
 
 

 
 

 

 

Hoe weerbaar is mijn 
organisatie tegen cyber 
criminaliteit? 

 

Uit het internationale business rapport van 

Grant Thornton International blijkt dat in de 

afgelopen 12 maanden 1 op de 5 

organisaties wereldwijd (21%) te maken 

heeft gehad met een cyber aanval. In 2015 

was dit nog 15%. De kans dat uw organisatie 

slachtoffer wordt van een cyber aanval 

groeit dus elk jaar. Cyber criminelen worden 

ook steeds geraffineerder, professioneler en 

vooral effectiever in hun aanpak.  

Gevolgen cyber aanval 

Een cyber incident kan grote gevolgen hebben voor 

uw organisatie. De 6 belangrijkste risico’s bij een 

cyber aanval voor uw organisatie zijn: 

1 Geen toegang tot uw IT-systemen en data. Dit 

verstoort direct uw bedrijfsvoering en vormt een 

bedreiging voor uw continuïteit. 

2 Gemiste omzet en verlies van klanten. 

3 Verlies van bedrijfsgevoelige informatie. 

4 Boetes door schending Wet bescherming 

persoonsgegevens. 

5 Reputatieschade.  

6 Hoge kosten bij reactie op een incident en  

herstel en beveiliging van uw systemen.  

 

 

Met de toenemende risico’s wilt u weten of uw 

organisatie de juiste maatregelen heeft getroffen om 

indringers buiten te houden en de beschikbaarheid 

van uw systemen en data te waarborgen.  

 

Inzicht in risico’s 

Cyber security services van Grant Thornton toetst uw 

organisatie en uw weerbaarheid tegen cyber 

aanvallen middels ethisch hacken.  

 Wij toetsen de maatregelen die u tot nu toe 

getroffen heeft en de weerbaarheid van uw 

organisatie tegen cyber aanvallen.  

 U krijgt inzicht zodat u weet waar u kwetsbaar 

bent.  

 U ontvangt van ons concrete aanbevelingen voor 

directe verbeteringen van uw IT-security en het 

beveiligingsbewustzijn binnen uw organisatie.  

 

Benieuwd wat Cyber security services van Grant 

Thornton voor uw organisatie kan betekenen?  

Neem vrijblijvend contact met ons op: 

 

Björn Roskott  

Senior manager IT advisory 

T +31 (0) 88 676 9096  

E bjorn.roskott@nl.gt.com 

Alex Verbiest 

Manager IT advisory 

T +31 (0) 88 676 9123  

E alex.verbiest@nl.gt.com 

 


