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Het beschermen van uw website is geen gemakkelijke taak en u kunt geen enkele vrije dag 
nemen. Het gevecht is oneindig en waar een verkeerde beweging; een niet goed overdachte 
beslissing of juist geen beslissing al kan betekenen dat uw website kwetsbaar is. In een “best 
case” scenario wordt uw bedrijfsvoering vertraagt terwijl u probeert te achterhalen wat er 
mis is gegaan en hoe te voorkomen dat het nog een keer gebeurd. Bij een “worst case” 
scenario is uw netwerk volledig lamgelegd en bent u dagen bezig om uw infrastructuur weer 
volledig werkend te krijgen. 
 
Veel ondernemers denken dat door het inzetten van de fundamentele bescherming zoals 
een firewall, antivirus of Cloud oplossingen genoeg is om zichzelf te beschermen. Of ze 
denken; waarom zou ik me druk maken om een hacker, mijn bedrijf is te klein, of ik heb niks 
van waarde en het zijn toch de grote organisaties die te maken krijgen met cybercrime. En 
mocht dan toch iemand mijn website willen hacken, ik heb toch het beste antivirus pakket 
wat er is, nog maar nog niet te spreken over onze BYOD polities, mij overkomt niets. 
 
Veel bedrijven zijn zich wel bewust van het fenomeen online kwetsbaarheden, maar hebben 
zichzelf wijsgemaakt dat als het gaat om website security het hun deur voorbij gaat. Als het 
gaat om uw bedrijfsvoering, waarvan uw organisatie bestaat moet u toch adequate stappen 
ondernemen? Veel mensen denken dan hun website te klein is om interessant te zijn voor 
een respectabele hacker. Het probleem is dat deze hackers hun netten veel verder 
uitgooien. Ook al denkt u misschien dat uw website niets van waarde omvat of dat uw 
onderliggende SQL database niet gevoelig is voor identiteitsfraude. Juist deze SQL database 
is populair bij hackers omdat ze deze gebruikt kunnen worden bij het exploiteren van zwakke 
beveiligingsmaatregelen in database applicaties of software.  
 
Hackers zijn continue op zoek naar security gaten in systemen waarvan men vroeger dacht 
dat ze niet gehackt konden worden. Als men erachter komt dat er weer een nieuwe 
kwetsbaarheid is gevonden dan duurt het even voordat een toeleverancier een patch 
uitbrengt waarmee het lek gedicht kan worden. Waar u zich wel bewust van moet zijn is het 
feit dat hackers uw systemen, software of website al aan de tand hebben gevoeld en klaar 
om toe te slaan als een zero-day kwetsbaarheid deze mogelijkheid biedt. 
 
Heeft u enig idee wat het uw organisatie kost mocht uw website gehackt zijn of uw netwerk 
van kwaadaardige malware is voorzien. Hoe hoog is de prijs mocht uw bedrijfsgevoelige 
informatie of uw klantgegevens in verkeerde handen vallen? Hoe kunt u berekenen wat voor 
een impact het heeft op uw bedrijfsvoering en hoe lang zou het duren voordat u volledig 
operationeel bent. Dan nog maar niet te spreken over de impact op de lange termijn dat 
klanten vanwege reputatieschade zaken met andere bedrijven gaan doen. 
 
 


