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Krijg binnen 90 minuten inzicht in uw cyberrisico’s met behulp van CyQu.
Het cyberrisico is een van de meest impactvolle risico’s voor het bedrijfsleven. Desondanks is
het merendeel van de Nederlandse bedrijven onvoldoende voorbereid op een cyberincident.
Om cyberrisico’s adequaat aan te pakken is allereerst inzicht nodig. Aan de hand van CyQu, een
online cybervolwassenheidsassessment, krijgt u inzicht in uw cyberrisico’s. Hierdoor bent u in
staat uw cyberrisico’s te managen en om de cyberweerbaarheid van uw organisatie te verhogen.
•

Met CyQu ontvangt u binnen 90 minuten de cybervolwassenheidsscore van uw organisatie,
waarna het duidelijk is welke stappen u kunt zetten om uw cyberrisico’s te managen en beheersen.

•

Binnen 10 werkdagen ontvangt u uw eigen rapport rapport met aanbevelingen van een
cyber specialist.

•

Een Aon cyberspecialist bespreekt met u de uitkomsten en vervolgacties.

CyQu helpt bij:
Identificeren van kwetsbaarheden
Inzichtelijk maken hoe uw beveiligingsmaatregelen
presteren in negen kritische domeinen:
▪ Data beveiliging

▪ Netwerkbeveiliging

▪ Toegangscontrole

▪ Derde partijen

▪ Fysieke beveiliging

▪ Bedrijfsweerbaarheid

▪ Applicatie beveiliging

▪ Op afstand werken

Direct inzicht in uw
cybervolwassenheid
Met behulp van de CyQu score weet u binnen
90 minuten hoe volwassen de beveiliging in
uw organisatie is, wat de kwetsbaarheden voor
uw organisatie zijn en de potentiële cyber
risico’s waar uw organisatie mee te maken kan
krijgen.

▪ Systeembeveiliging

Identificeren van quick wins
Onderdeel van het CyQu rapport zijn de
quick wins die voor uw organisatie zijn
geïdentificiteerd door onze consultants.
Door het uitvoeren van deze quick
wins versterkt u direct het algehele
beveiligingsniveau van uw organisatie.

Gedetailleerd rapport met
aanbevelingen
Na het CyQu assesment te hebben gedaan,
ontvangt u een gedetailleerd CyQu rapport
van een cyber consultant. Middels dit rapport
geven we u richting en inzicht om strategisch
cyberrisicomanagement op te zetten op basis
van data en persoonlijke aanbevelingen.

Een benchmark op uw score
Uw CyQu score op de acht kritische
beheersgebieden zal worden vergeleken met
die van bedrijven in vergelijkbare sectoren. Dit
maakt het eenvoudiger om de verbeterpunten
voor uw organisatie aan te wijzen.

Verantwoordelijken
samenbrengen
Uw CyQu rapport toont de
cybervolwassenheidsscore van uw organisatie
vanuit breed perspectief. Het rapport vormt
hierdoor de basis voor Risk Managers en IT
teams om samen te werken aan het verbeteren
van de cyberweerbaarheid van uw organisatie.
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We helpen u
succesvol te
ondernemen
Indien u vragen heeft overof geïnteresseerd bent in het
CyQu Assessment, kunt u op
onderstaande pagina contact
met ons opnemen:
Aon.nl/cyqu
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Hoe het werkt:
1. U vult online het Cyber

Risk Assessment in.
Doe dit samen met
relevante stakeholders
binnen uw organisatie
om tot een zo compleet
mogelijk beeld te komen.

2. W
 anneer u het
assessment afrondt,
ontvangt u direct uw
cybervolwassenheidsscore.

3. Een cyberconsultant
creëert voor u een
gepersonaliseerd
CyQu rapport. Hierin
staan bevindingen en
aanbevelingen voor uw
organisatie.
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4. S
 amen met een cyber
consultant bespreekt u uw
CyQu score en het rapport.
Op basis van dit gesprek
worden de volgende stappen
voor uw organisatie bepaald.

Met behulp van CyQu
bent u in staat om de
cybervolwassenheid van
uw organisatie vanuit
breed perspectief te
bekijken. U verkrijgt
inzicht in de directe acties
die u kunt ondernemen
om de cyberveiligheid
te verbeteren, als ook
langetermijn richtlijnen op
strategisch niveau zodat
uw organisatie ook in de
toekomst weerbaar is tegen
cyberrisico’s.

