
NWSBRF
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot

0
5 

|  , 22

Begin maart waren we 
opgelucht dat Corona 
voorbij was en voor vele 
ondernemers was er 
licht aan het einde van 
de tunnel. Maar ineens 
waren de problemen 
weer terug, de Oekraïne, 
een verschrikkelijke  

oorlog met veel burgerslachtoffers en dat op een paar 
uur vliegen hier vandaan. 

Voor veel ondernemers die zaken deden met Russische  

bedrijven is het een nachtmerrie. De prijzen van grond

stoffen en energie vliegen omhoog. Een ander probleem  

is dat de oorlog ook de cybercrime hevig activeert.  

Het was al een essentieel onderwerp in ieders organisatie 

maar het is nu hoog tijd om werk te maken van dit  

fenomeen wat ons bedreigt. Deze nieuwsbrief is voor 

een groot deel gewijd aan Cybercriminaliteit.

Veel leesplezier

Tico Dekkers  |  Voorzitter SBBO

Traditioneel werd cybersecurity alleen gezien als een 
functie van IT en niet als een zaak van strategisch  
belang. De financiële gevolgen van een aanval  
werden niet groot genoeg geacht om de aandacht 
van de directie te rechtvaardigen. En de kosten om 
de risico’s te beperken waren laag. 

Nu cyberaanvallen steeds geraffineerder worden en de 

schade die ze aanrichten steeds groter, beginnen vele 

bedrijven de dreiging serieuzer te nemen.  

Sterker nog: met een goed geïmplementeerde  

cyberstrategie creëert u een onderscheidende factor 

naar de markt die het vertrouwen in uw bedrijf  

versterkt. Echter, u verbetert uw cyberweerbaarheid 

niet door simpelweg de uitgaven voor uw  

ITinfrastructuur of software te verhogen. Bij een 

cyberstrategie komen meer aspecten om de hoek 

kijken die we hieronder benoemen:

■  digitale omgeving en het vertrouwen erin versterken;

■  gebruikers en admins van computers en netwerken 

wapenen;

■  organisaties van essentieel belang beschermen tegen 

alle bedreigingen;

■  cyberdreiging aanpakken;

■  samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en 

universiteiten verbeteren;

■  een duidelijk verbintenis aangaan;

Lees verder ▶

Cyberbeveiliging is niet alleen voor IT



Bedrijfs-
aanduiding 
en huisnummer

SBBO onderkent als Stichting dat Cybercrime een 

bedreiging is die nog zeker niet door ieder bedrijf 

efficiënt wordt aangepakt. Gezien het feit dat er te 

weinig kennis in huis is om dit probleem aan te pakken 

heeft het bestuur in samenwerking met de Rabobank 

een plan van aanpak ontwikkeld dat door de bedrijven 

kan worden gevolgd. 

Wij adviseren om de Basisscan cyber weer 

baarheid te doen. Dit is een ‘zelftest’ ont

wikkeld door de overheid (Ministerie EZK). 

Zie hiervoor https://www.digitaltrustcenter.nl/tools/. 

Daar staan ook nog diverse andere ‘zelftests’,  

bijvoorbeeld op gebied van backup. Voordeel is  

dat deze volledig kosteloos zijn.

Implementeer de adviezen en tips die  

via de scan naar voren komen om uw 

computers en harde schijven weerbaar  

te maken voor Cybercriminaliteit.

U kunt direct een verzekering sluiten voor 

schade uit:

■  Omzetverlies door cyberaanvallen

■  Bijstand bij afpersing

■  Schade als gevolg van hacking

■  Gevolgen privacygevoelige gegevens

■  Digitale aansprakelijkheid

Neem hiervoor contact op met uw eigen verzekerings

adviseur of kijk even op cyberrisicoverzekering.nl 

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met  

Rabo/Interpolis met welke maatschappij er een  

overeenkomst is met SBBO.

Organisaties die het AVG OK Vignet voeren gaan 

zorgvuldig om met de persoonsgegevens van  

hun klanten of leden. Ze doen dat op een  

overzichtelijke, gestructureerde manier.  

En ze hebben er blijvend aandacht voor.  

Het vignet wordt toegekend door de Stichting AVG 

aan organisaties die het AVG-Programma hebben 

doorlopen. Ook SBBO heeft het AVG-programma 

getoetst aan kwaliteit en is conform de procedure 

ingevoerd in de administratie.

Oirschot Veilig adviseert de bedrijven die een slechte  

of geen bedrijfsaanduiding of huisnummer hebben 

aangebracht hier aandacht aan te geven. Hierbij een 

paar goede voorbeelden.

Beweg-
wijzering
 

De bewegwijzering op de Stad en de Scheper  

heeft zijn diensten bewezen en wordt gezien de  

ontwikkeling van de digitale wegaanduidingen 

en navigatiesystemen niet of nauwelijks meer 

gebruikt. 

De borden op de Stad en de Scheper zijn  

inmiddels verwijderd.

STAP1

STAP2
STAP3



G
rafi

sch
 O

n
tw

erp
: Th

e N
ob

le A
rt  |   D

ru
kw

erk: D
e C

roon
 van

 H
eerb

eek

Stichting Bedrijventerreinen
Beveiliging Oirschot
Postbus 196, 5688 KD Oirschot

T 0499 37 81 93

E info@oirschotveilig.nl

www.oirschotveilig.nl

www.facebook.com/stichting.oirschotveilig

Trigion brand en beveiliging
Van Leeuwenhoekweg 1

5482 TK Schijndel

T 088 29 86 750

www.trigion.nl 

Promeon Security B.V.  
Surveillance en bewaking
Moorland 3F

5688 GA  Oirschot

T 0499 84 72 66

E info@promeon.nl

www.promeon.nl

CONTACTLIJST
Handige richtlijnen voor communicatie met  

belangrijke instanties over veiligheid. Op de  

website www.oirschot.nl (onder het kopje  

Inwoners en dan Veiligheid) vindt u meer  

informatie en adressen die u nodig kunt hebben 

in noodgevallen of bij onregelmatigheden.  

112  Algemeen alarmnummer (SPOED)

0900 8844  Politie (GEEN SPOED) 

0800 7000  Meld Misdaad Anoniem 

040 220 32 03  Brandweer Oirschot  
(Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost) 

www.oirschot.nl/mijn-buurt
WhatsApp Buurtpreventie

www.ehbo-oirschot.nl
AED locaties

Opslaan 
van 
materialen  
op openbare weg

Er wordt regelmatig materiaal opgeslagen langs de 

bedrijven op de openbare weg zoals parkeerhavens en 

plantsoen. Dit is voor velen een doorn in het oog en het 

opslaan van voorwerpen op of aan de openbare weg is 

op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Oirschot niet toegestaan. Indien er tijdelijk op de 

openbare weg materiaal moet worden opgeslagen 

omdat er bijvoorbeeld wordt gebouwd etc. vraag dan 

een vergunning aan bij de Gemeente. 

Verzekerd of tòch niet?
Raadpleeg ook uw polisvoorwaarden van uw 
verzekeringen. In veel gevallen zijn deze  
materialen niet verzekerd. Indien er brand 
ontstaat in de materialen die tegen uw pand 
zijn opgeslagen betaalt de verzekering soms 
niets of slechts 10% van de schade.


