
Cybersecurity voor bedrijven

Waarom uw bedrijf beveiligen? 
Wat beveiligen? Hoe beveiligen?



Beste lezer,

De IT-omgeving van uw bedrijf? Die ziet er vandaag helemaal anders uit dan 3 of 5 jaar geleden. 

Ook het bedreigingslandschap – het aantal manieren dat hackers kunnen gebruiken om uw 

netwerk en systemen aan te vallen – is enorm toegenomen. Kortom: uw bedrijf staat aan veel 
meer cybergevaar bloot dan vroeger.

Tegelijk legt ook de wetgeving haar eisen op aan digitalisering. Denk maar aan de GDPR, die u 

verplicht om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige data, of de NIS-richtlijn voor netwerk- en 

informatiebeveiliging. U kan met uw bedrijf dus echt niet meer om security heen: als u nog niet bent 

gehackt, mag u sowieso een audit verwachten.

Die nieuwe omstandigheden vragen om een nieuwe aanpak. De klassieke securityperimeter 

voldoet al lang niet meer. Bedrijven hebben vaak geen eigen datacenter meer. Data worden in de 

cloud bewaard en zijn brandstof voor applicaties die bij partnerbedrijven draaien. En vaak weet u 

niet in detail hoe ernstig die partners hun IT-beveiliging nemen.

Het zorgt ervoor dat beveiliging meer dan ooit een evenwichtsoefening is. Het gaat erom dat u het 

juiste evenwicht vindt tussen innovatie en uw eigen, vertrouwde IT-beveiliging.

Daarnaast is security vandaag vooral een oefening in risicobeheer. Als bedrijf moet u bepalen 

welke IT-risico’s u mag, kan en wil aanvaarden en wat het uw bedrijf mag kosten om dat risiconiveau 

te behouden. 

Een extra moeilijkheid: ook hackers hebben toegang tot alle nieuwe technologieën. Ook zij 

werken in de cloud, met IoT, artificiële intelligentie en machine learning. Cybercriminaliteit draait 

vandaag rond geld en is een bedrijfsmodel geworden.

Met dit E-book willen we u een handige gids geven om uw cybersecurity op punt te stellen. U 

krijgt van ons vijf redenen om uw bedrijf te beveiligen tegen cybercriminaliteit. En natuurlijk tips en 

tricks om dat op de best mogelijke manier aan te pakken. Last but not least vertellen we u ook hoe 

Proximus u daarbij kan helpen.

Christophe Crous
Hoofd Security & Service Intelligence

“ U moet bepalen  
welke IT-risico’s  
u mag, kan en  
wil aanvaarden.”
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Werknemers die meer en meer van thuis werken. Verkoopprocessen die volledig online gebeuren via een 

webshop. Producten zoals slimme thermostaten die het hele verwarmings- en koelproces in gebouwen 

aansturen. Digitale bedrijfsmodellen die diensten-as-a-service aanbieden via abonnementen. Digitale 
transformatie is overal. 

Hoe meer stappen u daarin zet, hoe belangrijker het wordt om in cybersecurity te investeren en uw data 

en toepassingen te beveiligen. Want met digitale transformatie boort u nieuwe mogelijkheden aan voor 

uw bedrijf. Mogelijkheden die op hun beurt nieuwe beveiligingsrisico’s met zich meebrengen: hackers 

die medewerkers die per ongeluk of bewust digitale informatie lekken en uw IT-beveiliging die niet meer 

waterdicht is.

Die hackers vinden altijd maar meer nieuwe manieren om bedrijfssystemen aan te vallen, en hun 

aanvallen worden altijd maar spitsvondiger. Daarbovenop komen de GDPR-wetgeving en de NIS-

richtlijnen die u moet volgen. En er is ook nog eens het grote tekort aan cybersecurity experts: 74%* 

van de bedrijven wereldwijd heeft niemand aan boord die de juiste vaardigheden heeft. Kortom: u hebt 

redenen genoeg om te investeren in cyberbeveiliging. 

Top vijf redenen voor Belgische bedrijven 
om te investeren in cybersecurity:

1. Informatiebeveiliging
2. Voorkomen van aanvallen
3. Conformiteit met de regelgeving
4. Visibiliteit van IT-infrastructuur en blinde vlekken in de security
5. Weerbaarheid na een aanval

Waarom cybersecurity?

In 2018 steeg de schade door 
cyberaanvallen bij Belgische  
kmo’s met 194%.

194%

Bron: Proximus Onderzoeksrapport Cybersecurity bij kmo’s

* Bron: The life and times of cybersecurity professionals 2018. Onderzoek van ESG en ISSA, 2019. 
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Als bedrijf of organisatie hebt u informatie die cruciaal is om uw bedrijf 
draaiende te houden: uw kroonjuwelen. Uw eigen kroonjuwelen zijn niet 

dezelfde als die van uw concurrenten of van bedrijven in andere sectoren. 

Alleen als u weet wat uw kroonjuwelen zijn en als u zicht hebt op waar 

ze zich bevinden en wie er toegang toe heeft, kan u uw IT-infrastructuur 

beveiligen.

Elke dag zien we dat veel bedrijven zich dat pas afvragen als het te laat is. 

Identificeer de essentiële data van uw bedrijf daarom zo snel mogelijk 
want zonder die data komt het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar. 

Met drie vragen weet u  
welke informatie u moet beveiligen:
  Wat zijn uw belangrijkste digitale assets?

  Wat zou er met uw bedrijf gebeuren als ze verloren gaan, gestolen 
of vernietigd worden of openbaar worden gemaakt en opentstelt?

  Weet u waar en hoe u ze opslaat?

“ U moet weten welke 
data cruciaal zijn om 
uw bedrijf draaiende 
te houden en u tegen 
cyberaanvallen  
te beschermen.” 
Wouter Vandenbussche,  
Solution Lead Cybersecurity bij Proximus

Bron: Proximus Onderzoeksrapport Cybersecurity bij kmo’s

van de Belgische kmo’s zegt in 2019 
slachtoffer te zijn geweest van een 
cyberaanval.

19% 

Bron: Proximus Onderzoeksrapport Cybersecurity bij kmo’s

Bij 21% van de getroffen kmo’s gingen 
bedrijfsgegevens verloren of werden ze 
ontoegankelijk gemaakt.

21%

1. Beveiliging van uw informatie
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Uw bedrijf wordt digitaal belegerd. Phishing, ransomware, doelgerichte 

aanvallen op de apps op de smartphones van uw medewerkers: het zijn 

maar enkele van de soorten aanvallen die bij hackers aan populariteit 

blijven winnen. De cybercriminelen worden ook creatiever, hun aanvallen 

gesofisticeerder en doelgerichter. Ze mikken bewust op specifieke 

organisaties, systemen of personen. Ook de cyberbedreigingen evolueren 

altijd maar sneller. Om al die bedreigingen te voorkomen, moet u de risico’s 
beperken en uw bedrijf op drie niveaus beveiligen: 

1.  Train uw mensen - van stagiaires tot de CEO - in cybersecurity en 

integreer het in hun manier van werken. Zet volop in op awareness.

2.  Investeer in een plan van aanpak en processen waarmee u aanvallen kan 

detecteren en er op kan reageren.

3.  Zet uw securitystrategie op punt. Denk daarbij onder andere aan 

antispamoplossingen, firewalls, patchmanagement, beveiliging van 

werkstations en back-ups.

Bron: Proximus Onderzoeksrapport Cybersecurity bij kmo’s

40% van de kmo’s geeft zijn medewerkers 
geen opleiding cybersecurity.

40%

Bron: Proximus Onderzoeksrapport Cybersecurity bij kmo’s

Met 43% is phishing het populairste soort 
cyberaanval.

43%
Bron: Proximus Onderzoeksrapport Cybersecurity bij kmo’s

In 2018 werden 7 op de 10 Belgische 
bedrijven slachtoffer van 1 of meer 
cyberaanvallen.

7 op 10
2. Voorkomen van aanvallen

Het antwoord op deze drie vragen zet u alvast 
op weg naar een goede cybersecuritystrategie:
  Welke specifieke cyberaanvallen heeft uw bedrijf al te 
verwerken gekregen?

  Wat zijn de drie zwakste punten in uw cybersecurity?

  Hebt u een draaiboek wanneer uw bedrijf wordt 
aangevallen?
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Bron: Aurélie Waeterinckx, communicatieadviseur en 
woordvoerder van de GBA, 2019

Hebt u een audit gehad en zijn er nog enkele of verschillende werkpunten aan uw cybersecurity? 

Kondigde uw sector nieuwe regels aan die u moet volgen? Voldoet u nog niet aan de GDPR-

normen die u opleggen om de gevoelige persoonsgegevens die u verzamelt, bezit of verwerkt te 

beveiligen? Biedt u essentiële services aan? Dan moet u volgens de NIS-richtlijnen alle mogelijke 

noodzakelijke en proportionele technische en organisatorische maatregelen nemen om uw 

netwerken en informaticasystemen te behoeden voor cyberrisico’s en beveiligingsincidenten.

3. Conformiteit met de regelgeving

Met het antwoord op drie vragen weet u of het nodig 
is om uw cybersecurity conform te maken aan alle 
wettelijke eisen en regelgevingen:
  Welke regels legt uw sector u op?  
Welke impact hebben ze op uw cybersecurity?

  Welke nieuwe richtlijnenkaders komen eraan?

  Wat is het resultaat van uw laatste beveiligingsaudit?

“ Een handelszaak die 
klanten verplichtte hun 
identiteitskaart te tonen 
om een klantenkaart 
aan te vragen,  
kreeg een boete van  
€ 10.000.” 
Aurélie Waeterinckx, 
communicatieadviseur  
van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Een GDPR-boete kan oplopen tot  
20 miljoen euro of 4% van uw jaarlijkse 
omzet.

20 mln
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Met drie vragen weet u of u een volledig zicht  
hebt op uw IT-infrastructuur en cybersecurity:
  Waar bevinden al uw digitale assets zich?

  Hoe groot is uw digitale voetafdruk? Of met andere woorden: 
hoeveel digitale sporen laat uw bedrijf na op het internet?

  Weet u welke cyberbeveiligingsrisico’s uw bedrijf loopt?

De hoeveelheid data in uw bedrijf groeit elke dag. Leveranciers van 

besturingssystemen en softwarepakketten brengen met de regelmaat van 

de klok nieuwe versies uit. Het aantal eindpunten in uw IT-infrastructuur dat 

toegang heeft tot uw data neemt met laptops, tablets, smartphones en IoT-

apparaten exponentieel toe. Ook het aantal cyberbeveiligingsoplossingen 

swingt de pan uit, waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet.

Het resultaat: u hebt geen volledig zicht meer op uw toestellen, data, 
systeemversies, securitymaatregelen en incidenten. Die zichtbaarheid 

is nochtans cruciaal: u kan geen toestellen en data monitoren en beveiligen 

als u ze niet kan zien en niet weet wat er gaande is. En u kan ook niet 

reageren op wat u niet detecteert. Als bedrijf is het essentieel dat u weet wat 

er in uw IT-infrastructuur gebeurt. 

4. Visibiliteit Maar 22% van de kmo’s die zeggen niet 
aangevallen te zijn, is daar 100% zeker van.

22%

Bron: Proximus Onderzoeksrapport Cybersecurity bij kmo’s
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Met drie vragen bepaalt u  
hoe digitaal weerbaar uw bedrijf is:
  Wat zijn uw meest kritische digitale bedrijfsprocessen?

  Wat zou er gebeuren als die processen worden onderbroken?

  Welke maatregelen hebt u genomen om op cyberaanvallen te 
kunnen reageren?

Cybercriminelen zoeken naar beveiligingsgaten. En helaas: bij kmo’s zijn die vaak het 

grootst. En vergis u niet: wanneer u aangevallen wordt, halen hackers uw operationele 

processen met 1 simpele muisklik onderuit. Hebt u al eens berekend wat het u kost 

als uw activiteiten enkele dagen, weken of zelfs maanden onderbroken zijn door een 

cyberaanval? Daar mag u niet aan denken.

Om uw bedrijf weerbaar te maken tegen cyberincidenten, moet u volledig in kaart 
brengen met welke mensen, processen en technologieën u uw bedrijf beveiligt. 
Zo kan u concrete en passende securitymaatregelen op maat van uw bedrijf uitwerken, 

de impact van een cyberaanval beperken en de continuïteit van uw activiteiten en 

dienstverlening aan uw klanten te verzekeren.

5. Weerbaarheid na een aanval

“ Vandaag worden 
geen mensen meer 
gekidnapt voor losgeld, 
wel gegevens en 
informaticasystemen.” 
Valéry Vander Geeten, juridisch 
verantwoordelijke Center for Cyber Security 
Belgium
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“ Uw bedrijf volledig 
heropbouwen na een aanval 
met ransomware kan 
maanden tot jaren duren.” 
Wouter Vandenbussche, Solution Lead 
Cybersecurity bij Proximus

Bij 32% van de getroffen kmo’s konden 
hun medewerkers niet meer werken na een 
cyberaanval. 

32%

Bron: Proximus Onderzoeksrapport Cybersecurity bij kmo’s

De kost van cyberaanvallen op Belgische 
bedrijven bedroeg in 2019 gemiddeld 
441.000 euro.

441.000

Bron: Proximus Onderzoeksrapport Cybersecurity bij kmo’s
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Wat moet u beveiligen?
Data zijn uw grootste troef. In de digitale economie waarin we vandaag leven, zijn ze de ‘nieuwe olie’. 

Alles wat u doet of weet, wordt digitaal opgeslagen in de vorm van data. Ze vertegenwoordigen uw 

knowhow, strategie, processen, klanten, leveranciers, voorraden, financiële positie, innovatie, ontwerpen, 

trainingen, toekomstige acties, enzovoort. Samen met uw applicaties, digitale assets en diensten 

vormen ze de belangrijkste digitale componenten van uw bedrijf.

Gestolen en geblokkeerde – geëncrypteerde - data kunnen een concurrent een serieus 

concurrentievoordeel opleveren of hem in een gunstige positie zetten tijdens onderhandelingen. Of ze 

kunnen een andere organisatie vertellen hoe ze uw bedrijf kunnen saboteren. Vertrouwelijke informatie 

die openbaar wordt gemaakt, kan uw bedrijf en de personen of andere organisaties die bij de informatie 

zijn betrokken rechtstreeks schade berokkenen.

Onderzoek daarom welke data u moet beveiligen, welke applicaties gevoelige data gebruiken, 

welke assets het gevoeligste zijn en welke van uw diensten misbruikt kunnen worden. En verhuis de 

securitymaatregelen die u er voor neemt zo dicht mogelijk naar uw digitale assets.

bedrijven krijgt met 4 of meer aanvallen per 
jaar af te rekenen.

1 op 3

Bron: Proximus Onderzoeksrapport Cybersecurity bij kmo’s
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Hoe moet u uw bedrijf beveiligen?
Uw bedrijf beveiligen, vraagt om meer dan alleen preventie. Het vraagt om een 360°-aanpak van 
preventie over detectie en reactie tot voorspelling. Daarvoor hebt u de juiste mensen, processen en 

technologieën nodig. Vooral de processen om aanvallen te detecteren en er op te reageren zijn belangrijk. 

Ze laten u toe om meteen te beslissen welke actie het meest geschikt is om te ondernemen en op een 

aanval te reageren.

Beveilig uw IT-omgeving met tools, patches en updates. Leid uw medewerkers op de 

veiligheidsprocedures op een juiste manier te volgen.

Zodra u hebt bepaald wat u wil beveiligen en hoe u dat wil doen, moet u die verschillende 

securityoplossingen implementeren. Het kan zijn dat u dat in verschillende stappen moet doen en 

dat u elke stap een prioriteit moet geven. Het beste advies dat we u kunnen geven: documenteer 
de implementatie van uw securityoplossingen. Dat doet u door een kopie bij te houden van alle 

instellingen, serienummers, soft- en hardwareversies, de exacte locaties in uw gebouwen, de kabels, 

enzovoort.

1. Voorkom of belet aanvallen zodat u geen data of informatie verliest

7 tips om uw medewerkers alert 
te houden voor cybersecurityIn 2019 werd bij 4 op de 10 aanvallen tegen 

kmo’s losgeld gevraagd.

4 op 10

Bron: Proximus Onderzoeksrapport Cybersecurity bij kmo’s
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2.  Detecteer of identificeer de aanvallen die u niet kan verhinderen.  
Zo kan u snel reageren.

3. Reageer op incidenten en pak ze aan om de schade te beperken

Controleer uw belangrijke activiteiten op aanvallen. Identificeer op tijd problemen, lekken en aanvallen.

Hebt u alles op orde? Dan moet u monitoren wat er in uw IT-infrastructuur gebeurt. Het ergste wat 

kan gebeuren? Dat is wat u niet weet. Een server die uitvalt, is een duidelijke aanwijzing dat u een 

probleem hebt. Helaas: gegevensdiefstal blijft vaak onopgemerkt en wordt pas ontdekt als het te laat 

is. U monitort uw IT-infrastructuur door bijkomende systemen op te zetten die de status en logs 
van uw securityoplossingen controleren. Het probleem dat dan opduikt: u moet dat 24/7 doen. 

Daarom doen veel bedrijven een beroep op managed security services om de rompslomp daarvan uit 

te besteden. 

Beheer uw inspanningen efficiënt om de situatie te bedwingen en te herstellen zodat uw IT-omgeving 

terug normaal kan functioneren.

In de loop van een dag doen er zich veel securityproblemen voor. Een voorbeeld? Iemand die probeert 

de adressen van uw servers te achterhalen. In die fase is er nog geen echte schade aangericht. Het 

wordt wel een incident wanneer die persoon echt toegang krijgt tot een van uw servers. Wat gaat u dan 

doen? Hoe snel kan u reageren? Wie gaat er reageren? Met welke middelen? Wie moet er worden 

gebeld? U kan maar beter op het ergste voorbereid zijn. Want wie u ook bent of hoe klein uw bedrijf 

ook is, ga ervan uit dat uw bedrijf een doelwit is, dat u vroeg of laat wordt aangevallen en dat de kosten 

gigantisch zijn.
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4.  Observeer en voorspel de meest waarschijnlijke aanvallen, 
doelwitten en methoden

Kijk wat er in de wereld gebeurt bij bedrijven zoals het uwe en schat in hoe kwetsbaar u zelf bent 

tegen nieuwe aavallen. Neem proactieve maatregelen om aanvallers, hun doelwitten en methoden te 

identificeren voordat de aanvallen plaatsvinden.

Het eerste wat u moet doen, is bepalen:
  Wat u wil beveiligen.

  Wat de impact zou zijn als u het niet beveiligt (risicoanalyse).

  Wat uw beveiligingsmogelijkheden zijn.

  Hoeveel de beveiliging kost.

  Hoe u de doeltreffendheid ervan opvolgt.

Uiteraard kan de lijst met assets die u moet beveiligen heel lang worden. Dat kan gaan van uw 

website of uw interne servers tot de toestellen van uw eindgebruikers. Wat zeker op de lijst moet 

staan: de bescherming van uw data via beveiligde applicaties, complexe toegangsprocedures 
en versleutelde data, zowel de data die zijn opgeslagen als de data die ‘onderweg’ zijn wanneer ze 

worden doorgestuurd.

15 richtlijnen om  
veilig van thuis te werken
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Hoe kan Proximus u helpen?

Voor hackers maakt het niet uit wat u doet of hoe klein of hoe groot uw bedrijf is. Ze hebben enorm veel 

redenen om een cyberaanval te lanceren. Want zijn uw intellectuele eigendommen, medewerkers, 
klanten, data of andere assets waardevol voor uzelf? Dan zijn ze dat ook voor hackers. Daarom kan 

ook uw bedrijf snel het doelwit worden van een cyberaanval. En wie weet … bent u op dit moment een 

doelwit of was u het al.

Om uw digitale assets te beschermen,  
bieden we u een volledig gamma cyberbeveiliging aan:
  Toonaangevende securitytechnologieën

  Efficiënte processen via onze managed services

  Security experts via onze professionele diensten
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Als bedrijf kan u een beroep doen op een uitgebreid aanbod van toonaangevende leveranciers 

waarmee we sterke partnerschappen hebben afgesloten. Samen met hen bieden we de recentste 
securitytools en -technologieën aan die u de gemoedsrust geven die u zoekt. We staan garant voor 

hun kwaliteit en rendabiliteit.

We werken ook met meer dan 200 IT-shops samen. De kans is groot dat een van hun filialen zich bij u in 

de buurt bevindt.

De security officers en andere security experts van Proximus zijn adviseurs waarop u 100% kan 

vertrouwen. U krijgt van hen advies over onder andere het ontwerp van uw beveiliging: de strategische, 

tactische en technologische keuzes die u moet maken. Ze helpen u ook om uw beveiligingsbehoeften in te 

vullen door uw securityoplossingen te implementeren.

Technologieën

Professionele diensten

Ontdek welke sterke partners en leveranciers ons 
helpen om uw bedrijf te beveiligen
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De Proximus Managed Security Services zijn diensten op afstand die de belangrijkste 

beveiligingscomponenten van uw IT-omgeving opvolgen en beheren. Zodra u uw assets hebt beveiligd, is 

het belangrijk dat u continu controleert welke soorten beveiligingsincidenten zich voordoen.

De rompslomp die daarmee gepaard gaat, is aanzienlijk. Want u moet uw kennis en geïmplementeerde 

systemen voortdurend up-to-date houden. Omdat veel bedrijven dat niet zelf willen doen, zoeken ze een 

servicepartner. Ze doen een beroep op ons Security Operations Center (SOC) dat 24/7 actief is. De 

medewerkers van het SOC volgen continu op wat er in de wereld gebeurt om op de hoogte te blijven van 

de nieuwste vormen van cyberaanvallen. Zo kunnen ze heel snel en proactief tussenkomen om de risico’s 

die uw bedrijf loopt af te wenden.

Managed services

Onze Managed Security Services:

Logverzameling

Security Information and Event Management (SIEM)

Onderzoek van securityincidenten Beheer van kwetsbaarhedenManuele en geautomatiseerde workflows

Gegevensbewaring

Zoeken

Machine learning

Bedreigingsdetectie

...

Reactie op incidentenAlarmering Visualisatie

Wil u meer weten?  
Download onze Managed Security Services-gids.
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In IT-beveiliging richten we ons op 4 domeinen:

 Netwerkbeveiliging

 Beveiliging van uw hybride cloud

 Beveiliging van werkplekken en gebruikers

 Beveiliging van data en applicaties

Onze technologieën, professionele diensten en managed services bieden we in 3 domeinen aan:

  IT-beveiliging

  GRC- (governance, risk en compliance) en cyberbeveiligingsdiensten

  Beveiligingsanalyses

Drie beveiligingsdomeinen

1. IT-beveiliging

Firewalls van de nieuwste generatie

Netwerktoegangscontrole

Geavanceerde beveiliging tegen bedreigingen

Intrusiepreventiesystemen

Beveiligde toegang op afstand Firewalls voor applicaties

Web- en mailgateways

DDoS-beveiliging

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-beveiliging

Een greep uit de oplossingen waarmee we uw netwerk en hybride cloudomgeving beveiligen:

“ Cyberbeveiliging is 
ons vak niet. Daarom 
beveiligt Proximus onze 
IT-infrastructuur via een 
Security-as-a-Service. 
We zijn niet langer zelf 
de operator, maar een 
regisseur.” 
Marc Vandersmissen,  
IT-manager, FOD Financiën

Ontdek hoe we onze 
overheidsdiensten beveiligen
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Beveiliging van werkplekken, gebruikers en data

Bijna alle aanvallen op uw bedrijf worden gelanceerd via een van de toestellen van uw medewerkers. 

Virusinfecties en andere beveiligingsproblemen die uw netwerk platleggen, kunnen in enorme kosten 

voor uw bedrijf resulteren. Daarom is het belangrijk dat u de rollen en verantwoordelijkheden van uw 

medewerkers duidelijk en nauwkeurig vastlegt: wie heeft toegang tot welk systeem en welke data, 
met welk toestel en op welk tijdstip?

Eindpuntbeveiliging

Identiteitsbeheer

Beheer van mobiele toestellen

Toegangsbeheer

Geïntegreerd eindpuntbeheer Cloud Access Security Broker (CASB)-oplossingen

Enkele voorbeelden van oplossingen waarmee we uw werkplekken, gebruikers en data beveiligen:

Wil u meer weten?  
Download onze Secure Workplace-gids.
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“ Samen met Proximus hebben we 
een beveiligingsplatform op onze 
servers geïnstalleerd. Die software 
scheidt bedrijfsgegevens van 
privégegevens en beveiligt ook 
al onze iPhones waarmee we de 
ogen van kindjes van 1 tot 2 jaar 
onderzoeken.” 

David Bourriez, 
Senior Systems Engineer, Kind en Gezin

Ontdek hoe Kind en Gezin zijn iPhones en  
de persoonlijke gegevens van kinderen beveiligt
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2. GRC- en cyberbeveiligingsdiensten

3. Beveiligingsanalyses

We benaderen uw IT-security met een 360°-kijk die de risico’s die u loopt doeltreffend beperkt. We 

voeren audits en penetratietesten uit, maken u GDPR-ready en bewaken en beheren uw volledige 

IT-omgeving de klok rond zodat de cyberbeveiliging van uw bedrijf aan alle eisen voldoet. Zo bent u 

voorbereid op beveiligingsincidenten en voldoet u aan alle wettelijke eisen en regelgevingen.

We helpen u om:

  Met consultancy en design een 360°-beheer op te zetten.

  De risico’s te bepalen die u loopt, samen met de bijbehorende kosten: wat als het risico 
werkelijkheid wordt en hoeveel kost het u om u te beschermen?

  Uw beveiligingsbeleid en -strategie te definiëren.

“ Proximus helpt ons als 
data protection officer om 
aan de GDPR te voldoen. 
Op termijn wordt de 
dpo verantwoordelijk 
voor de databeveiliging 
van het volledige 
ziekenhuisnetwerk.” 

Stefaan Vansteenkiste, 
IT-directeur Heilig-Hartziekenhuis Lier

We monitoren de verschillende securitytechnologieën die uw netwerk beschermen. We kijken wat 

er allemaal gebeurt en welke gebeurtenissen met elkaar samenhangen. De data van die controles 

analyseren we en onderzoeken we op patronen. Zien die patronen er slecht uit? Dan ondernemen we in 

samenspraak met u actie. 

Een voorbeeld: een van uw firewalls zegt dat er veel data naar buiten gaan. Uw eindpuntbeveiliging 

signaleert dat een medewerker veel data downloadt. We onderzoeken dan of die data bewust werden 

geëxporteerd. Als dat zo is, komen we in actie.

Proximus’ Managed Security Operations Center (SOC):

  Houdt uw netwerk 24/7 in het oog

  Analyseert of er bedreigingen zijn

  Onderneemt actie als dat nodig is 

Lees meer over  
cyberbeveiliging en compliance
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Proximus is meer dan een provider bij wie u een volledig gamma aan securitydiensten en -technologieën kunt 

afnemen. We beschouwen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om uw IT-infrastructuur te 

beschermen en beveiliging te bieden bij alles wat we doen.

  Meer dan 20 jaar ervaring in cyberbeveiliging

  Meer dan 350 securityexperts

  Lid van verschillende beveiligingscommunities waarin we informatie  
uitwisselen en best practices delen.

  Lokaal 24/7 beveiligingscentrum in België

  Bewustmakingstrainingen over cybersecurity

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen: samen met Child Focus en Microsoft  
leren we meer dan 20.000 kinderen om het internet veilig en verantwoord te gebruiken.

Waarom Proximus?

Blijf voorop met uw bedrijf 
dankzij de Proximus Accelerators

Maak kennis met onze 
Managed Security Services
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Of u nu een klein of groot bedrijf bent: cybersecurity is voor u én voor uw medewerkers  
een belangrijk aandachtspunt.

Als u dat nog niet hebt gedaan, moet u van cyberbeveiliging een essentieel onderdeel van  
uw bedrijfs- en IT-strategie maken. Een onderdeel dat u nauwgezet moet implementeren  
en continu grondig controleren.

Met regelmatige bewustmakingsprogramma’s houdt u de aandacht van uw medewerkers  
voor cyberrisico’s op een hoog niveau. En met regelmatige audits en incidentanalyses kan  
u hoge beveiligingsstandaarden hanteren en toch binnen uw budget blijven.

De operationele rompslomp die daarmee gepaard gaat, verlicht u met onze managed services.

Conclusie

Ik ben geïnteresseerd. 
Contacteer mij.
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