Wat is het cyberrisico
van uw bedrijf?
Nederland

Neem uw risico serieus en tref veiligheidsmaatregelen om
de risico’s tot een minimum te beperken. Risicobeperking
en -overdracht kunnen helpen om uw bedrijf veilig te houden.

Ken het risico
41% van de Nederlandse bedrijven krijgt in 2020 te maken met een
cyberaanval, tegen 37% in 2019.

Wat voor soort bedrijven werd aangevallen?
Als het op cyberaanvallen aankomt, maken criminelen geen
onderscheid. Zij buiten bedrijven uit, ongeacht hun bedrijfstak
of grootte.
Top-drie sectoren die te maken kreeg met een cyberaanval
(%)

Technologie, media en telecom

21

Financiële dienstverlening

13

Farma en gezondheidszorg

10

Grootte van de getroffen bedrijven
(%)

1-9 werknemers
14%
10-49 werknemers
16%

50-249 werknemers
18%

1,000+ werknemers
33%

250-999 werknemers
19%
Top-drie soorten aanvallen

Top-drie manieren waarop aanvallen plaatsvinden

(%)

(%)
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Virus uitbraak
Verlies van
(niet-ransomware) versleutelde
gegevens

Verlies van
onversleutelde
gegevens

Bedrijfsserver

mobiel apparaat
van werknemer

bedrijfswebsite

Gevolgen voor de reputatie
22% van de Nederlandse bedrijven ondervindt
slechte publiciteit en een impact op hun merk of
reputatie als gevolg van een cyberaanval.
Een op de tien (10%) slachtoffers zegt dat het voortbestaan van zijn bedrijf

werd bedreigd.

MKB-klein

Enterprises

De gemiddelde kosten
van een cyberaanval
bedroegen €18,656.

De gemiddelde kosten
van een cyberaanval
bedroegen €59,410.

(<50 werknemers)

(1,000+ werknemers)

Covid-19 gevolgen
Covid-19 had gevolgen voor veel IT-uitgavenprioriteiten, maar de
uitgaven voor cyberbeveiliging zijn er niet door gestopt.
Nederland was één van de weinige landen waar zowel de

IT-uitgaven als het percentage dat aan cyberbeveiliging werd
besteed, stegen.
Top vier veranderingen door Covid-19
(%)
44
30

Toegenomen gebruik van
technologieën om samen
te werken

Toename van het aantal
personeelsleden dat op
afstand werkt

28

27

Minder IT-wijzigingen/
updates

Gepauzeerde
werving

IT uitgaven
Alle Nederlandse bedrijven
Gemiddelde IT uitgavan
Gemiddelde uitgaven
cyberbeveiliging als %
van IT-uitgaven

2020

2021

€13.3m
13%

€19.8m
22%

Nederlandse bedrijven met <50 werknemers
Gemiddelde IT uitgavan
Gemiddelde uitgaven
cyberbeveiliging als %
van IT-uitgaven

€95,000
12%

€982,000
2021
21%

Hoe kunt u uw cyberrisico verlagen?
11% van de Nederlandse bedrijven met minder dan 50
werknemers wordt op basis van de Hiscox Cyber Maturity
Assessment beschouwd als cyber security expert.
Risicobeperking – top uitgavenprioriteiten voor experts
(%)

Uitvoeren van cyberveiligheidsevaluaties van dataen technologie-infrastructuur

78

Naleving van de regelgeving
bereiken en/of handhaven

67

Verbetering van de beveiliging
van klantgerichte diensten en
toepassingen

67

Bestaande dreigingen en
kwetsbaarheden aanpakken

63

Investeren in de opsporing
van malware op apparaten
van eindgebruikers

59

Voldoen aan de
beveiligingseisen die
zakenpartners aan ons stellen

59

Risico-overdracht verzekeringsdekking
35% van de Nederlandse cyber-‘expert’-bedrijven met
minder dan 50 werknemers heeft een cyberverzekering,

hetzij als standalone dekking, hetzij als onderdeel van een
andere polis.

Slechts 26% van de cyber-‘nieuwelingen’ van dezelfde
omvang heeft een cyberverzekering afgesloten om risico’s
over te dragen en extra diensten en tools te verkrijgen om
te helpen bij het beheer van cyberrisico’s.

Meet uw eigen cyberrisico met de Hiscox Cyber Exposure Calculator.
Of lees wat wij voor u kunnen betekenen met onze cyberverzekering (CyberClear).
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