
CYBERSECURITY

ICT is tegelijkertijd één van de belangrijkste troeven van onze economie en tegelijk een niet 
te onderschatten zwakke plek. Ondernemingen, groot, middelgroot en klein, vormen een 
aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. De bescherming of cyberveiligheid is bovendien 
niet langer alleen zaak van IT-professionals. Iedere medewerker, van hoog tot laag, speelt 
een rol.

D
e Belgische economie is een 

ICT-intensieve economie. Het aantal 

ICT-toepassingen waarvan de 

bedrijfswereld gebruikmaakt is enorm, en 

hun toegevoegde waarde is groot. Daarom 

is ICT tegelijkertijd één van de belangrijkste 

troeven van onze economie, maar ook een 

niet te verwaarlozen zwakke plek. Ons land, 

en bij uitbreiding onze ondernemingen, 

groot, middelgroot en klein, vormen een 

aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen. Daarbij komt 

dat ICT in de meeste gevallen nog altijd een menselijke 

tussenkomst vraagt. En mensen maken fouten. Die 

menselijke fouten blijven naast de regelrechte cyberaan-

vallen een belangrijk cyberrisico.

WELKE ACTIES ONDERNEMEN?

De tijd dat cyberveiligheid alleen maar een zaak was van 

IT-professionals is lang voorbij. Cyberrisico’s zijn geen 

puur technologische issues. Ieder van ons kan en moet 

zijn steentje bijdragen tot een cyberveilige organisatie, 

werkplek,… Kortom, tot een cyberveilige maatschappij. 

Helaas is niet elke organisatie of onderneming zich daar 

terdege van bewust. En zelfs voor wie er zich wel bewust 

van is, blijkt het niet vanzelfsprekend om te weten welke 

acties ze moeten of kunnen ondernemen. En dat is één 

van de opdrachten van de Cyber Security Coalition 

(lees de kadertekst). De coalitie stelt een heel arsenaal 

aan hulpmiddelen ter beschikking van ondernemingen 

om cyberveiligheid op bedrijfsniveau op te krikken. Zo 

publiceerde de Coalition recent een ‘Cyber Security 

KIT’ waarmee bedrijven aan de slag kunnen om zelf hun 

medewerkers te sensibiliseren over thema’s zoals sterke 

wachtwoorden, phishing (het kraken van computers door 

mensen beveiligingsgegevens te ontfutselen) en ‘social 

engineering’ (de cybercrimineel geeft zich uit voor een 

vertrouwenspersoon en gebruikt zijn slachtoffer om in 

het netwerk van de onderneming te kunnen inbreken).

Specifiek voor kmo’s publiceerde de Coalition een 

‘Cybersecurity Gids voor de KMO’. Met daarin de 

basisprincipes van een goed cyberveiligheidsbeleid. 

Zo onderstreept de gids het belang van de actieve 

betrokkenheid van het topmanagement bij het cyber-

veiligheidsbeleid van de onderneming, maar ook hoe 

belangrijk het is voor een onderneming om een duidelijk 

Cyberveiligheid, ook uw 
verantwoordelijkheid
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DRIE GRATIS TOOLS … 

die u snel kunt downloaden.

1
 ‘Cyber Security KIT’  

 www.cybersecuritycoalition.be/resource/cyber-security-kit-nederlands/ 

2
 ‘Cybersecurity Gids voor de KMO’ 

 www.cybersecuritycoalition.be/content/uploads/cybersecurity-guide-sme-NL.pdf 

3
 ‘Incident Management Guide’ 

  www.cybersecuritycoalition.be/content/uploads/cybersecurity-incident- 

management-guide-NL.pdf

beeld te hebben van haar eigen ICT-infrastructuur. 

De gids zet ondernemingen bovendien aan om voor 

een degelijk ‘business continuity’- en incidentrespons-

plan te zorgen. Zo’n plan helpt om cyberincidenten te 

vermijden én om ze te detecteren en te tackelen. Door 

de aanpak van cyberveiligheidsincidenten vooraf te 

plannen, vermijdt het bedrijf overhaaste en onover-

dachte beslissingen op het moment van een daad-

werkelijk cyberveiligheidsincident – paniek is immers 

zelden een goede raadgever. Ook voor de opmaak van 

zo’n incidentresponsplan heeft de coalitie een ‘Incident 

Management Guide’ klaar.

VOGEL VOOR DE KAT

Maar waarom zou uw onderneming in cyberveiligheid 

investeren? Een cyberincident, of het nu om een 

cyberaanval of een menselijke fout gaat, kost handen-

vol geld. Tot miljoenen euro’s, zelfs voor kleine 

ondernemingen. 

Een cyberincident 
kost handenvol geld. 
Zelfs voor kleine 
ondernemingen

De schade die uw onderneming kan oplopen is divers: 

uitval van activiteiten, diefstal van persoonsgegevens 

of bedrijfsgeheimen, reputatieschade, enzovoort. 

Bovendien ‘groeien’ cybercriminelen aan een hoog 

tempo. Hun aanvallen worden elke dag specifieker, 

gesofisticeerder,… en drastischer. Een onderneming of 

organisatie zonder basisbescherming is zonder overdrij-

ven een vogel voor de kat.

De informatisering beperken of vertragen is geen optie. 

Onze economie, en dus ook onze ondernemingen, 

hangen in belangrijke mate af van die technologie. Ze 

kunnen zich niet veroorloven om de trein van de ver-

nieuwing te missen of vast te houden aan pen en papier. 

Investeren in cyberveiligheid is de enige weg vooruit.
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MAAK UW BEDRIJF EN MEDEWERKERS CYBERVEILIG! 

Elk bedrijf moet zich tegen cyberrisico’s beschermen. Maar hoe pak je dit concreet aan? 

Als je weet dat meer dan één op drie cyberincidenten het gevolg zijn van een menselijke 

fout, dan kun je niet anders dan besluiten dat het voor uw bedrijf van cruciaal belang 

is om uw medewerkers bewust te maken van hun persoonlijke verantwoordelijkheden 

inzake cyberveiligheid.

De Cyber Security Coalition biedt ondernemingen een kant-en-klaar sensibiliserings-

plan dat focust op drie van de meest voorkomende cyberrisico’s – op de werkvloer en  

in de privéomgeving: zwakke wachtwoorden, phishing en social engineering. 

Enkele nuttige tips in een notendop:

•  sterke wachtwoorden zijn één van de meest kostenefficiënte en doeltreffende  

veiligheidsoplossingen. Een sterk wachtwoord telt minstens 14 tekens. Gebruik niet 

alleen kleine letters, maar ook hoofdletters, spaties, leestekens en cijfers;

•  meer dan 90% van de cyberaanvallen gebeurt via phishing mails. Open dus niet  

zomaar e-mails van onbekende afzenders of waarvan de inhoud je vreemd lijkt of 

spelfouten bevat;

•  op wereldschaal kost social engineering organisaties en ondernemingen jaarlijks 

meer dan één miljard euro. Een gehaast of intimiderend verzoek om af te wijken van 

de gebruikelijke procedures? Laat je niet vangen! Ga na of je tegenpartij echt is wie 

hij zegt te zijn.

CYBER SECURITY COALITION

De Cyber Security Coalition is een unieke alliantie tussen sleutelactoren uit de private, de publieke en 

de academische sector. Het CERT.be, KULeuven, Proximus, ULB en het VBO richtten in 2014 de Coali-

tion op om samen de strijd tegen cybercriminaliteit aan te gaan en cyberveiligheid in België naar een 

hoger niveau te tillen. De coalitie werkt rond vier grote pijlers:

1
  het delen van ervaringen, best practices, dreigingen en opportuniteiten tussen de leden.  

De coalitie is dus in eerste instantie een netwerk van personen die elkaar kennen en vertrouwen;

2
  het creëren van meer bewustzijn rond cyberveiligheid in België. Zo organiseert de coalitie 

jaarlijks een nationale sensibiliseringscampagne in samenwerking met safeonweb.be;

3
  een operationele samenwerking rond incidentmanagement (een inter-CSIRT). Collega- 

incidentresponders vinden elkaar in de groep om informatie en ervaringen te delen over  

de cyberincidenten waarmee hun organisatie geconfronteerd wordt en hoe zij hiermee omgaan;

4
  het geven van (beleids)aanbevelingen aan overheden, bedrijven of de academische wereld 

m.b.t. cyberveiligheid. 

Bedrijven die lid willen worden van de Cyber Security Coalition kunnen contact opnemen met de 

voorzitter, Jan De Blauwe, info@cybersecuritycoalition.be
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