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Met de groeiende afhankelijkheid van digitale diensten van zowel de samenleving als de economie

worden de risico’s ook groter. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van de Dutch

Datacenter Association (DDA) in samenwerking met Marsh Nederland en AIG Europe, Netherlands.

In het rapport worden de belangrijkste huidige en toekomstige risico’s voor de digitale samenleving

en economie in kaart gebracht.
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Stijn Grove, directeur van de DDA, licht toe: “De digitale economie groeit snel en maakt nu al een
kwart uit van het BNP. Dat betekent dat de continuïteit van digitale diensten steeds belangrijker
wordt. Als deze het even niet doen, wordt al snel schade geleden. Met dit rapport willen we de
risico’s van de digitale economie in perspectief plaatsen.”

Risico’s complexer

Datacenters hebben als nieuwe fundament van de economie steeds vaker te maken met complexere
risico’s. Naast voor de hand liggende risico’s als stroomuitval in een datacenter, zijn er vele andere
risico’s waar organisaties maar beperkt of zelfs geheel geen invloed op hebben. Het gaat dan
bijvoorbeeld om klimaatverandering, wetgeving of fusies en overnames. Ook nieuwe technologische
ontwikkelingen zoals Internet of Things vormen een mogelijk risico waar snel op moet worden
ingespeeld.

Nog geen geschikte oplossingen

Grove: “In 2016 is door Marsh een enquête uitgevoerd onder 120 personen die verantwoordelijk zijn
voor het risicomanagement binnen een bedrijf in de sector Communicatie, Media en Technology.
Daaruit bleek dat bijna 90% van hen verwacht dat de risico’s de komende tijd groeien, complexer
worden of een combinatie van beide. Ook bleek dat voor bepaalde risico’s zoals bescherming van
intellectueel eigendom te weinig geschikte verzekeringsoplossingen bestaan, terwijl dit onderwerp
wel als een steeds belangrijker risicofactor wordt beoordeeld.”



Het rapport is gratis beschikbaar via de website van de Dutch Datacenter Association.

Over de Dutch Datacenter Association

Dutch Datacenter Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland,
fundament van de digitale economie. DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met
een missie: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacenter sector naar
de overheid, media en samenleving.

DDA verwoordt standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties. Het
toont leiderschap door leden te faciliteren en te stimuleren tot operationele verbetering in de vorm
van ‘best practices’. DDA bevordert onderwijs en levert een bijdrage aan technische normen
waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden.

De Dutch Datacenter Association is één van de oprichters van de koepel Digitale Infrastructuur
Nederland, DINL. Deze koepel verenigt de organisaties die de digitale infrastructuur mogelijk maken
in Nederland. Ook werkt de DDA intensief samen met Digital Gateway to Europe, de organisatie ter
promotie van de digitale mainport van Nederland. DDA werkt daarnaast actief samen met
marktpartijen, overheid en andere belangenorganisaties.

Dutch Datacenter Association
http://www.dutchdatacenters.nl
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Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.
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