
2 onderwerpen 
die niet genoemd 
worden als we het 
hebben over een 
Ransomware aanval!
Ransomware aanvallen nemen explosief toe. Er zijn 
veel bedrijven hebben die met cyberaanvallen en 
ransomware te maken hebben gehad: onder 
andere VDL Groep, Mediamarkt, de gemeente Hof 
van Twente en de kaasdistributeur van Albert Heijn 
zijn recent slachtoffer geweest.

1. Financiële gevolgen

Het kan dus iedereen overkomen, zo’n ransomware aanval. En de 

gevolgen zijn rampzalig. Allereerst kun/wil je het losgeld betalen, 

ofwel je IT-systemen opnieuw opbouwen: beide zijn kostbare 

investeringen. Maar de financiële gevolgen reiken verder dan het 

losgeld en wederopbouw van systemen. Je kunt immers digitaal 

niet bij je bedrijf. Dat betekent dat je niet kunt werken. Geen 

cashflow, geen rekeningen betalen, wél rekeningen ontvangen, 

geen klanten bedienen of producten leveren. 

Supermarktschappen zonder kaas, krijg je dan. Reken maar eens 

uit wat het kost als je onderneming drie weken lang platligt 

(gemiddelde downtime). 

Een cyberaanval is als een digitale hartstilstand.

2. Een emotionele klap voor je bedrijf

Zo’n ransomware aanval is niet alleen een financiële klap voor je 

onderneming. Het vraagt emotioneel veel van de betrokkenen. 

Lange dagen en nachten, grote druk op je directieteam en 

personeel: het is dé test van de kracht van je bedrijf. Kun je de klap 

opvangen? Faillissement ligt bij een cyberaanval vaak op de loer. 

Het vraagt tot op de dag van vandaag veel van de betrokkenen. 

De gevolgen van de aanval kan je helaas nog minstens een half 

jaar voelen. 

Wat CTS IT doet om te helpen?

Al onze bestaande klanten worden daarom 

regelmatig ingelicht over hoe zij zichzelf 

digitaal veilig kunnen stellen, en wat wij 

doen om dat te waarborgen. Veiligheid loopt 

als een rode draad door de dienstverlening 

van CTS IT.

Onze experts staan voor je klaar!

Het beveiligen van je omgeving en data is 

een lopend proces dat een structurele 

aanpak vereist. En dat is precies wat CTS IT 

doet voor haar klanten. 100 procent veilig 

zijn tegen hackers? 

Dat kan niet. Je kunt het wel minder interes-

sant maken om bij jou in te breken.

Ben je benieuwd of jouw Cybersecurity 

op orde is? 

Wil je weten wat je nog meer kunt doen, en 

waar in jouw organisatie de digitale deuren 

openstaan? 

Ga met ons in gesprek: wij helpen je 

veiliger ondernemen.
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Heb je vragen, ga met ons in gesprek!               


