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1 SCHADE CYBERRISICO’S NEEMT TOE 

3 VOORBEREIDING ONDERNEMERS MATIG

2 ONLINE GEDRAG MEDEWERKERS VOL RISICO’S 

4 WAT KAN IK DOEN? 

De schade is groot en de kans stijgt 

Welke cyberdreigingen veroorzaken meeste schade?

Stap 1:  Inventariseer risico’s,  
 bedreigingen en kwetsbaarheden 

Stap 2:  Analyseer de mogelijke  
 gevolgen voor je bedrijf en bestaande  
 verzekeringsdekking

Stap 3:  Bepaal huidige en gewenste  
 maatregelen (en bespreek dat met  
 medewerkers)

Stap 4:  Evalueer regelmatig of aanpak  
 het gewenste resultaat heeft

Cyberrisico’s voor ondernemers  – Feiten en Cijfers 
Cybercriminaliteit kost Nederlandse organisaties 10 miljard euro per jaar. Ruim 60% van ondernemend Nederland heeft te maken gehad met cybercrime. 
Toch is minder dan de helft van het MKB zich echt bewust van het gevaar. Wat zijn de feiten die je moet kennen? 

60%

Ruim 60% van ondernemend Nederland 
heeft te maken gehad met cybercrime

Schade door cybercrime voor de gehele 
maatschapij jaarlijks 10 miljard euro. 
Schade door ‘gewone’ diefstal 1 miljard.

Aantal cyberaanvallen was in 2013 
zes keer hoger dan in 200610   
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41%  onderbrekingen van de operationele continuïteit

19%  derde partij- en privacy gerelateerde informatie

18%  verminderde betrouwbaarheid

12%  intellectueel eigendom

   9%  strategische informatie

   1% integriteit liquiditeiten
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24%       gebruikt dezelfde online opslag  
prive én zakelijk

van de gebruikers 
logt niet uit39%   
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83% vindt niet dat ze volledig voorbereid zijn op cybercrime

van MKB heeft geen of nauwelijks idee hoe info kwijt kan raken / kent gevaar niet 

van MKB heeft geen digitaal beveiligsplan  

van de ondernemers heeft geen regels voor sterke wachtwoorden 

van de ondernemers heeft niets afgesproken over omgang met klantgegevens 


