
Uit een recente enquête onder bijna 
600 veiligheids- en operationeel 
beheerders in de IT is gebleken dat 
de beveiliging van online toepassingen 
wordt gezien als het meest kritieke 
punt – belangrijker dan alle andere  
veiligheidskwesties waar ze in hun  
werk mee te maken hebben. 

De respondenten gaven aan dat 
aanvallen op webapplicaties hun orga-
nisaties in de afgelopen 12 maanden 
zo’n 3,1 miljoen dollar gekost hebben.

De grootste kostenpost na een 
aanval op een webapplicatie wordt 
gevormd door technische ondersteu-
ning en incident response, maar de 
winstderving wegens onderbreking van 
werkzaamheden en downtime van de applicatie doen hier nauwelijks voor onder.

De getroffen sectoren lopen sterk uiteen, van financiële dienstverlening tot retail 
en onderwijs. 

Sommige sectoren hebben echter wel degelijk meer te maken met aanvallen op 
online toepassingen dan andere: financiële dienstverlening, de dienstverlenende sector 
in het algemeen, de overheid en gezondheidszorg. 

Wat betekent dit voor uw bedrijf?
Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek: een magere 2% van de deel-
nemende organisaties is het afgelopen jaar gevrijwaard gebleven van een aanval. Hier-
uit blijkt dat Web Application Firewalls (WAF’s) simpelweg onontbeerlijk zijn. 

De impact en kosten van een aanval zijn echter niet de enige punten op de begro-
ting die bedrijven moeten meewegen als het om de aanschaf van een effectieve WAF 
gaat. De organisaties in het onderzoek gaven ook aan dat de samenwerking met een 
WAF-leverancier extra kosten met zich meebrengt. 

69 procent van de ondervraagden gaf aan zich bewust te zijn van de dringende 
behoefte om hun infrastructuur met een WAF te beveiligen, maar dat ze de daadwer-
kelijke implementatie hiervan toch op de lange baan hebben geschoven vanwege de 
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TOTALE KOSTEN VAN AANVALLEN OP WEBAPPLICATIES VAN RESPONDENTEN 

KOSTEN VAN TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN INCIDENT RESPONSE $1.277.618

KOSTEN DOOR DE ONDERBREKING VAN HET NORMALE WERKPROCES $613.636

WINSTDERVING DOORDAT DIENSTEN NIET BEREIKBAAR ZIJN VOOR KLANTEN $538.745

KOSTEN DOOR VERLIES VAN PRODUCTIVITEIT $382.555

KOSTEN DOOR BESCHADIGDE OF GESTOLEN IT-INFRASTRUCTUUR EN ASSETS $374.655

TOTAAL $3.137.209
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kosten en complexiteit van dit soort beveiliging. Hierdoor zijn deze organisaties zeer 
kwetsbaar voor een aanval. 

De juiste implementatie van een WAF is ook een groot obstakel dat veel van deze 
bedrijven geld kost en hun beveiliging verzwakt. Slechts 20 procent van de respon-
denten hanteert een inline-benadering voor hun WAF-implementatie. 

De overige 80 procent werkt dus met een gecombineerde deployment, out-of-line 
deployment, of heeft helemaal geen WAF. 

De implementatie van een goed beheerde in-house WAF kost organisaties 
evenveel als de salarissen van drie medewerkers.
Zestig procent van de IT-professionals gaf aan dat hun bedrijf drie of meer mede- 
werkers nodig zou hebben voor een goed en effectief beheer van hun WAF, als zij  
dat in-house zouden doen. 

Het zou ideaal zijn als ze hun IT team konden aanvullen met ervaren mensen die 
een WAF op maat kunnen beheren, speciaal aangepast op hun behoeften.

Dit is waar LeaseWeb een uitkomst biedt, met een echte oplossing voor de ware 
en gigantische kosten van de beveiliging van – of een aanval op – uw webapplicaties.

Onze in-line Web Application Firewall met 100% uptime wordt volledig beheerd 
en bediend vanuit de cloud. En dankzij de keuze uit cloud-based of hybride deploy-
ment opties, is het LeaseWeb-platform geschikt voor al uw online toepassingen.

Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over onze 
WAF, die u honderdduizenden euro’s kan besparen.
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