
1. VOORKOMEN

U moet er niet aan denken: digitale spionage, fraude 
en datalekken. Maar toch vragen wij u om dat wel te 
doen. Het voorkomen ervan is namelijk veel complexer 
geworden. En de impact op uw bedrijf groter. Denk 
aan boetes, herstelkosten, juridische kosten, verlies van 
vertrouwen en reputatieschade.

Om criminelen vóór te blijven is een actieve beveiliging 
tegen cyberaanvallen noodzakelijk. Cyberbeveiliging is 
een continu proces met als doel het zeker stellen van 
de bedrijfscontinuïteit en het voorkomen van schade.
Organisaties hebben een overkoepelend programma 
nodig om zich beter te kunnen wapenen tegen 
cyberdreigingen. Zodat ze bij ernstige incidenten niet 
stil komen te liggen of snel kunnen herstellen na een 
aanval. Een dergelijke verdediging vereist operationele 
processen die in lijn zijn met het algehele risicobeleid. 

Het managen 
van cyberrisico’s

2. WEET U WAT U MOET DOEN?

In het geval van een cyberaanval is het zaak om 
snel, kalm en gecoördineerd te reageren. Adequaat 
onderzoek is noodzakelijk en al in de eerste uren 
na ontdekking moeten belangrijke maatregelen en 
besluiten genomen worden. Wat te doen als een 
kwaadwillende zijn pijlen op kwetsbare, kritieke 
bedrijfsprocessen richt, vertrouwelijke informatie steelt 
of belangrijke bedrijfsinformatie manipuleert? Tot op 
welke hoogte kan de organisatie zulke gebeurtenissen 
voorkomen, detecteren en aanpakken? Zijn de 
genomen maatregelen werkelijk effectief? Wat is de 
beste strategie? Waar moet u beginnen?

3.  CYBERCRIME;  
 EEN ZWAARWEGEND RISICO 

Of het nu gaat om een menselijke fout van eigen 
personeel of een aanval van buitenaf op uw IT systeem,  
de gevolgen van cybercriminaliteit zijn niet te 
onderschatten. En waar moet u dan aan denken?

• klant- of patiëntgegevens die op straat komen te 
liggen;

• uw administratie die is gegijzeld door malware en 
dus niet toegankelijk is;

• productie die stil komt te liggen of operaties die 
niet door kunnen gaan;

• uw data wordt verhandeld;

• uw precaire situatie in landelijke dag- en 
opiniebladen.

‘Cybercriminaliteit is een reëel risico. De vraag is 
niet of, maar wanneer uw bedrijf hierdoor geraakt 
wordt. Het is twee voor twaalf. Onze risicomanagers 
adviseren u dringend: maak een plan én train uw 
medewerkers. Zorg voor een gelaagde beveiliging 
en simuleer een aanval. U zult versteld staan welke 
inzichten deze simulatie u verschaft.’

Martin Weltje 
Directeur Risk 
VLC & Partners



4.  ALGEMENE VERORDENING
 GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Vanaf 26 mei 2018 is de nieuwe AVG van kracht. 
U bent verplicht diefstal, verlies of misbruik van 
persoonsgegevens te melden aan de betrokken 
personen en aan de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP). Deze meldplicht datalekken betekent voor u het 
opstellen van een dataprotocol, (in veel gevallen) het 
aanstellen van een privacy officer en daarnaast het 
bijhouden van alle datalekken. Onder deze nieuwe 
wetgeving mag men alleen onder strikte voorwaarden 
persoonlijke informatie verzamelen en bewaren. Houdt 
u zich niet aan deze strikte voorwaarden dan bent u 
strafbaar en loopt u risico op een boete van maximaal 
20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet. 
Net welke van die twee hoger is. Bent u hier al op 
voorbereid?

5. CYBERVERZEKERING

Voor die risico’s die u niet wenst of kunt dragen 
bieden wij u een unieke verzekeringsoplossing. 
Onze cyberverzekering geeft dekking voor onder 
andere de kosten voor onderzoek, opsporing, herstel, 
communicatie en PR. Daarnaast is er zelfs dekking 
voor de eigen kosten die u maakt voor reconstructie 
en herstel van gegevens of het virusvrij maken van 
uw systeem. En misschien wel het belangrijkste 
onderdeel van onze cyberoplossing; uw eigen Cyber 
Incident Manager, waardoor u 24/7 uur professionele 
begeleiding geniet bij een (vermoeden van) 
data-inbreuk. En dit zonder eigen risico.

6. CYBER SECURITY SCAN

Bij onze cyberverzekering ontvangt u de Cyber 
Security Scan. Deze scan bestaat uit een scan van 
uw IT omgeving en een organisatorische scan. De IT 
scan brengt de risico’s en kwetsbaarheden in uw IT 
omgeving in kaart en de organisatorische scan geeft 
weer waar de veiligheidsrisico’s liggen gerelateerd 
aan organisatorische aspecten zoals uw personeel, uw 
bedrijfsprocessen en beleidsbepalingen.  
U ontvangt gedetailleerde rapporten met bevindingen 
en aanbevelingen. Deze rapporten bieden u 
handvatten om de cyberveiligheid in uw bedrijf te 
vergroten.

WIJ ADVISEREN U GRAAG,  
HET IS ONZE EXPERTISE.
 
Bescherm uw bedrijf tegen cybercriminaliteit. 

VLC & Partners 
Telefoon: 073 692 46 57  
E-mail: cyber@vlc-partners.nl
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Cyberrisico’s 
in kaart

Verkennen: de cijfers 
• Jaarlijkse economische schade door cybercrime in NL  

circa 10 miljard euro

• Circa 1,5 % van het Bruto Nationaal Product

• 2 op 3 ondernemers heeft te maken met cybercrime

TOP 40 BEDRIJFSRISICO’S WERELDWIJD: CYBERCRIME UITGELICHT

(EX-)
WERKNEMERS

GEORGANISEERDE 
MISDAAD

57% 53% 46%

HACKTIVISTS

HACKERS LANDEN / 
STATEN

41%

MOTIEVEN VOOR CYBERCRIME 
Verkrijgen van geheime informatie / Datamanipulatie /
Politieke redenen /Verkrijgen van persoonsgegevens /
Resources /Sabotage /Fun, respect, macht /Geld

DE 10 MEEST VOORKOMENDE BEDREIGINGEN

 1  Fout / actie eigen medewerker

 2  Crimeware (zoals malware)

 3  Misbruik door (ex)medewerkers

 4  Fysiek diefstal /verlies informatie

 5  Dos (Denial of service) aanval

 6  Aanval op netwerk / website

 7  Aanval op betaalsystemen

 8  Cyber spionage

 9  Betaalkaart skimmers

 10  Overige

DE GROOTSTE BEDREIGING KOMT VAN …

27%

GEVOLGEN VAN CYBERCRIME 

Privacyschending

Stagnatie processen 

Informatie openbaar, beschadigd of verloren 

Reputatieschade

Boetes van instanties 

Aansprakelijkheidsclaims

RISICO-INSCHATTING EIGEN BEDRIJF

Uw kans
op cyberschade

Succesvolle cyber-
aanvallen per week

Gemiddelde 
schade per 
cyberaanval

-1 3 7 6 3 0 7

Reputatie-
schade
aan het 
merk

Bedrijfs-
stagnatie

Technisch of systeemfalenComputer 
criminaliteit, hacking, 
virussen, schadelijke 
code

Verlies van intellectueel 
eigendom / gegevens

1 3 9 12 29
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89% 45% 72%

DE WAARDE VAN DATA VOOR BEDRIJVEN EN 
ORGANISATIES

data is cruciaal om 
te concurreren.

datagebruik op  
grote schaal komt 

ontwikkeling product-  
en dienstverlening 

ten goede.

data is van belang 
voor optimalisering 

van kwaliteit en 
bereik van producten 

en diensten.

zorg ict zakelijke 
dienstverlening

maakindustrie

BIJ EEN INCIDENT ... 
BEL UW CYBER INCIDENT MANAGER

24/7

van de gebruikers 
logt niet uit

deelt hun 
accountinformatie 

met anderen

accepteert 
uitnodigingen van 

onbekenden

gebruikt dezelfde 
online opslag

privé én zakelijk

Voorkomen: 
wat kunt u doen?

• Gebruik officiële software
• Installeer systeem & applicatie updates
• Gebruik beveiligingsproducten
• Reguleer toegang

Breng mogelijke gevolgen in kaart

Laat uw systemen doorlichten

Beveilig uw systemen op de juiste manier

Check uw contracten

PREVENTIE

TWEE AF TE DEKKEN SCHADEGEBIEDEN
• Schade t.o.v. derden (aansprakelijkheid)

• Eigen schade (o.a. verlies van data, herstelkosten, 
bedrijfsschade, boetes)

Verzekeren: 
uw cyberrisico’s onder controle

AANSPRAKELIJKHEID

BEDRIJFSSCHADE

RECONSTRUCTIEKOSTEN

EXTRA BEDRIJFSKOSTEN

CYBER 
INCIDENT MANAGER

CYBER 
SECURITY SCAN

Bij een incident 24/7 
ondersteuning op juridisch 

en technisch gebied
zonder eigen risico.

IT SECURITY SCAN
Brengt risico’s en 

kwetsbaarheden in de IT 
omgeving in kaart.

ORGANISATORISCHE 
SCAN

Brengt veiligheidsrisico’s 
en organisatorische 

aspecten als personeel, 
procedures en beleid in 

kaart.

BRONNEN
• B-Norton report 2013
• Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN-2016) 
• Deloitte Global Cyber Executive briefing 2014
• Deloitte Mid Market Monitor 2014 ‘hervonden 

optimisme’ 
• Enisa Threat Landscape 2016
• Ernst en Young ‘Get ahead of cybercrime’ security 

survey 2014
• Infographic Internetcriminaliteit in het MKB -  

De Zaak ism MKB Servicedesk
• Internet Security Threat Report 2015
• KPMG Onderzoeksresultaten cybercrime, 

december 2013 
• Mandiant 2013 Threat Report
• McAfee-CSIS rapport ‘Net Losses - Estimating the 

Global Cost of Cybercrime’
• PWC ism VU Amsterdam ‘Cybercriminaliteit tegen 

Nederlandse organisaties: een digitale dreiging’.
• Rapport PWC Global Economic Crime Survey 2016
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