Ondernemend
Limburg

lltb
lwv
mkb
Postbus 105 7
6040 KB Roermond
T (0475) 38 19 00
F (0475) 33 32 43

Provinciale Staten Limburg
T.a.v. de fractieleiders
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Kenmerk:
Behandeld door:
Betreft:
Bijlage{n):
Datum:

E info@ondernemendlimburg.eu
I www.ondernemendlimburg.eu

162/NA/MC/OL
Federatie Ondernemend Limburg
Aandacht voor risico's cybercrime in het MKB
2 april 2019

Geachte fractieleiders,
Ondernemend Limburg heeft in samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen Limburg de
afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het weerbaarder maken van het Midden- en
Kleinbedrijf in Limburg op het gebied van cybercriminaliteit I digitale veiligheid. Uit eigen
onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd blijkt dat ongeveer 1 op de 5 Limburgse MKB-bedrijven op
een of andere manier met cybercriminaliteit te maken heeft gehad. Dat is in lijn met landelijk
onderzoek.
Het besef dat cybercriminaliteit net zo goed een bedrijfsrisico is als een gewone inbraak, is echter
nog onvoldoende doorgedrongen. 30% van de bedrijven zien geen noodzaak zich ermee bezig te
houden en 60% denkt dat de kans zeer klein is dat ze slachtoffer worden. Vaak omdat ze zelf
denken niet interessant te zijn terwijl dat voor een cybercrimineel geen afweging is. Ook is het
idee dat het tijd kost en duur is. De digitale criminaliteit draait echter meestal om de grote
getallen, 50.000 phishing mails versturen is geen enkel probleem en er zijn altijd wel mensen die
op een foute link klikken, dat is de gedachte.
Ondernemend Limburg wil het bewustzijn van MKB-bedrijven op dit gebied verder vergroten en
ook concrete instrumenten bieden om risico's inzichtelijk te maken en actie te ondernemen.
Daarvoor is in samenwerking met de Brightlands Smart Services Campus en het Digital Trust
Center in Den Haag, het Expertisecentrum Cyberweerbaarheid Limburg opgericht. Het doel is om
hier de krachten van kennisinstellingen en gespecialiseerde bedrijven, te bundelen. Het ECCW
wordt een laagdrempelige voorziening voor kleinere MKB-bedrijven. Ze organiseren
bijeenkomsten, bieden risico-scans aan i.s.m. kennisinstellingen en specialisten, bieden een
helpdesk en bouwen aan een community waar ondernemers ervaringen uit kunnen wisselen.
We vragen u om in het nieuwe coalitie-programma hier aandacht aan te besteden en zo mogelijk
ondersteunende middelen beschikbaar te stellen, om het MKB in Limburg weerbaarder te maken
tegen dit onderschatte risico.
Hoogachtend,
Namens Ondernemend Urn.burg
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