
Client Logo

Weerbaar en wendbaar tegen 
digitale dreigingen
In de praktijk wordt cyber security 
veelal versnipperd opgepakt. Het 
ontbreekt aan inzicht en overzicht 
ten aanzien van belangen, kwets-
baarheden, dreigingen en maatrege-
len. Een effectieve aanpak vraagt niet 
alleen om technische oplossingen, 
maar vergt tevens organisatorische 
en personele maatregelen. Gegeven 
de aard van digitale dreigingen is 
enkel het versterken van de weer-
baarheid (preventie) niet genoeg.  
Een nog betere firewall is meestal 
niet de oplossing. Incidenten kunnen  
en zullen zich hoogstwaarschijn- 
lijk voordoen; volledige veiligheid  
is in het digitale tijdperk dan ook 
een illusie. Het gaat dus tevens om 
wendbaarheid: hoe snel na een  
incident is de situatie weer  
hersteld en hoe kan de  

Cyber Security Scan

ICT brengt vele voordelen maar 
zorgt ook voor kwetsbaarheid
De digitalisering van onze maat-
schappij gaat in snel tempo door. 
Steeds meer organisaties creëren 
waarde door de interne processen  
en de interactie met klanten te  
digitaliseren. Van besturing van 
onze energievoorziening tot web- 
winkels. Steeds meer organisaties 
zijn onderling verbonden en van 
elkaar afhankelijk via elektronische 
verbindingen. We bankieren en 
winkelen ook steeds meer online. 
En steeds meer gebruiksvoorwerpen 
bevatten software, zoals bijvoorbeeld 
auto’s, (smart) elektriciteitsmeters, 
koelkasten of tv’s. Deze zijn op hun 
beurt ook steeds vaker verbonden 
met het internet. Wat we digitaal 
opslaan of uitwisselen is steeds 
waardevoller.

Het belang en de positieve invloed 
van informatie- en communicatie-
technologie (ICT) op ons leven zijn 
duidelijk. Maar de keerzijde is niet 
altijd even duidelijk*: ICT is immers 
feilbaar en kwetsbaar. Er zijn tal van 
partijen die misbruik willen  

en kunnen maken van die kwets-
baarheden of toegang willen krijgen 
tot informatie. Dit varieert van hack-
tivisme tot (georganiseerde) cyber-
crime en digitale spionage. Daarnaast 
is menselijk en technisch falen een 
veel voorkomende oorzaak van ver-
lies van vertrouwelijke of anderszins 
waardevolle informatie. Als het mis 
gaat, zijn de effecten vaak niet meer 
beperkt tot de eigen organisatie, maar 
worden klanten en ketenpartners ook 
geraakt. 

De vraag dient zich dan aan: hoe 
bescherm ik de belangen van mijn 
organisatie en welke hebben prio-
riteit? Hoe zorg ik ervoor dat mijn 
aantrekkingskracht op kwaadwil-
lenden afneemt? Bij belangen kunt 
u denken aan financiële waarden 
(geld) maar ook aan tijdelijke uitval 
van kritische processen, reputatie-
schade, verlies van persoonsgegevens 
of intellectueel eigendom en andere 
datalekken. Dit verschilt uiteraard 
per organisatie.

Zijn uw organisatiebelangen voldoende beschermd tegen digitale dreigingen?



schade worden beperkt, ook voor 
uw klanten en andere ketenpartners? 
Maar vooral: waar te beginnen?

Inzicht, overzicht en 
handelingsperspectief
De Cyber Security Scan levert u bin- 
nen gemiddeld zes weken een over-
zicht van uw belangrijkste waarden, 
dreigingen en kwetsbaarheden. De 
scan verbindt de ‘technische’ cyber 
security met strategisch risico-
management door inzicht in relatie 
tussen kritische assets (de belangen), 
risico’s (op basis van de dreigingen 
en kwetsbaarheden) en getroffen 
maatregelen.  
Op basis van dit beeld krijgt u 
tevens een concrete verbeteragenda 
om de weerbaarheid en wendbaar-
heid van uw organisatie te vergroten. 
De Cyber Security Scan draagt door 
zijn aanpak direct bij aan bewust-
wording en draagvlak op (senior-)
managementniveau.
De aanpak bestaat uit vier stappen.

1. Vaststellen belangen, dreigingen 
en kwetsbaarheden

Startpunt is het vaststellen van de 
waardevolle belangen van de orga-
nisatie binnen de scope van de scan. 
Bij de start van het traject zorgt 

Figuur 1  Cyber Security Scan

Figuur 2  Matrix dimensies en veiligheidsketen 
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Capgemini voor een eerste oriëntatie 
op uw belangen, digitale dreigingen, 
kwetsbaarheden en maatregelen. 
Capgemini benut hiervoor zijn ken-
nis over vitale sectoren en cyber 
security. In een sessie met de verant-
woordelijke managers uit de finan-
ciële, personele, organisatorische en 
informatiefuncties wordt deze inven-
tarisatie gevalideerd en aangevuld. 

2.  Afstemmen op uw organisatie
De Cyber Security Scan is gebaseerd 
op standaarden voor security, maar 
de aard van uw organisatie bepaalt 
de accenten die in de uitvoering 
moeten worden gelegd.

De weerbaarheid en wendbaarheid 
tegen digitale dreigingen en kwets-
baarheden worden getoetst vanuit 
de dimensies mens, organisatie en 



technologie. Het toetsingskader is ge-
baseerd op internationale standaar-
den als ISO 2700x, Standard of good 
practice van het Information Security 
Forum, COBIT en de aanbevelingen 
van het Nationaal Cyber Security 
Centrum. Er komen onderwerpen 
aan de orde als beleid, verantwoorde-
lijkheden, processen en procedures, 
personeel, bewustwording, social 
media, privacy, technische (netwerk-)
beveiligingsmaatregelen, logging, 
business continuity, auditing en cri-
sismanagement. Dit toetsingskader 
wordt op maat gemaakt op basis van 
de resultaten uit stap 1.

3.  Uitvoeren scan 
Na de eerste sessie wordt de Cyber 
Security Scan vervolgd met inter-
views en deskresearch. De deel-
nemers aan de interviews worden 
geselecteerd uit diverse onderdelen 
van uw organisatie. Niet alleen ICT  
is van belang, ook het perspectief 
van (onder andere) het primaire  
proces, beleid, fysieke veiligheid  
en communicatie zijn relevant.

4.  Validatie en verbeteragenda
Capgemini analyseert de resultaten 
uit de scan en stelt op basis daarvan 
het eventuele gat tussen security-
risico’s en -maatregelen vast: wat is 
het verschil tussen de huidige en 
gewenste situatie. Daarin staat kort 
en krachtig beschreven waar de 
grootste verbeteringen mogelijk zijn 
om uw organisatie te beschermen 

Figuur 3  Aanpak CSS

en veerkrachtiger te maken tegen 
digitale incidenten. Weerbaarder 
en wendbaarder. Deze resultaten 
worden teruggekoppeld aan de 
deelnemers en het verantwoordelijk 
management. Gezamenlijk wordt 
de verbeter- agenda gevalideerd en 
aangevuld.

Snel een gedragen resultaat
De Cyber Security Scan levert in 
korte tijd een verbeteragenda op voor 
de digitale weerbaarheid en wend-
baarheid van uw organisatie, door 
een proces waarin sleutelspelers uit 
uw organisatie een belangrijke rol 
hebben. De voordelen van de voort-
schrijdende digitalisering gaan zo 
samen met versterking van uw cyber 
security.

Meer weten?
In de Cyber Security Scan komen de 
technologische en organisatiekundige 
expertise van Capgemini Application 
Services, Capgemini Infrastructure 
Services  en Capgemini Consulting 
tot uiting. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met:

Patrick de Graaf
Principal consultant
Tel. +31 6 4609 2792
patrick.de.graaf@capgemini.com

*Citaat uit Cybersecuritybeeld Nederland, december 2011
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Capgemini Consulting
Papendorpseweg 100
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht
Tel. 030 689 91 00
www.nl.capgemini-consulting.com
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Capgemini Consulting is the strategy and transformation consulting brand of Capgemini Group

Met ruim 120.000 mensen in 40 
landen is Capgemini wereldwijd een van 
de meest vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten. In 2011 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini resul-
taatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-
behoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van 
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent 
van meer dan 3.600 consultants wereld-
wijd. 

Voor meer informatie:  
www.capgeminiconsulting.nl
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