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Wat de experts
ons kunnen leren.

UITGAVEN ZIJN BELANGRIJK
Experts besteden 24% van hun IT-budget aan cyber.
Ter vergelijking: bij de novicen is dat 17%. Bijna twee
keer zoveel experts als novicen zijn van plan hun
uitgaven in de komende 12 maanden te verhogen.
Uitgaven en plannen voor cyberbeveiliging
(%)

Deskundige

63
55

Intermediair

Beginner

De totale uitgaven voor
cyberbeveiliging verhogen

32
39

Personeel voor cyberbeveiliging uitbreiden

31
14
44

Opleiding cyberbeveiligingsmedewerkers
verbeteren

35
17
36

Uitbesteding cyberbeveiliging verhogen

30
17
38

Meer diensten van derden op het gebied
van cyberbeveiliging

30
15
52
43

Technologie voor cyberbeveiliging
verhogen

26
48
41

Meer audits en preventie op het
gebied van cyberbeveiliging

19

MAAK IEMAND VERANTWOORDELIJK
48% van de bedrijven met minder dan 10 werknemers
an 45% van de novicen zegt geen vastomlijnde rol te
hebben voor cyberbeveiliging.

Veel bedrijven zijn te klein om een interne cyberspecialist te kunnen
rechtvaardigen, maar dat is geen reden om niet iemand verantwoordelijk
te maken voor cyberbeveiliging of een externe dienstverlener aan te stellen
om de taak uit te voeren.

BACK-UP, BIJ VOORKEUR OFF-SITE
Een op de zeven (14%) zei dat DDoS/ransomware-aanvallen
geen financiële gevolgen hadden.

Bijna twee vijfde van hen (39%) %) heeft dat vorig jaar drie of meer keer gedaan.
Het is van vitaal belang dat de basis wordt gedaan, zoals het uitvoeren van
back-ups van alle gegevens, bij voorkeur off-site.
Situatie hersteld binnen de week

Expert

Intermediairs

Novicen

73
60
59

PAK DE BELANGRIJKSTE
KWETSBAARHEDEN AAN
Zeven op de tien tien deskundigen denken dat

de overstap naar telewerken hun kwetsbaarheid voor
aanvallen vergroot.

Slechts 40% van de novicen is het met hen eens. De grootste prioriteit van de experts voor het
komende jaar is het aanpakken van ‘bestaande bedreigingen en kwetsbaarheden’. Dat wordt
door bijna driekwart van hen (74%) genoemd. Twee keer zoveel experts als novicen zijn van
plan de beveiliging van klantgerichte diensten en applicaties te verbeteren.

DEEL HET RISICO
Bijna de helft (47%) zegt een zelfstandige cyberpolis te

hebben, tegenover 45% vorig jaar.

Maar de kloof tussen hen en de rest is groter geworden. Van de novicen zegt
nu nog maar 11% hetzelfde (vorig jaar 18%).

Is uw bedrijf cyber-ready?
Doe vandaag nog de Hiscox Maturity Assessment voor uw score!

Hiscox visie
Als cyberverzekeraar is het niet meer dan normaal dat we een standalone cyberverzekering promoten.
Maar het is belangrijk om erop te wijzen dat een standalone cyberverzekering bedoeld is om bedrijven
na een cyberaanval snel weer op de been te helpen. Cyberverzekeringen bieden een reeks diensten
zoals IT-forensische respons, crisiscommunicatie, juridisch advies en, indien nodig, kredietkaartbewaking.
Dekking in andere polissen biedt zelden al deze gespecialiseerde diensten, en zal in sommige gevallen
helemaal niet reageren.

Meer informatie vindt u op hiscoxgroup.com/cyber-readiness
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