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PwC: Nederlandse bedrijven nog steeds
kwetsbaar voor cyberaanvallen
Het Nederlandse bedrijfsleven is nog onvoldoende gewapend tegen cyberdreigingen, ondanks de
explosieve toename van het aantal cyberaanvallen.
Dit blijkt uit de Digital Trust Survey van accountants- en advieskantoor PwC onder 3.600 bedrijfsbestuurders. De helft
van de respondenten verwacht een toename van cyberaanvallen op hun cloudservices. Wereldwijd is dit bijna 60
procent.
Angeli Hoekstra, cybersecurity specialist bij PwC: "Om te zorgen dat organisaties beter bestand zijn tegen het
toenemende aantal hackaanvallen, is het nodig dat cybersecurity hoger op de agenda komt in de boardroom. Nederland
blijft hierbij achter ten opzichte van onze wereldwijde resultaten, terwijl bestuurders wel erkennen dat de risico’s op
een gerichte cyberaanval toenemen."
Nederlandse ceo's zijn minder betrokken bij cyber security: 79 procent wereldwijd ten opzichte van 68 procent in
Nederland. Daarnaast signaleert PwC minder vooruitgang in de tijd die wordt besteed aan cybersecurity in de board
room: 39 procent wereldwijd ten opzichte van 30 procent in Nederland.

Investeren in talent
Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven die geavanceerd zijn in cybersecurity zeer betrokken ceo's en goede
communicatie met boards hebben. Ook een goede afstemming tussen de business lines van een bedrijf en de
cybersecurity-afdeling bij elke bedrijfsbeslissing blijkt in de praktijk te zorgen voor een beter beschermde
bedrijfsomgeving.
Nederlandse executives geven wel aan in de toekomst fors te willen investeren in talent en opleiding om daarmee voor
2030 de cyber weerbaarheid van de bedrijven te verhogen. In andere landen wordt hier momenteel minder aandacht
aan besteed. Volgens Hoekstra is Nederland hiermee een "positieve uitzondering" op de rest van de wereld.

PwC 2022 Global Digital Trust Insights

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

11 april 2022

Weinig animo voor cybersecurity-audit bij rvc- en rvbleden thuis
Commissarissen zijn het erover een dat digitalisering een belangrijk
onderdeel moet zijn van de strategie van de organisatie. Een cybersecurityaudit bij commissarissen... 
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Schade door cyberaanval bij Crowe Foederer 'beperkt'
De cyberaanval op Crowe Foederer, waardoor het accountantskantoor
dagenlang werd platgelegd, heeft maximaal één dag verlies aan data gekost.
Sinds enkele dagen is... 

NIEUWS

15 maart 2022

Crowe Foederer getroffen door cyberaanval
Cybercriminelen leggen accountantskantoor Crowe Foederer sinds enkele
dagen lam. Gijzelsoftware heeft de bestanden en computerprogramma’s van
het kantoor geblokkeerd.... 
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Agentschap Telecom versterkt toezicht op
cyberveiligheid
Omdat er steeds meer dreiging van cyberaanvallen uitgaat, moeten
aanbieders van netwerken alles in het werk stellen om hun netwerken veilig
en betrouwbaar te houden. 
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ING: belangrijker rol bij cybersecurity voor ITdienstverleners
IT-dienstverleners zullen een grotere rol moeten gaan spelen om bedrijven
weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen. 

