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?
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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

Bronnen: CBS, MKB-Nederland, Deloitte, Aon, Stopcybercrime.nu
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