaringen uit de praktijk (onder andere een in 2014
uitgevoerde pilot van Interpolis op het vlak van een Cyber
PreventieDienst) leren dat ondernemers niet altijd inzichtelijk
hebben of en in hoeverre maatregelen die eenmaal genomen
zijn blijvend zijn ingeregeld en aantoonbaar up-to-date zijn.

2

 e recente ‘hack’ op televisiezender TV5 Monde is wat dat betreft
D
illustratief: het in beeld ophangen van wachtwoorden (überhaupt het
uitprinten van wachtwoorden) is niet de meest effectieve methode
van cybersecurity.
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Uit dit onderzoek onder 529 MKB-bedrijven blijkt dat 32%
van MKB-ondernemers verwacht dat het bedrijfsrisico dat
zij lopen met betrekking tot cybersecurity in de komende
vijf jaar zal stijgen.
Overall komt het beeld naar voren dat de volwassenheids
niveaus behoorlijk verschillen per organisatie. Dit blijkt uit de
differentiatie in de antwoorden. Natuurlijk verschillen bedrijven
onderling en lopen de risico’s uiteen. In dit onderzoek blijkt
echter dat een aantal basale zaken niet geregeld is.
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Dat doet de vraag rijzen of bedrijven voldoende op de hoogte
zijn van hun risico’s in het digitale domein. Dit heeft te maken
met de bedrijfstak waarin men zit, maar zeker ook met de
mate waarin men zelf aandacht besteedt aan cybersecurity. In
dit rapport worden de beelden beschreven van ondernemers
uit het MKB. De antwoorden zijn de perceptie van deze
ondernemers maar geven geen uitsluitsel over de feitelijke
digitale veiligheid van ondernemingen. Om inzicht te krijgen
in de feitelijke stand van zaken zou bijvoorbeeld een risicoassessment bij verschillende ondernemingen in het MKB zeer
relevant zijn.
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BELANGRIJKSTE OBSERVATIES:
Het inzicht van ondernemers in cyberrisico lijkt beperkt.
De stand van zaken wordt tevens niet vaak getoetst.
Gezien het groeiend gebruik van ICT-middelen en
toepassingen is dit een ‘blind spot’. Deze blind spot
dient te worden weggenomen door bewustwording van
de toenemende afhankelijkheden en hieraan verbonden
risico’s. Mogelijk kan een eenvoudige audit of check voor
MKB organisaties deze blind spot wegnemen.
Het nemen van maatregelen wisselt. Een aantal basale
zaken wordt wel gedaan (wifi versleutelen, gebruiken van
firewalls en antivirussoftware), maar veel andere maat
regelen worden niet toegepast. Wachtwoorden lijken een
achilleshiel voor deze doelgroep (en dat zijn ze volgens
de experts dan ook). Gezien de circulatie van vele lijstjes
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met veelgebruikte wachtwoorden en de eenvoud waarmee
kortere wachtwoorden kunnen worden gekraakt, is het
beter gebruiken van wachtwoorden zeker een quick win.
Verder lijkt er een lacune aanwezig te zijn in de kennis van
voor het MKB relevante wet- en regelgeving.
We zien ook dat de adoptie van nieuwe toepassingen en
middelen veel harder gaat dan de bijbehorende beveiliging.
Het risicoprofiel verandert sneller dan men denkt.
Cybercrime is een tamelijk abstract fenomeen. Als je het
niet hebt meegemaakt kun je je er weinig bij voorstellen. Pas als je het hebt meegemaakt wordt klaarblijkelijk
duidelijk dat cybercrime (en ICT-incidenten in het algemeen)
een grote impact op je onderneming kan hebben die veel
verder gaat dan een computer die het niet meer doet.

Cybersecurity in het MKB

5 Conclusies

Vooruitkijkend
Wij verwachten dat het gebruik en het belang van ICT
binnen ondernemingen alleen nog maar toe zal nemen. Elk
onderzoek wijst in die richting. Ondernemingen moeten
inzien dat incidenten aangaande cybersecurity een belangrijk
bedrijfsrisico zijn, die een zeer negatief effect kunnen hebben
voor de onderneming zowel financieel als voor de reputatie1.

Beter inzicht in waar de onderneming risico’s loopt, is een
randvoorwaarde om kans op incidenten en de eventuele
impact ervan te kunnen verlagen. Dat hoeft niet te leiden tot
grote investeringen. Met relatief eenvoudige middelen en
enige discipline in het up-to-date houden van maatregelen
wordt de drempel voor kwaadwillenden en voor ongelukken
al een stuk verhoogd.

Toepassingen beperken zich allang niet meer tot de computer
op het bureau, maar zitten al in de productieomgeving, in de
logistiek, in mobiele apparaten, auto’s, televisies enz.
Deze groeiende afhankelijkheid betekent ook dat uitval of
verstoring steeds grotere impact op het bedrijf zal hebben.
De verwachting is in elk geval dat cybercrime blijft groeien2.
Overheden en grote ondernemingen investeren daarom al
enkele jaren in het versterken van hun digitale beveiliging.
Het principe van het water zoekt het laagste punt geldt dan
helaas ook voor cybercrime, wat betekent dat deze zich op
het minder goed beschermde gedeelte van de markt zal
richten. We zien dit al in ransomware, maar ook fraude met
digitale betalingen. Het MKB is duidelijk in het vizier.
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ENKELE VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN ZIJN:
• Installeren en onderhouden van antivirussoftware op
servers en werkstations. Als er mobiele apparaten worden
gebruikt die worden aangesloten op het bedrijfsnetwerk,
overweeg dan ook daarvoor een antivirusoplossing.
• Laat IT-beheerders een firewall op het netwerk installeren en
goed afstellen. Voor bedrijven met een computergestuurde
productieomgeving is het ook het overwegen waard om dat
deel van het netwerk af te scheiden (met een firewall) van
het overige ICT-netwerk.
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• Alle software op servers en werkstations moet up-to-date
zijn. Patches en updates van grote softwareleveranciers zijn
er helaas niet voor niets.
• Wijzig met enige regelmaat wachtwoorden. Dit geldt ook voor
de onderdelen van het ICT-netwerk (zoals servers, routers enz.).
• Besteed regelmatig en op wisselende manier aandacht bij
uw medewerkers aan het belang en de beste manier van
beschermen van de digitale belangen van het bedrijf. Het is
ook in het belang van medewerkers.
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Meer informatie?

Heeft u vragen over het onderzoek of wilt u meer informatie?
Neem contact op met ons team van experts op het gebied
van cybersecurity via preventiedesk@interpolis.nl
En kijk ook op onze website over cybersecurity
Volg ons op
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