
De Marsh Cyber Self-Assessment Tool levert een grondige 
analyse van het cyberweerbaarheidsniveau van uw 
organisatie. Deze self-assessment tool is onderdeel van 
een scala aan tools die u helpen om het cyberrisico van uw 
organisatie in kaart te brengen en te managen.

 VOOR WIE HE T IS

Elke organisatie:

 • Die stappen wil zetten 

op het gebied van 

cyberriskmanagement, maar 

eerst inzicht wil verkrijgen in de 

huidige status.

 • Die benieuwd is naar het 

cyberweerbaarheidsniveau 

van de organisatie en hoe dit 

zich verhoudt ten opzichte van 

andere organisaties.

 • Die overweegt om een 

cyberverzekering aan te 

schaffen.

WAT U KRIJGT

 • Een uitgebreid beeld van het 

cyberweerbaarheidsniveau 

van uw organisatie, zodat u 

betere beslissingen kunt nemen 

over cyberrisicobeheer en 

-investeringen. 

 • Een gebruiksvriendelijke en 

veilige online self-assessment 

tool.

Marsh’s Online Cyber 
Self-Assessment Tool

Een grondige  
cybersecurity analyse
De uitgebreide cyber self-assessment tool 

analyseert de belangrijkste cyberrisico’s 

waarmee organisaties tegenwoordig 

worden geconfronteerd. Naast de risico’s 

geeft de tool inzicht in andere zaken die 

de cyberweerbaarheid in uw organisatie 

raken: zoals processen, mensen en 

techniek. 

De tool bestaat uit een vragenlijst over 

verschillende onderwerpen die zijn 

afgestemd op de veiligheidskenmerken 

van het National Institute of Standards and 

Technology’s Cybersecurity Framework 

(NIST). Zo worden de sterke punten van 

uw organisatie in kaart gebracht, maar 

ook de aandachtspunten die belangrijk 

zijn voor de risicobeoordeling.
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Tegelijkertijd samenwerken 
en invullen

IT/
InfoSec

Risicomanagement

Marsh Team
Helpt cyberrisico-gesprekken met verzekeraars voorbereiden 

Adviseert over cyberrisico programma’s

Financiën

Marsh Cyber Self-Assessment

Uw Organisatie
Marsh Cyber

Self-Assessment Tool

Online, analytics-powered cybersecurity diagnostic and insurance application

Copyright © 2018 Marsh LLC. All rights reserved. 273164974 

Online 
vragenlijst

Cybersecurity
analyse
Onthult sterke en 
zwakke punten 

M ARSH CYBER DIVISIE IN 

CONTINENTA AL EUROPA:

 • $150 miljoen in premies 

 • 1400+ cyberklanten

 • 80+ experts in Continentaal Europa

Een efficiënt proces
Via een gebruiksvriendelijk online platform 

kunnen meerdere personen tegelijkertijd 

de self-assessment vragenlijst invullen, 

waardoor u geen verschillende versies 

hoeft bij te houden. 

Toegang tot de tool is beschermd door 

essentiële beveiligingsprotocollen, 

zoals tijdsgebonden multifactor-

authenticatie, active directory controles en 

gegevenscodering.

Een uitgebreid beeld 
van uw cybersecurity-
profiel
De resultaten van de cyber self-

assessment tool bieden een goede basis 

voor een nog grondigere analyse van 

het cyberweerbaarheidsniveau en de 

mogelijke risico’s voor uw organisatie. 

Bijvoorbeeld door de resultaten 

te combineren met een specifieke 

risicoanalyse en modellering van 

potentiële verliezen, zoals maatregelen 

en processen die de weerbaarheid en het 

herstel van cyberincidenten bepalen. Met 

deze informatie leveren de specialisten 

van Marsh een van de meest robuuste 

cyberassessments die momenteel op de 

markt beschikbaar zijn. 

Hierdoor kunnen risico-professionals 

vervolgens:

 • Een uitgebreid beeld krijgen van 

het cyberweerbaarheidsniveau van 

uw organisatie. Dit gaat veel verder 

dan analyses op basis van algemeen 

beschikbare informatie uit de industrie.

 • De impact beoordelen van 

cyberdreigingen en mogelijke schade 

binnen uw organisatie.

 • Zinvolle discussies aangaan over het 

financieren en beheren van cyberrisico’s 

met andere belangrijke stakeholders, 

waaronder IT-specialisten.
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CYBER DEVELOPMENT LEADER
sjaak.schouteren@marsh.com 
+31 (0)6 538 172 82


