
 
 

Na het invullen van deze inventarisatielijst heeft u direct een beeld van hoe uw organisatie er op 

beveiligingsgebied voor staat. 

Identiteit 

Wist u bijvoorbeeld dat in de tijd dat u dit leest, een gemiddelde cybercrimineel al een paar ton buit kan 

maken? 

Vraag 1: Hoe gaat uw organisatie om met informatiebeveiliging? 

o We hebben hiervoor een beleid en passen dat altijd toe. 

o We hebben hiervoor nog geen beleid. 

o Onze cloudleverancier regelt dat voor ons. 

Vraag 2: Is uw organisatie op de hoogte van beveiligingsrichtlijnen vanuit brancheverenigingen en 

overheid die op uw organisatie van toepassing zijn? 

o Wij zijn hiervan nog niet op de hoogte. 

o Wij zijn hiervan op de hoogte. 

Devices 

Wist u dat bij 75% van de netwerkaanvallen zwakke of gestolen wachtwoorden worden gebruikt? Hoe 

gaat uw organisatie om met aanmeldgegevens en accounts? De volgende twee vragen hebben hier 

betrekking op. 

Vraag 3: Wat is de gemiddelde levensduur van apparaten in uw organisatie? 

o Als ze niet meer voldoen aan onze functionele en beveiligingseisen. 

o We vervangen ze in vaste intervallen, bijvoorbeeld elke 2-4 jaar. 

o We vervangen ze wanneer ze niet meer functioneren. 

Vraag 4: Hoe beschermt uw organisatie bedrijfsinformatie op persoonlijke apparaten van werknemers 

die het apparaat ook voor het bedrijf gebruiken? 

o We vertrouwen erop dat de collega’s een sterk wachtwoord of pincode gebruiken. 

o We beschermen de bedrijfsinformatie op de persoonlijke apparaten niet, en hebben hierover 

geen controle. 

o We maken gebruik van een oplossing voor mobiel beheer en beveiliging, bijvoorbeeld om de 

zakelijke gegevens te versleutelen en op afstand te wissen in geval van diefstal of vermissing. 

  



 
 

Apps & Data 

61% van de zakelijke gebruikers gebruikt zowel zakelijke als persoonlijke gegevens op het zelfde device. 

De volgende twee vragen hebben betrekking op de beveiliging van data, apps en infrastructuur. 

Vraag 5: Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat bedrijfsinformatie goed beveiligd is als collega’s gebruik 

maken van cloudoplossingen en apps? 

o Wij blokkeren niet-vertrouwde apps automatisch en kunnen in geval van problemen de 

bedrijfsgegevens op afstand wissen. 

o We maken gebruik van rechtenbeheer en versleutelen standaard vertrouwelijke data. Bovendien 

kunnen we aangeven van welke oplossingen en apps gebruik mag worden gemaakt. 

o Mijn collega’s maken alleen gebruik van zakelijke cloudoplossingen en -apps, die wij zelf beheren. 

Vraag 6: Hoe blijven uw IT-systemen, infrastructuur en cloudoplossingen beveiligd tegen bedreigingen 

en beperkt u de schade tot een minimum in geval van nood? 

o We nemen vanuit ons beleid beschermende maatregelen, analyseren het gebruik en verkeer, en 

ontvangen een melding bij verdachte situaties. 

o We hebben hiervoor geen beveiligingsoplossing in gebruik. 

Beleid 

Het is van belang om een goed beveiligingsbeleid te hebben. Onderzoek wijst uit dat de dreiging door 

malware met 57% is toegenomen in het afgelopen jaar. Een goede bescherming is van belang. Nu 

volgen de laatste twee vragen: 

Vraag 7: Hoe zorgt uw organisatie ervoor dat aanmeldingsgegevens en accounts worden beschermd en 

dat risico’s snel worden opgemerkt? 

o Naast wachtwoorden, gebruiken we aanvullende beveiligingsmiddelen, zoals tweetraps 

authenticatie. 

o Wij hebben onze collega’s training gegeven, zodat de kans hierop klein is. 

o We hebben hiervoor geen beleid. 

Vraag 8: In hoeverre traint uw organisatie werknemers op het gebied van beveiliging? 

o Wij hebben geen training voor collega’s. 

o Wij zorgen voor regelmatige training van collega’s. 
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