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DOSSIER CYBERCRIME
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We hadden er zelf nog nooit van
gehoord, maar ze bestaan echt:
kleine bedrijven die gespeciali-
seerd zijn in cyberbeveiliging. Cy-

berheroes in Tielt, het bedrijf van
het jonge ondernemerskoppel Ni-
colas Tassaert en Stéphanie Moer-
man, biedt een totaalpakket: van
een audit, tot opleiding en nazorg.
Het volledige plaatje. “Veel bedrij-
ven maken op vandaag de omslag:
vroeger stonden ze bij dat cyber-
gegeven niet stil, maar ze besef-

fen dat een betere beveiliging gro-
tere catastrofes kan voorkomen.”
Niet het minst omdat grote cyber-
aanvallen ook de media halen.
“Toch wordt niet alles gezegd”,
weet Stéphanie Moerman, die vol-

op ondersteuning biedt. “Geen
enkel bedrijf zal toegeven dat het
slachtoffer was van een grote cy-
beraanval. Men lijdt niet alleen
imagoschade, dan moet men ook
bekennen dat er te weinig aan-

dacht naar beveiliging ging.”
Toch is er een duidelijke kente-
ring merkbaar. “Men beseft stil-
aan dat de investering veel kleiner
is dan de schade die kan worden
veroorzaakt. We kunnen als cy-
bersecuritybedrijf heel veel doen.
Op technisch vlak alles. Maar het
menselijk aspect blijkt ook hier de
zwakste schakel. We geven hier
ook opleidingen over. Belangrijk
in het volledige plaatje is de men-

selijke firewall te activeren. Men-
sen vergeten nog al te vaak dat ze
zelf heel wat kunnen doen om be-
ter beveiligd te zijn tegen malafi-
de aanvallen van buitenaf.”

NIEUWE WETGEVING

Daarbovenop moet elke bedrijf
zich tegen mei 2018 wapenen in
het kader van de nieuwe privacy-
wetgeving, ook wel gekend als
GDPR (General Data Protection
Regulation). “In die nieuwe wet-
geving zijn er vier belangrijke pij-
lers: transparantie, data-over-
dracht, het recht om vergeten te
worden én meldplicht bij een da-
talek.”
Die nieuwe wet biedt een bedrijf
als Cyberheroes heel wat kansen.
“Het is elke dag hard werken om
mensen van het nut van cyberbe-
veiliging te overtuigen. Kleine be-
drijven kunnen met 3.000 euro al
het nodige doen, de kost bij een
cyberaanval loopt meestal op tot
circa 80.000 euro. 10 procent van
het IT-budget zou naar beveili-

ging moeten gaan. Niet alleen be-
drijven moeten die omslag ma-
ken. Ook particulieren.” (LVA)
Info: www.cyberheroes.be

“De menselijke ‘firewall’

wordt te vaak vergeten”

TIELTENAAR NICOLAS TASSAERT BEVEILIGT MET ZIJN CYBERHEROES BEDRIJVEN TEGEN CYBERAANVALLEN

TIELT Cyberbeveiliging,

u zegt? Meer dan ooit

proberen georganiseerde

hackers en malafide orga-

nisaties computersyste-

men met virussen te in-

fecteren, servers plat te

leggen of interessante

data te stelen. “Zelfs klei-

ne bedrijven hebben er

alle baat bij om al hun

computersystemen streng

te beveiligen. De investe-

ring is veel kleiner dan

de kost om na een cyber-

aanval de schade achteraf

te herstellen”, zegt Nico-

las Tassaert van het be-

drijf Cyberheroes.

Nicolas Tassaert : “Veel bedrijven twijfelen nog om meer op beveiliging in

te zetten. Tot ze zelf het slachtoffer worden. De kost van een aanval ligt

veel hoger dan preventieve acties.” (Foto LVA)

TIELT Hoe kan ik me - niet

alleen als bedrijf - maar ook

als particulier beter beveili-

gen ? Nicolas Tassaert biedt

gratis en voor niets vijf tips.

1. Gebruik altijd verschillende

paswoorden. Hoe langer en

ingewikkelder - met tekens,

hoofdletters... - hoe beter.

Neem nooit je naam of ge-

boortedatum. En telkens een

ander paswoord per account.

2. Kies voor een webcamc-

over. Een post-it over de

webcam kan al veel onheil

voorkomen. Hackers kunnen

via de webcam veel te weten

komen.

3. Free wifi ? Doe het niet !

Om eens te googelen, ok.

Maar gebruik nooit free wifi

om op Facebook of Twitter te

gaan. En zeker niet om bank-

verrichtingen te doen.

4. Installeer altijd de gevraag-

de updates. 

5. Vergrendel altijd je laptop

of computer. Zelfs al ben je

maar twee minuten weg.

(LVA)

Praktische tips

 LEZERSREIS: CRUISE COSTA MEDITERRANEA 
Ga met ons mee op cruise richting het zuiden en ontdek wereldsteden als Lissabon en Valencia!
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Uitgebreide info via 

kw.be/lezersreizen
leeft met je mee

VANAF ! 1495 p.p. !

INBEGREPEN
•  11 nachten aan boord van 

 de Costa Mediterranea
•  Uitgebreid volpension
•  All inclusive drankenpakket ‘Brindiamo’
•  Vervoer heen en terug per autocar
•  Fooien en havengelden
•  Begeleiding 

BOEK NU
Boeken kan bij een  
Selectair kantoor in jouw buurt 
of bel 059 80 29 21 voor meer info.

AMSTERDAM � DOVER � LE HAVRE � LA CORUÑA � LEIXOES � LISSABON � GIBRALTAR � VALENCIA � MARSEILLE
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