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• Op welke wijze bepaalt mijn organisatie haar risicobereidheid voor 

informatiebeveiliging? 

• Hoe weet mijn organisatie en haar stakeholders dat informatiebeveiliging 

volwassen genoeg is?

• Hoe weerbaar is mijn organisatie met betrekking tot cyber security incidenten?

• Hoe hebben mijn “lines of defense” hun check & balances opgezet om de 

effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen te toetsen?

Vragen in de boardroom



• Is mijn informatievoorziening aangaande beveiliging toereikend om op basis 

hiervan te kunnen (bij)sturen?

• Hoe vergewist mijn organisatie zich ervan dat mijn leveranciers en 

ketenpartners hun beveiliging goed hebben geregeld?

• Hoe presteert mijn organisatie ten opzichte van andere organisatieonderdelen?

• Wat moet mijn organisatie regelen om het vereiste niveau te bereiken? 

• Heb ik waar voor mijn geld?



Opdracht werkgroep

De opdracht was:

1. Up to date maken van het model van 2016 met de laatste inzichten 

ten aanzien van het beheersen van cyberrisico;

2. De bekendheid van het model vergroten.



Het ontwerp

• Model is gebaseerd op “good practices”

• Referenties naar CobIT, ISO27K, BIO, DNB, NIST

• Engelstalig

• Gebieden: 
– Governance

– Organisation

– Risk Management

– Human Resources

– Configuration Management

– Incident & Problem Management

– Change Management

– System Development

– Data Management

– Identity & Access Management

– Security Management

– Physical Security

– Computer Operations

– Business Continuity Management

– Supply Chain Management



• 5 volwassenheidsniveau’s
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• Geen of beperkte controls geimplementeerd

• Niet of ad-hoc uitgevoerd

• Niet of deels gedocumenteerd

• Wijze van uitvoering afhankelijk van individu

• Control is geimplementeerd

• Uitvoering is consistent en standaard

• Informeel en grotendeels gedocumenteerd

• Control gedefinieerd o.b.v. risico assessment

• Gedocumenteerd en geformaliseerd

• Opzet, bestaan en effectieve werking aantoonbaar

• Periodieke (control) evaluatie en opvolging vindt plaats

• Rapportage management vindt plaats

• Self-assessment, gap en root cause analyses 

• Real time monitoring

• Inzet automated tooling



Een kijkje in het model…



…

Totaaloverzicht



Risico analyse & control objective



Volwassenheidsmeting



Referenties naar good practices



Voorbeeldrapportages - Maturity level indications



Voorbeeldrapportages - Governance



Voorbeeldrapportages - Maturity level indications per area



Toepassing van het model

• Context zelf meewegen: maak risico indicatie organisatiespecifiek
– aard van business en informatievoorziening 

– IT landschap

– afhankelijkheid van informatievoorziening en derden in “waardeketen”

– wet & regelgeving

– risicobereidheid

• Rapportages: toegevoegde waarde door periodieke dialoog met stakeholders
– kwetsbaarheden, impact en risico’s

– prioritering en opvolging mitigerende acties

– “challenge” sessie met verantwoordelijke directie

• Evalueer periodiek (het gebruik van) het model, en vertel het ons



Vragen?




