
Ondernemers hebben wel wat anders te doen dan bezig 
zijn met hacks en datalekken. Ondernemers moeten een 
bedrijf runnen, klanten bedienen, en ook nieuwe produc-
ten bedenken en verkopen. Voor die ondernemers – voor 
alle ondernemers dus eigenlijk – is er nu voor het eerst 
een cyberbeveiliging die alles regelt.

“Wij zijn ook ondernemers”, zegt Matthijs Blokker van 
MMOX, “We weten hoe ondernemers denken en kunnen 
ons geld ook maar een keer uitgeven. Als we over ingewik-
kelde zaken een beslissing moeten nemen, hebben we niet 
altijd de tijd om ons daarin te verdiepen. Op die momenten 
moet er iemand zijn die ons de zorg uit handen neemt.”

precies diezelfde reactie krijgt Blokker als hij collega-onder-
nemers spreekt over cyber security. Blokker: “De security-
branche denkt dat ondernemers zich niet bewust zijn van 
de cyberdreigingen. Dat ligt echt anders, ze zijn zich wel 
bewust, maar ze zijn bewust niet bekwaam en dat willen zij 
graag zo houden. Hun boodschap: ‘Regel het, nu en in de 
toekomst.’”

Blokker en zijn collega’s zagen een mogelijkheid. In 2015 
richtten zij MMOX op, met het doel toekomstbestendige 
bescherming tegen cyberdreigingen te bieden. Ze ontwik-
kelden een moderne deceptietechnologie en sensoren die 
cyberdreigingen identificeren ruim voordat ze schade aan-
richten. Verschillende multinationals en overheden maken 
er al jaren gebruik van.

Diezelfde technologie in een box, het Cyber Defence Center, 
vormt nu de basis voor MMOX Smart, de complete bescher-
ming van MKB-ondernemers. “Deze innovatie zorgt ervoor 
dat de ondernemer geen scenario meer tegenkomt waarin 
hij niet geholpen is. Dat doen we in drie stappen: voorko-
men, verhelpen en vergoeden.”

Blokker: “Het Cyber Defence Center voorkomt allerlei soor-
ten inbreuken. Op het moment dat er toch wat doorslipt, 
staan onze specialisten altijd klaar om je te helpen. We bren-
gen je bedrijf snel weer op gang en beperken de schade. Kan 
dat niet op afstand, dan springen we in de auto.” Tegelijk 
staan forensische experts, een PR-adviseur en een advocaat 
de ondernemer terzijde. 

“Als laatste wordt ook schade, zoals de aankoop van een 
nieuwe server of laptop, vergoed”, zegt Blokker. “Zelfs 
gederfde marge wordt gecompenseerd.” Niet onbelangrijk, 
want uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de mkb’ers 
omvalt binnen een jaar na een cyberaanval.

De verzekering wordt verzorgd door Hiscox, een verzeke-
raar met hart voor ondernemers. “Yasin Chalabi, bij Hiscox 
verantwoordelijk voor cyberveiligheid, is super enthousiast 
over deze unieke oplossing”, zegt Blokker. “‘Een goede totaal-
oplossing met technologie, diensten en verzekeren gemaakt 
voor mkb’ers’, noemt hij het. Ook andere grote verzekeraars 
zoals Nationale-Nederlanden geloven in het concept.” Een 
fantastisch compliment, maar Blokker is veel trotser op wat 
een nieuwe klant hem laatst vertelde. “Hij werd klant nadat ie 
onlangs was aangevallen. ‘Voor wat ik aan schade heb gehad 
kan ik jullie 20 jaar lang inhuren.’”
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