Vertrouwen in uw
informatiesystemen
is goed, maar uw
kwetsbaarheden
kennen is beter

Hoffmann
Cyberweerbaarheidsscan

Steeds vaker krijgen organisaties te maken met cyberincidenten. Uit recent onderzoek van
Hoffmann blijkt dat na zo’n incident slechts enkele organisaties structurele maatregelen nemen
om de informatiebeveiliging te verbeteren. Kennelijk is het niet eenvoudig om een goede aanpak te
ontwikkelen om cybersecure te worden en passende aandacht van het topmanagement te krijgen.

De ontwikkelingen op het gebied
van cybercriminaliteit maar ook de
wetgeving, zoals de meldplicht
datalekken, vragen om een gedegen
informatiebeveiligingsstrategie.
Heeft u al zo’n strategie en zicht
op de effectiviteit en samenhang van
de door u genomen maatregelen?
Het meten van uw
informatiebeveiliging
Uw organisatie heeft ongetwijfeld al
beveiligingsmaatregelen genomen om
belangrijke informatie te beschermen:
toepassing van gebruikersnamen en
wachtwoorden, een internetprotocol,
procedures omtrent het geven van
rechten op mappen, enzovoorts.
Het is goede praktijk om van tijd tot tijd
na te gaan of deze maatregelen uw
belangrijkste risico’s effectief afdekken.
De visie van Hoffmann is dat effectieve
informatiebeveiliging wordt gerealiseerd
door een combinatie van maatregelen
op het gebied van organisatie (beleid en
processen), mens (gedrag en cultuur)
en techniek. De Hoffmann Cyber
weerbaarheidsscan geeft in een kort
tijdsbestek een eerste inzicht in deze
drie aspecten binnen uw organisatie.

www.hoffmannbv.nl

Cyberweerbaarheid verhogen
Gezamenlijk bepalen we tijdens de
scan uw weerbaarheidscategorie.
Dit is uw informatiebeveiligingsniveau
afgezet tegen uw risico’s. Binnen deze
categorie beoordelen we de effectiviteit
van uw maatregelen op gebied van
organisatie, mens en techniek.
Organisatie
Met als leidraad de geldende
normenkaders, zoals ISO 27001,
brengen we in kaart welke
procesmatige aspecten binnen
uw organisatie goed zijn
geregeld en welke nog aandacht
behoeven. Dit doen we middels
een vragenlijst en enkele
interviews.
Mens
We doen een telefonische
gedragsmeting om vast te
stellen of medewerkers van uw
organisatie informatie lekken als
zij telefonisch worden benaderd
met een logisch klinkend
verhaal. Daarnaast verzamelen
wij informatie over het gedrag
en de cultuur middels enkele
interviews.

Techniek
Door middel van een vulnerability
scan worden de externe en
interne kwetsbaarheden van
uw informatiesystemen
geïnventariseerd en inzichtelijk
gemaakt. U krijgt dit in een
aparte technische rapportage
teruggekoppeld.
Als eindresultaat leveren wij een
infographic met daarin weergegeven
uw weerbaarheidscategorie en ons
kwalitatieve oordeel over uw effectiviteit
op de thema’s organisatie, mens en
techniek. Wij koppelen dit middels een
presentatie aan u terug.
Ook maken we zichtbaar welke
kroonjuwelen u wilt beschermen en
wat de impact is van een succesvolle
cyberaanval op uw organisatie. Per
thema geven wij concrete adviezen
over te nemen vervolgstappen om u
weerbaarder te maken op het gebied
van informatiebeveiliging.
Meer weten?
Wilt u meer zicht op de cyberweerbaar
heid van uw organisatie? Neem contact
met ons op via info@hoffmannBV.nl of
088-2986600.

