First Class Future-Proof
Cyber Security

Meerdere keren per week wordt er in de
media bericht over cyberincidenten en
datalekken. Helaas is er hier sprake van
een stijgende trend.
Van alle bedrijven die ooit met een hack te maken hebben
gehad, is dit bij 41% in het afgelopen jaar gebeurd. Dit
aantal is bijna verdubbeld ten opzichte van 2019, wat een
belangrijke verschuiving in de dreiging aanduidt. Wereldwijd is malware (54%) de belangrijkste bron van beveiligingsaanvallen, gevolgd door ransomware (48%) en
phishing (41%). Van alle cyberaanvallen is 63% gericht op
MKB bedrijven.
Een cyberincident of lek heeft vaak een grote impact op de
kosten en continuïteit van de bedrijfsvoering. De kosten van
een cyberincident in Nederland zijn in een jaar tijd met een
zesvoud toegenomen.
Gemiddeld budgetteren organisaties 10% van het IT-budget
voor security. Voor het bepalen van een maatwerk-budget
adviseren wij een risk-based cybersecurity analyse gekoppeld aan industry benchmarks, waarbij de juiste allocatie op
de domeinen Identify, Detect, Protect, Respond en Recover
plaatsvindt. Het cyber risicoprofiel van een onderneming
zal in toenemende mate meewegen in de analyse van
investeerders en de kapitaalverstrekking. Hiermee neemt
de relevantie van cybersecurity voor de CFO verder toe.

partner is voorbereid en hoe houd ik hen scherp?
쮿 Hoe reageert mijn IT afdeling, Security afdeling en ons

Management Team op een concrete aanval?
Eén ding is zeker: Reactiesnelheid is essentieel op het
moment dat u geconfronteerd wordt met een cyber attack.

Cyber Security Abonnement
Steens & Partners heeft sinds dit jaar een exclusief partnership met één van de meest toonaangevende cyber security
adviesorganisaties ter wereld. Wij bieden u hiermee de
mogelijkheid van een cybersecurity abonnement waarmee
u direct toegang heeft tot de allerbeste consultants en
technologie, zowel preventief als reactief. Invulling van het
abonnement vindt plaats in overleg en wordt aangepast op
uw schaalgrootte en behoefte.

De voordelen
쮿 Partnership met één van de marktleiders in de wereld van

cybersecurity.
쮿 De zekerheid van overzichtelijke en scherpe kosten.
쮿 Uw organisatie zal sneller en adequater reageren op een

cyber-aanval.
쮿 Ondersteuning bij crisismanagement, war-gaming en

crisis-simulatie.
쮿 Incident research en forensische dienstverlening.
쮿 Assessment van uw huidige cyber security en uw even-

tuele externe partner.
쮿 Aanscherping van uw crisisplan en protocol voor het

Stelt u zichzelf eens de vraag
쮿 Krijg ik rapportages over alle incidenten en over de

zwakke plekken van mijn IT en OT infrastructuur?
쮿 Hoe borgen wij dat de IT afdeling of eventuele security

geval van een aanval of incident. Daarvan heeft elke crisis
het voordeel wel aangetoond.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op
om kansen en oplossingen te bespreken. 쮿
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