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2014

•Oprichting  

•door Adrie van 
Schendel

2016

4 medewerkers

2018

Nieuwe opzet

IT-Zaken

2019

Verhuizing 
Expodium Made

2022

230 klanten

20 Medewerkers

IT Academie 

Mensgerichte aanpak.
Flexibel IT bedrijf voor MKB  cloud, private cloud of wat dan ook ;)
Ondersteuning op werkplek en vervanging van eigen IT-afdeling of medewerker.
Opleiden support medewerkers met UWV door IT-Academie.
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Tips 

Risico’s beperken voor bedrijven

Delen van ervaring

Uw betrokkenheid toetsen ( blind vertrouwen in IT partij ?)

Verbeteren van de huidige IT aanpak

Doel van de sessie
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Veel bedrijven schenken weinig tot geen aandacht aan de netwerkverbindingen. 
Controle hiervan is altijd een van de eerste stappen om de omgeving veiliger te maken.

• Wanneer is uw  netwerkverbinding geactiveerd ?

• Waar staat u router?

• Wanneer is deze voor het laatst geüpdatet ?

• Is alle randapparatuur ook voorzien van laatste updates ?

Kunt u deze vragen beantwoorden en is het antwoord op vraag 3:

Onlangs gecontroleerd …… TOP!

Staat de digitale deur wagenwijd open en de digitale sloten inbraak veilig?
Probleem
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1. Veel bedrijven schenken weinig tot geen aandacht aan de netwerkverbindingen. Controle 
hiervan is altijd een van de eerste stappen om de omgeving veiliger te maken.

2. Is u verbinding nog de juiste ( check € ) 

3. Hoelang kunt u zonder internet  ( Misschien handig om een tweede lijn te nemen van een 
andere partij ) 

4. Als u niet weet waar de router staat of waar de verbinding binnenkomt dan is de kans erg 
groot dat hiervoor ook geen aandacht is.

5. Het updaten van uw router is hoogste prioriteit en moet eigenlijk minimaal maandelijks 
worden gecontroleerd. 

6. Installeer altijd de veiligheidspatches voor uw devices met koppeling naar het internet. ☺

Staat de digitale deur wagenwijd open en de digitale sloten inbraak veilig?
Oplossingen
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Doordat steeds meer omgevingen veilig zijn geworden is het doordringen in IT omgevingen 
lastiger geworden. 

De grote cloud-omgevingen of private clouds zijn beter beveiligd, dan de servers die in het 
verleden bij bedrijven operationeel waren.

Vandaag probeert men in uw IT-omgeving te komen door de medewerkers te bestoken 
met allerlei verleidelijke berichten. De medewerker is een toegangspoort geworden voor 
deze nieuwe beroepsgroep…… de hacker!

Zijn de medewerkers zich bewust van de gevaren?

Probleem
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Hackers menu
Phishing: Een in bulk verzonden verzoek om persoons- en inloggegevens.

SpearPhishing: Specifiek doelwit wordt getarget om je organisatie binnen te dringen.

WhalePhishing: phishingmails die afkomstig lijken van topfuncties of sleutelposities binnen een bedrijf.

ContentPhishing: toestemmingsverklaring van een applicatie toegang krijgen tot jouw account.

Social engineering: ontfutselen ze gegevens die hen kunnen helpen om jou of je bedrijf op te lichten. 

Helpdeskfraude: cybercriminelen zich voor als bank- of helpdeskmedewerker en verleiden ze je om 
inloggegevens prijs te geven. 

Zijn de medewerkers zich bewust van de gevaren?

Oplossing
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Zijn de medewerkers zich bewust van de gevaren?

Oplossing

Hoe kun je medewerkers helpen?

• Trainen, trainen, trainen….Er zijn op dit moment allerlei mogelijkheden. Door bijvoorbeeld zelf 
verdachte mails te versturen.

• Informeren door filmpjes te laten zien

• Een  pub Quiz om de kennis bij te spijkeren.

• Een werkplek die is voorzien van de laatste antivirus en malware software
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Werkt u in een Cloud omgeving of heeft u zelf misschien nog een server(s)? 
Wordt u data nog ergens anders opgeslagen, controleert u dat en test u het ook 
regelmatig?

• Uw redding bij een calamiteit is uw back up.

• Hackers proberen steeds vaker om ook de backup te wissen …..

• Niet geteste backups is een groot risico…

Is uw data veilig bij een calamiteit, gijzeling of virus?

Probleem
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1. Laat de verantwoording voor uw backup niet bij uw leveranciers ! 

2. Microsoft365 maakt maar een beperkte backup van 14 dagen. Bij een goed 
geplande aanval over meerdere maanden is er geen backup meer.

3. Verlang iedere maand een overzicht van alle goed gelukte backups en een 
verklaringen voor de niet meegenomen delen in de backup.

4. Vraag regelmatig aan uw leverancier een bestandje uit de backup terug te 
halen. Hiermee test u in ieder geval de mogelijkheid en het proces

5. Jaarlijks een test om uw gehele omgeving weer operationeel te krijgen is een 
goed plan ! 

Is uw data veilig bij een calamiteit, gijzeling of virus?

ProbleemOplossing



10

Gaat u het wiel uitvinden bij een calamiteit?

Probleem

Helaas overkomt het een aantal bedrijven per jaar, dat ze toch te maken 
krijgen met een IT calamiteit. Voorbeelden: Brand, virusinfectie en gijzeling.

Vernietiging van de omgeving als u nog eigen servers heeft.

Omgeving niet meer toegankelijk doordat e.a. is gehackt.

Omgeving gegijzeld.

IT omgeving door technische of andere oorzaken ( bouwschade, asbest, 
waterschade ) niet meer benaderbaar.
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Gaat u het wiel uitvinden bij een calamiteit?

Oplossing

Calamiteiten draaiboek IT

Denk goed na wat er zou kunnen gebeuren en 
werk de scenario’s uit. 

Neem een password manager voor alle 
wachtwoorden.

Zet in de Password manager ook een 
document met telefoonnummers leveranciers
en contracten.

Vergeet niet de directe omgeving mee te 
nemen.

Mooie stage opdracht…..
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En nu…..

Oplossing

Wij doen dit niet voor het eerst ☺

Hulp nodig of nog eens over jullie specifieke omgeving 
meedenken?

Gewoon even bellen en vragen naar: Henny, Adrie of Peter 



Cyber hygiëne 

• Goede beveiliging

• Bewustwording

• Verzekering is het sluitstuk



Cyberrisico’s en traditionele verzekeringen

Brand– en bedrijfsschadeverzekering

✓ Dekt schade na materiele schade en de daaruit volgende bedrijfsschade

✓ Bij cyberrisico’s meestal geen materiele schade

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven 

✓Dekt aansprakelijkheid richting derden voor zaak- en personenschade

✓ Cyberincident kan leiden tot financiële schade bij derden



Cyberrisico’s en traditionele verzekeringen

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

✓ Verzekerd het financieel nadeel door beroepsfouten zoals verkeerde adviezen of berekeningsfouten

✓ Beperkte dekking na cyberincidenten

✓ Geen volledige bijstand zoals de cyberverzekering biedt 

✓ Combinatie dekking beroeps- cyberverzekering mogelijk om overlap te voorkomen



Wat dekt een cyberverzekering?

Cyberincident in te delen in een lek of hack

Lek
Datalek, verlies van persoonsgegevens (bijvoorbeeld 
personeelsgegevens) of vertrouwelijke gegevens 

Hack
Virusuitbraak, ransomeware (gijzelsoftware) aanval, 
Ddos aanval, onbevoegd toegang tot systeem

Vergoedt de financiële schade na een 
cyberincident



Incident response 
diensten

- Doel; beperken schade
- Forensisch onderzoek
- Public Relations
- Juridsche diensten

- Wel niet melden AVG

Eigen schade

- Herstelkosten van data
- Bedrijfsstilstand
- Afpersingskosten 
(waaronder vaak losgeld)

Aansprakelijkheid

- Verweerkosten
- Schadevergoeding 
aanspraken derden
- Boetes overtreding AVG 
(mits wettelijk toegestaan)

Wat dekt een cyberverzekering?



Wat dekt een cyberverzekering?

Gebruikelijke uitsluitingen

• Fraude door eigen medewerkers
• Schade die leidt tot voordeel van je bedrijf, 

bijvoorbeeld verbetering van software
• Schade aan illegaal verkregen software
• Beperking sinds 2021 op ransomware

(losgeld) vergoeding



Wat kost dat?

✓ Premie afhankelijk van omzet, 
bedrijfsactiviteiten en loonsom

✓ Premie valt ondernemers over het 
algemeen mee



Waarom Geerts?

✓ Onafhankelijk advies op maat met aandacht 
voor jouw bedrijf

✓ Een vaste contactpersoon voor advies en 
schade



Voorbeeld:





Wat is een datalek?

▪ Ongeoorloofde of onbedoelde toegang

▪ Ongewenst vernietigen, verliezen of wijzigen

▪ Ongewenst verstrekken

Voorbeelden: verlies USB, cyberaanval, ransomware, gestolen 

laptop/telefoon, mail cc/aan, niet beschikbaar zijn van data, opslaan 

gegevens op onbeveiligde server



Een datalek als gevolg van cybercrime, wat nu?

1. Inventarisatie datalek en risicoanalyse

2. Schade beperken

3. Lek melden aan de AP en/of aan betrokkenen

4. Datalek registreren in datalekregister



Meldplicht datalekken: AP en betrokkenen

Meldplicht Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

▪ Ernstig datalek / hoog risico

▪ Risico-analyse

▪ Verwerkingsverantwoordelijk en/of verwerker

▪ Meldplicht binnen 72 uur, vanaf moment kennisname

▪ Datalekformulier

▪ Uitzonderingen

Overtreding meldplicht → Boete



Voorbeeld meldplicht

▪ Een ondernemer wordt het slachtoffer van een ransomware-aanval. Het 

gevolg is dat al zijn gegevens zijn versleuteld. Er zijn geen back-ups 

beschikbaar en de gegevens kunnen niet worden hersteld. Tijdens het 

onderzoek wordt duidelijk dat de enige functionaliteit van de ransomware

het versleutelen van de gegevens was en dat er geen andere malware in 

het systeem aanwezig was.

▪ Melden aan de AP?

▪ Melden aan de betrokkenen? 



Aansprakelijkheid

▪ Maak afspraken met IT-leverancier of verwerker

▪ Technische en organisatorische maatregelen

▪ geen garantie

▪ schadeclaims

▪ Uitsluiting algemene voorwaarden?

▪ Onderscheid ‘gewone’ data en persoonsgegevens



Tips uit de praktijk

▪ (Privacy)beleid hanteren en bijhouden: 

▪ Inventarisatie data

▪ Verwerkingsregister

▪ Informatiebeveiliging / technische en organisatorische maatregelen

▪ Training/instructie werknemers

▪ Verwerkersovereenkomsten

▪ Datalekprotocol

▪ Datalekregistratie

▪ Let op bij datalekregistratie: geldt voor álle datalekken!

▪ Cyberverzekering 



Tips uit de praktijk

▪ Datalekprotocol

▪ Datalekregistratie

▪ Let op bij datalekregistratie: geldt voor álle datalekken!

▪ Cyberverzekering 



Vragen?

Anne Peters
a.peters@blue-legal.nl

076-5213536
www.blue-legal.nl

Denken in Oplossingen

mailto:a.peters@blue-legal.nl
http://www.blue-legal.nl/
http://www.blue-legal.nl/

