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Een cyberaanval vormt momenteel voor veel organisaties één van de grootste 
bedrijfsrisico’s. Wekelijks worden er 446 Nederlandse organisaties getroffen door 
cyberaanvallen. 
Weet u hoe afhankelijk uw organisatie is van de ICT-omgeving? Een datalek, cyberaanval 
of virus heeft niet alleen veel impact op uw organisatie, maar ook op medewerkers, 
klanten en andere relaties. 

Het aantal aanvallen en de gevolgen daarvan blijven alsmaar toenemen, waardoor de 
beveiliging van uw ICT-omgeving steeds belangrijker wordt. Beveilig uw organisatie aan 
de hand van drie belangrijke pijlers uit deze whitepaper. 
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In 2021 werden wekelijks 446 organisaties in Nederland getroffen door cyberaanvallen, dat 
is een stijging van maar liefst 86% ten opzichte van het voorgaande jaar. Volgens het Cyber 
Security Predictions rapport blijft deze trend zich doorzetten. Zoals eerder genoemd nemen 
zowel het aantal aanvallen als de gevolgen daarvan toe, waardoor de beveiliging van uw 
ICT-omgeving steeds belangrijker wordt. Beveilig uw organisatie daarom goed aan de hand 
van drie belangrijke pijlers van ICT-security uit deze whitepaper.

Waarom is ICT-security zo belangrijk voor uw organisatie?

1

Een gemiddelde cyberaanval kost volgens onderzoek van verzekeraar Hiscox een organisatie 
zo’n € 330.000. Bij kleine organisaties (tot vijftig medewerkers) liggen de gemiddelde kosten 
van een cyberaanval nu gemiddeld op € 12.500. Bij organisaties van vijftig tot 249 medewerkers 
stijgt dit naar € 164.000 en van 250 tot 999 medewerkers loopt het bedrag op tot zo’n € 638.000. 
Hiscox voorspelt dat deze bedragen blijven toenemen, vanwege de toename van ransomware. 

Wat kost een cyberaanval uw organisatie?

2

https://blog.checkpoint.com/2021/10/26/deepfakes-cryptocurrency-and-mobile-wallets-cybercriminals-find-new-opportunities-in-2022/
https://blog.checkpoint.com/2021/10/26/deepfakes-cryptocurrency-and-mobile-wallets-cybercriminals-find-new-opportunities-in-2022/
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Drie pijlers van ICT-security

Hoe zorgt u dat uw organisatie incidenten voorkomt? Een goed beveiligde ICT-omgeving 
bespaart uw organisatie imagoschade, herstelkosten, dataverlies en andere negatieve 
gevolgen van incidenten. Hierbij is het belangrijk om verder te kijken dan alleen technische 
oplossingen. ICT-security omvat namelijk alle maatregelen om cyberincidenten te voorkomen, 
te signaleren en de schade ervan te beperken. De beveiliging van uw ICT-omgeving kunt u 
zien als een complex bouwwerk dat rust op de volgende drie pilaren: Beleid, techniek en 
mens.

3

Uw organisatie optimaal beveiligen tegen aanvallen? Besteed dan genoeg aandacht aan alle 
drie de pijlers en zorg dat deze in balans zijn. 
Lees in de volgende hoofdstukken hoe u uw organisatie optimaal beschermt aan de hand van 
beleid, techniek en mens. 

Beleid

TechniekMens
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Optimale beveiliging van uw ICT-omgeving start met het opstellen van een beveiligingsbeleid. 
Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is zo’n beleid in veel 
situaties zelfs verplicht. 
Heeft u nog geen beveiligingsbeleid dat aansluit bij uw organisatiecultuur, infrastructuur en 
organisatiedoelstellingen? Dan is het belangrijk om direct aan de slag te gaan met het opstellen 
van een goed onderbouwd beveiligingsbeleid. Zorg hierbij dat de belangen en doelen van uw 
organisatie centraal staan. Security staat hierbij in dienst van uw organisatie en nooit andersom.  

ICT-security en beleid

4

Waarom heb ik een beveiligingsbeleid nodig?
Wanneer u op het nieuws hoort over grote organisaties die gehackt zijn, denkt u misschien 
‘Dat overkomt ons toch niet!’. Vroeger waren hackers inderdaad enkel uit op het 
ontwrichten van grote bedrijven, maar dit is allang niet meer het geval. Hoewel volgens de 
cybersecuritymonitor van het CBS grote bedrijven consistent meer incidenten rapporteren, 
worden ook kleine tot middelgrote bedrijven steeds vaker getroffen door cyberaanvallen 
zoals ransomware. Er worden dan gegevens versleuteld die pas teruggezet worden wanneer u 
losgeld betaalt. Wilt u dit soort incidenten voorkomen? Stel dan een goed beveiligingsbeleid 
op. Zo krijgen hackers geen kans om van uw organisatie hun volgende slachtoffer te maken. 

Hoe stel ik een beveiligingsbeleid op?
Organisaties vinden het in de praktijk lastig om te bepalen welk beveiligingsniveau goed 
aansluit bij de organisatiedoelstellingen, de cultuur en de infrastructuur. Dat geldt ook 
voor de maatregelen en investeringen die dit niveau vereist. Vindt u het ingewikkeld om 
een beveiligingsbeleid op te stellen? Schakel een Security Officer in en haal daarmee 
de specialistische technische expertise in huis. Bij het optellen van een compleet 
beveiligingsbeleid staat uw organisatie altijd centraal. Er ontstaat zo een beveiligingsbeleid 
dat uw organisatie écht verder helpt. Op die manier zorgt u ervoor dat veiligheid en 
werkbaarheid in balans zijn.  

Beleid

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/aanvullende-statistische-diensten/2022/cybersecuritymonitor-2020
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De noodzaak om uw ICT-systemen optimaal te beveiligen is groter dan ooit. Innovaties 
op het gebied van ICT gaan snel en er zijn veel oplossingen op de markt om het aantal 
incidenten en de gevolgen daarvan te beperken. Basis beveiligingsvoorzieningen 
blijken in steeds meer situaties onvoldoende om uw organisatie te beschermen. Deze 
oplossingen werken op basis van een database met daarin technische kenmerken van 
bekende virussen. Een virus moet dus eerst bekend zijn in de database, voordat een basis 
antivirusoplossing deze afvangt. 

Hoe bescherm ik mijn organisatie 
tegen externe bedreigingen op 
het internet?
Netwerkconnectiviteit is met de komst 
van clouddiensten zoals Microsoft 
365, Azure en IoT steeds belangrijker 
geworden. Primaire processen zijn 
hierdoor afhankelijk van het internet en 
connectiviteit. Er wordt veel schadelijke 
data over het internet gestuurd, 
zoals virussen en malware. Gelukkig 
zijn er verschillende technieken die 
uw organisatie hiertegen kunnen 
beschermen. Het is echter handig als 
alle netwerkcomponenten zoals firewalls 
en switches volledig met elkaar en 
uw organisatie integreren. Vanuit zo’n 
beheerplatform wordt naast technisch 
beheer ook gedragsanalyse toegepast 
op het (internet)verkeer. Bepaald verkeer 
wordt bij dreigingen geblokkeerd om 
incidenten te voorkomen. Het beveiligen 
van uw netwerkconnectiviteit is namelijk 
net zo belangrijk als het omdoen van uw 
autogordel voor vertrek!

Welke techniek biedt de 
beste bescherming voor mijn 
organisatie? 
Wilt u nog een stap verder in het 
beschermen van uw omgeving? Met 
een endpoint detection and response 
systeem (EDR) beschermt u uw organisatie 
tegen cryptovirussen en andere, 
datagerichte aanvallen. Een EDR-systeem 
analyseert het gedrag op endpoints 
(zoals servers, werkstations, laptops of 
mobiele telefoons) en reageert direct 
bij afwijkend gedrag. Een voorbeeld 
hiervan is het gedrag van een cryptovirus, 
die via achtergrondprocessen heel snel 
veel bestanden wijzigt. Dit gedrag is 
afwijkend van het normale gedrag op 
een laptop. Het virus wordt op basis 
van het gedrag meteen herkend en 
geblokkeerd, nog voordat een traditionele 
antivirusoplossing het virus zou 
herkennen. Uw medewerkers merken hier 
niets van, maar uw omgeving is optimaal 
beveiligd en bedreigingen krijgen geen 
enkele kans. 

ICT-security en techniek

5 Techniek

Hoe weet ik of de techniek mijn organisatie goed beschermt? 
Veel organisaties investeren duizenden euro’s in maatregelen om data en systemen te 
beveiligen. Maar hoe goed beschermen deze maatregelen uw organisatie écht? Met 
een pentest of penetratietest wordt een hack gesimuleerd, maar dan gecontroleerd en 
in overeenstemming met uw organisatie. Na een pentest ontvangt u een overzicht met 
risico’s in de vorm van een helder rapport met concrete verbeterpunten waarmee u direct 
aan de slag kan. Zo bent u verzekerd van optimale beveiliging!



Waarom is security awareness zo belangrijk? 
Security awareness is een ‘hot topic’ bij veel organisaties en dat is een goede 

zaak. Het maakt namelijk niet uit hoe goed uw organisatie beveiligd is, zodra 
medewerkers zonder na te denken alle bijlagen en phishingmails openen, is de 

kans op een incident groot.  Medewerkers vertrouwen vaak op de techniek en 
dat zorgt ervoor dat ze de gevolgen en risico’s van cyberincidenten minder 

goed overzien. Dit zorgt ervoor dat getroffen maatregelen niet effectief 
werken en dat is een gemiste kans. Tijd om ook binnen uw organisatie 

aan de slag te gaan met security awareness! 

Hoe minimaliseer ik de kans op incidenten door 
menselijk handelen?

Een belangrijke stap in het voorkomen van incidenten door 
menselijke fouten, is het bewust maken van medewerkers. 

Een goede manier om het veiligheidsbewustzijn 
onder medewerkers te verhogen is met een security 

awareness training. Licht medewerkers in over 
cybercrime en de daarbij behorende risico’s 

voor de organisatie én de medewerkers zelf. 
Hierdoor creëert u draagvlak voor getroffen 

veiligheidsmaatregelen en zorgt u samen 
met alle medewerkers voor een veilige, 

maar ook werkbare omgeving.
reflectiemomenten in te plannen 

onderweg naar uw einddoel, om 
zo efficiënt mogelijk te werk te 

gaan en tijdig bij te sturen 
indien nodig. 

Goede beveiliging van uw ICT-omgeving gaat verder dan het opstellen van een beleid 
en het installeren van technische oplossingen. Techniek kan menselijk falen helaas niet 
tegengaan. Uit het cybersecurity onderzoek veilig online 2021 van het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat blijkt dat zeven op de tien werknemers in Nederland 
zich weinig tot zeer weinig zorgen maakt over online veiligheid op het werk. Daarnaast is 
ongeveer 80% van alle cyberincidenten te herleiden naar een menselijke fout. De mens is 
dus een belangrijke pijler als het gaat om cybersecurity! 

ICT-security en mens
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Mens



CONTACT
Meer weten over ICT-security en 

hoe onze specialisten u op dit gebied 
verder kunnen helpen? 

Neem contact op via  
via 0167 544 554 of bekijk onze website.

databyte.nl

http://databyte.nl

