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Met medewerking van Ton Diemont

WERKVLOER
Elke organisatie is uniek en heeft ande-
re vragen. Soms is er vooral behoefte 
aan specifieke oplossingen voor con-
crete vraagstukken. Denk bijvoorbeeld 
aan het in kaart brengen van risico’s 
van het gebruik van clouddiensten. 
Andere bedrijven willen advies over 
de strategie. Goed om dan eerst het 
niveau van aanvaardbare en tolereer-
bare risico’s te bepalen. Een organisa-
tie krijgt dan zicht op de ‘kroonjuwelen’ 
en de belangrijkste cyberdreigingen.
De meeste cyberrisico’s komen nog 
steeds voort uit menselijk handelen. 
Personeel maakt een fout bij het instal-
leren van een app, de helpdesk lekt 
door onoplettendheid privacygevoe-
lige informatie. KPMG biedt tools  
en diensten om de awareness in  
organisaties structureel te verhogen 
en te verankeren in de organisatie-
structuur. Hierbij kijken we ook hoe het 
personeel scoort op risicobewustzijn. 
Soms is ook een stukje social enginee-
ring nodig. Een ethical hack laat 
 medewerkers inzien en ervaren dat zij, 
naast alle securitymaatregelen, veelal 
de zwakke schakel zijn. Ondanks het 
strenge wachtwoordbeleid komt een 
ongenode gast toch in de systemen. 
Met een aantal klikken verder is hij in 
de inbox van een boardmember. Hoe 
snel werd het probleem ontdekt en 
hoe adequaat was de reactie? Maar 
ook: hoe kon het (technisch gezien) 
zover komen? Er is geen betere wake-
up call.

STRATEGIE
Bij KPMG streven we naar voort-
uitgang die goed is voor de maat-
schappij. Digitalisering heeft de 
samenleving veel gebracht, maar 
levert ook problemen op. Met onze 
oplossingen kunnen klanten de 
nieuwste technologie gebruiken ter-
wijl ze het vertrouwen houden in hun 
zakelijke omgeving.
Een cybersecurity-strategie vormt 
vaak het sluitstuk van een adviestra-
ject. In een strategische roadmap 
schetsen we een duidelijk beeld van 
waar de organisatie over één tot twee 
jaar staat, en welke trajecten prioriteit 
hebben. Dit alles met het doel om de 
cyberrisico’s structureel verminderen.  
Belangrijk hierbij is om cybersecurity 
een structureel onderdeel van het 
business proces te maken. Welke risi-
co’s moeten als eerste worden aange-
pakt? Hoe vergroten we de awareness 
van de medewerkers? 
KPMG ontwikkelt cybersecurity strate-
gieën en roadmaps voor elk type 
organisatie en elke soort industrie. We 
maken gebruik van internationale 
standaarden van informatiebeveili-
ging, de ervaringen van onze nationa-
le en internationale specialisten en 
leading practices op het gebied van 
cyber security. Wanneer een strategie 
effectief wordt doorgevoerd, leidt dit 
tot positief rendement op cyberinves-
teringen, de klantervaring, de merkre-
putatie en de naleving van wet- en 
regelgeving.

BOARDROOM
Een aanval op clouddiensten van 
Google. Een datalek bij de concurrent 
waardoor de klantgegevens op straat 
liggen. Het zijn vaak incidenten waar-
door cyber security ineens op de 
agenda van de boardroom belandt. 
Waar staan wíj eigenlijk op het gebied 
van cybersecurity? En investeren we 
– vergeleken met andere bedrijven – 
genoeg? 
Terechte vragen, want te vaak gaan 
bestuurders en commissarissen uit 
van een schijnzekerheid. ‘Bij ons 
gebeurt nooit wat’ gaat voorbij aan de 
blinde vlekken en zwaktes die elk 
bedrijf heeft. Een Cyber Maturity 
Assessment geeft inzicht in hoe een 
organisatie omgaat met gevoelige 
gegevens en hoe het staat met onder 
andere de governance, de processen 
rondom riskmanagement en informa-
tietechnologie. Het maakt de kwets-
baarheid voor cyberdreigingen 
zichtbaar en de kwaliteit van de voor-
bereidingen daarop. 
Het kennisniveau in boardrooms is 
nog steeds wisselvallig, de verschil-
len zijn groot. Zeker niet alle boardle-
den kennen de ins en outs van de 
technologieën als blockchain en Arti-
ficial Intelligence. Laat staan dat ze 
bekend zijn met de betreffende cyber-
risico’s. De informatietechnologie en 
de bijbehorende processen worden 
vaak nog gezien als een IT-issue, ter-
wijl deze het hele bedrijf aangaan. 
Eens per kwartaal zou cybersecurity 
daarom minimaal op de agenda van 
de boardroom moeten staan. 
Het managen van cyberrisico’s is 
namelijk geen momentopname, maar 
een doorlopend proces. De technolo-
gie verandert zo snel en dat geldt ook 
voor de regelgeving op het gebied 
van privacy en toezicht. In het meest 
ideale geval is cyberveiligheid onder-
deel van het businessproces en is er 
sprake van security by design. Cyber-
security is dan standaard bij de ont-
wikkeling van nieuwe producten en 
diensten.

CYBER IN  
DE BOARD 
ROOM
Cybersecurity mag niet 
alleen een issue zijn voor 
de afdeling ICT. Van werk
vloer tot boardroom, ieder
een moet zijn steentje 
bijdragen.
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