
Maar er is een keerzijde. Met de groei van technologie en kanalen in uw organisatie, 
neemt ook de kans op cyberattacks toe. Cybercriminaliteit, digitale spionage en 
hackers vormen serieuze bedreigingen en vragen om preventieve maatregelen die 
het IT-domein overstijgen. Het gaat bij cybersecurity immers om de continuïteit van 
bedrijfsprocessen, de bedrijfsreputatie,  aansprakelijkheid voor klant- of persoons-
gegevens en de kosten daarvan. Daarmee raakt cybersecurity de kern van de 
organisatie en is het een verantwoordelijkheid geworden van alle medewerkers,  
niet alleen van het bestuur en zeker niet alleen van de IT-afdeling. 

In het licht van deze ontwikkelingen is het logisch dat de druk op organisaties  
toeneemt om de cybersecurity op orde te krijgen. Druk vanuit de eigen business, 
druk vanuit klanten, die willen dat u integer met hun gegevens omgaat, en druk 
vanuit overheden die wet- en regelgeving voortdurend in lijn brengen met maat-
schappelijke en technologische ontwikkelingen. Overtreding van de aangescherpte 
Wet bescherming persoonsgegevens kan al tot zeer hoge boetes leiden.  

Om in de digitale economie een rol van betekenis te kunnen blijven spelen, moet u 
binnen uw organisatie cybersecurity op orde hebben. Een succesvolle transformatie 
naar een digitale organisatie lukt alleen met een solide en integrale Cybersecurity 
Roadmap op maat. Een roadmap die de techniek overstijgt en ook de processen 
en medewerkers omvat. Capgemini helpt u zo’n roadmap op te stellen. 

Cybersecurity Maturity Assessment  
en Roadmap

Het gaat hard met de digitali-
sering van onze samenleving. 
Onderzoek van Capgemini 
Consulting en het MIT toont 
aan dat veel organisaties in  
hoog tempo transformeren  
met behulp van digitale 
technologie. En met goede 
redenen. Een digitale orga-
nisatie kan via verschillende 
kanalen veel meer potentiele 
klanten bereiken, werkt veel 
sneller en efficiënter en neemt 
daardoor sneller afstand van 
concurrenten. 

Zonder cybersecurity geen digitale transformatie



Cybersecurity Maturity Assessment   
Fundament onder de Cybersecurity Roadmap is een stevig 
Cybersecurity Maturity Assessment. Die geeft u een compleet 
beeld van uw organisatie en hoe deze omgaat met cyberse-
curity en gevoelige informatie. Het assessment vormt de basis 
voor een evenwichtig en realistisch transformatieprogramma, 
waarin we quick wins aanwijzen, kritieke processen en gevoe-
lige informatie in kaart brengen. Aan de hand van interviews, 
document reviews en vragenlijsten inventariseren we de 
situatie rond cybersecurity, (privacy) gevoelige informatie en 
kritische infrastructuren. We hanteren daarbij onder meer 
het framework en de methodieken van het ISF (Information 
Security Forum), waarmee we alle aspecten van information 
security meenemen en ook gebieden afdekken als BYOD  
en Cloud computing.  
 
Cybersecurity Roadmap
Het Cybersecurity Maturity Assessment maakt inzichtelijk waar  
uw organisatie staat op het gebied van cybersecurity, waar de  
knelpunten zitten en wat er gedaan moet worden om tot de  
gewenste situatie te komen. Op basis van die inventarisatie  
schrijven we voor uw organisatie een gedetailleerde Cyber- 
security Roadmap. Daarmee kunt u de noodzakelijke trans- 
formatie op gecontroleerde wijze maken. Alle aspecten van 
cybersecurity nemen we in de roadmap op. We beschrijven de 
cybersecuritystrategie, we definiëren het ideale werkmodel met 
alle processen, we benoemen de securityrollen en -verant-
woordelijkheden inclusief KPI’s en geven aan waar het huidige 
securitylandschap aangepast dient te worden om systemen 
op het gewenste beveiligingsniveau te krijgen en te houden.    

Heel belangrijk in de transformatie is de interne awareness.  
Alle medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor cyber- 
security en moeten beseffen dat het geen exclusieve IT aan 
gelegenheid is. Het raakt ook Risk & Compliance, de reputa-
tie van de onderneming en zelfs het concurrerend vermogen 
ervan. Pas als dat besef er is, kan er worden gewerkt aan 
gedragsverandering. Daarom is in de roadmap veel aandacht 
voor awareness, afgestemd op uw unieke bedrijfscultuur. 

Gecoördineerd samenspel
Een digitale organisatie kan alleen worden gebouwd op een 
goed georkestreerde cybersecuritystrategie, met daarin aan-
dacht voor de processen, de techniek en de mensen. Zo’n 
holistische strategie ontwikkelt Capgemini voor uw organisatie, 
op basis van ervaringen van onze eigen securityprofessionals. 
Zij denken als hackers en weten waar de kwetsbare plekken 
liggen. We kunnen u niet garanderen dat u gevrijwaard blijft 
van cyberattacks. Maar met uw Cybersecurity Roadmap op 
maat bent u wel goed voorbereid om attacks te pareren en 
adequaat te reageren. Daarmee voorkomt u grote materiële 
en immateriële schade aan uw organisatie en uw klanten. 
Die cyberattack zal niemand u aanrekenen, maar uw slechte 
voorbereiding en de gevolgen daarvan wel. Laat het niet zover 
komen. 



Wilt u een goed gesprek over uw cybersecurity?

Neem dan contact met ons op:

Matthijs Ros
matthijs.ros@capgemini.com

Capgemini Cybersecurity team  
cybersecurity.bnl@capgemini.com



De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright © 2015 Capgemini.  

Alle rechten voorbehouden. Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini. 

Over Capgemini 
Met momenteel 180.000 medewerkers in meer dan 40 landen is Capgemini wereldwijd 
een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technologie- en 
outsourcingdiensten. In 2014 realiseerde de Group een wereldwijde omzet van EUR 
10,573 miljard. 

Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini business-, technologie- en 
digitale oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte, wat leidt tot innovatie en een 
beter concurrentievermogen.  

Als een diverse, multiculturele organisatie heeft Capgemini een geheel eigen, 
onderscheidende werkwijze ontwikkeld, de Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.

Meer informatie over ons vindt u op   

www.nl.capgemini.com
 

Rightshore® is een gedeponeerd handelsmerk van Capgemini.

Over Capgemini Consulting 
Capgemini Consulting is de wereldwijde organisatie van de Capgemini Group 
voor transformatie- en strategisch advies, en is gespecialiseerd in het adviseren 
en begeleiden van ondernemingen bij belangrijke transformaties: van innovatieve 
strategieën tot strategie-implementatie, waarbij resultaten constant in het vizier worden 
gehouden. De nieuwe digitale economie veroorzaakt aanzienlijke tumult en creëert 
kansen. Om de bijbehorende digitale transformatie in goede banen te leiden werkt 
ons wereldwijde team van meer dan 3.600 getalenteerde consultants samen met 
toonaangevende ondernemingen en overheden. We putten hierbij uit ons inzicht in 
de digitale economie en ons leiderschap in bedrijfstransformaties en organisatorische 
veranderingen. 

Kijk voor meer informatie op:  

www.capgemini-consulting.nl 

 

Capgemini Consulting is het merk van de Capgemini Group dat zich bezighoudt met transformatie- en strategisch advies.
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Capgemini Nederland B.V.

Reykjavikplen 1 

Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht

Tel. +31 30 689 00 00
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