
Digitale beveiliging van IT-omgevingen wordt steeds belangrijker. 
24/7 zijn online activiteiten. De risico’s van cybercrime nemen toe. 
Iedere persoon en organisatie krijgt hier vroeg of laat mee te maken. 
Steeds meer organisaties zien de ernst van deze zaak in en investeren 
in een goede (cyber)veiligheid en besteden aandacht aan het inrichten 
van maatregelen die de risico’s op o.a. reputatieschade of dataverlies 
helpen verminderen of beheersen. Het sleutelwoord is discipline. 
Door dit structureel aan te pakken, komt de organisatie in control 
op het gebied van IT risico’s. 

Volwassenheid van de IT-omgeving
Ons IT-risk assessment helpt u om inzicht te krijgen in de volwassenheid 
van uw IT-omgeving vanuit 2 invalshoeken. De eerste invalshoek bestaat 
uit een beoordeling van de belangrijkste IT beheersingsmaatregelen 
binnen uw organisatie. De andere invalshoek bestaat uit de toets 
op de technische inrichting van uw IT-omgeving op het gebied van 
cyberrisico’s. Deze toets vindt plaats op basis van het CIS20 Raamwerk.
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Bij het eerste deel van het assessment worden 5 pijlers aan IT 
beheersingsmaatregelen getoetst en afgezet tegen een IT-volwassen-
heidsmodel gebaseerd op gangbare industrie-standaarden. Hierdoor 
wordt een beeld gevormd van de huidige maatregelen welke de 
organisatie heeft getroffen ten opzichte van een maatschappelijke norm.

In het tweede deel van het assessment controleren we 
op welk niveau en hoe de organisatie de aanbevolen 

maatregelen uit het CIS20 raamwerk heeft ingericht, 
waarmee een goede cyber weerbaarheid te creëren is. 
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Daarnaast brengen we de risico’s van niet of deels geïmplementeerde 
IT-maatregelen in kaart. Op basis van deze werkzaamheden leveren 
we op basis van onze bevindingen een advies voor een verbeterplan 
dat helpt om de (cyber)veiligheid van uw organisatie te verbeteren. 
Een benchmark wordt toegevoegd, zodat u kunt zien hoe de resultaten 
zich verhouden ten opzichte van gelijkwaardige bedrijven.

Proces
Het proces is onderstaand visueel weergegeven. Doelstelling is dat op 
basis van een tweetal interviews een beeld gevormd wordt van de IT-
organisatie om van daaruit met concrete adviespunten te volgen.

In kaart brengen van de mate van volwassenheid van de 
IT-organisatie en de weerbaarheid van de IT-organisatie.

Ons IT-risk assessment is gebaseerd op het CIS20 
framework en het volwassenheidsmodel is gebaseerd op 

gangbare industrie-standaarden (ISO / NEN). CIS20 is een 
internationaal erkende standaard van security maatregelen, 

opgesteld door het Center for Internet Security (CIS) 
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