
Houd hackers buiten de deur!
Driekwart van de Nederlandse bedrijven heeft in de afgelopen 12 maanden te 
maken gehad met een cyberaanval. De laatste tijd is er een enorme toename 
in cyberaanvallen in het MKB. Dit komt omdat kleine en middelgrote bedrijven 
de perfecte ‘middenweg’ zijn tussen gemakkelijk en winstgevend. Hoe staat 
uw cybersecurity ervoor? Vul de checklist in voor een goede eerste indicatie!

Checklist
1. Is de software op alle computers, tablets en mobiele telefoons bijgewerkt 

naar de nieuwste versie?

2. Heeft u een virusscanner of firewall geïnstalleerd?

3. Is uw wifi goed beveiligd én heeft u een gescheiden netwerk voor gasten?

4. Heeft u een compleet overzicht van alle met internet verbonden apparaten, 
apps en toepassingen in uw organisatie?

5. Worden schadelijke websites automatisch geblokkeerd op het 
bedrijfsnetwerk?

6. Is er een back-up van alle data?

7. Zo ja, weet u zeker dat de back-up werk?

8. Is iedereen op de hoogte van de risico's van slechte cybersecurity?

9. Is iedereen op de hoogte van de protocollen in het geval van een 
cyberaanval?

10. Maakt iedereen gebruik van multifactorauthenticatie (MFA) om in te loggen?

Heeft u één of meer keer 'nee' ingevuld?
Dan adviseren wij u actie te ondernemen! Alle hierboven genoemde punten zijn belangrijk voor een veilige ICT-omgeving. 
Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder!
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Welke risico's loopt u?
Als bedrijf heeft u de verandwoordelijkheid om te zorgen 
voor een goede beveiliging van data en (persoons)gegevens. 
Risico's die u loopt bij een aanval:
• Financiële schade
• Data die op straat komt te liggen
• Chantage
• Bedrijfsvoering die stil valt
• Imago- en reputatieschade
• Wettelijke en juridische consequenties

Wat zijn de zwakke plekken?
Bijna al onze werkzaamheden zijn tegenwoordig digitaal. Dat 
biedt enorm veel voordelen, maar tegeljkertijd is dit ook de 
grootste zwakke plek bij bedrijven. Bekende voorbeelden:
• Niet of te laat updaten van soft- en hardware
• Fishing mails aanklikken
• Geen gebruik van multifactorauthenticatie (MFA)
• Zwakke wachtwoorden
• Slecht ingericht/beveiligd wifi- en bedrijfsnetwerk
• Gestolen of verloren apparaten

Cybersecurity checklist

Direct telefonisch contactStuur ons een e-mail

tel:0418651336
mailto:info%40monteba.email?subject=Informatie%20cybersecurity
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