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Covid-19
Heeft de uitbraak van het coronavirus 
(Covid-19) effect gehad op het aantal 
incidenten en het cybersecurity beleid van 
de organisatie?

Lees hier een publicatie over het 
managen van de impact van Covid-19 op 
cybersecurity. 

Meer informatie en link naar Covid-19 
webinar Cybersecurity met Peter van Uhm. 

Bekijk hier de Key takeaways van de  
2021 Global Digital Trust Insights survey  
of download het volledige rapport.

Organiseer met uw rvc de “Game of 
Threats”, een strategisch cybersecurityspel 
of een crisissimulatie.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? 
Gelieve contact op te nemen met: 

Bram van Tiel
Partner Cybersecurity & Dataprivacy,  
PwC Netherlands
T: +31 (0)88 792 53 88
E: bram.van.tiel@pwc.com

Vragen die door commissarissen/toezichthouders aan het bestuur gesteld zouden kunnen worden

Beschikken de interne technische teams over de 
juiste vaardigheden, middelen en mandaten om 
actie te ondernemen tijdens een crisis? Zijn zij in 
staat om tijdig en adequaat te handelen in geval 
van een security incident of crisis?

8Waar zijn we als organisatie als het gaat om 
databeveiliging: vermijden we problemen, lossen 
we problemen op als ze zich voordoen, promoten 
we goed gedrag of belonen we zelfs goed 
gedrag?
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Hebben we de effectiviteit van de inspanningen op 
het gebied van cybersecurity en privacy in kaart? 
Zijn we transparant richting onze stakeholders 
over de risico’s en wat we hieraan doen?

6Wat zijn de belangrijkste data voor onze 
organisatie en hoe zijn die beveiligd?5

Hoe bewust zijn medewerkers als het gaat om de 
invloed van hun gedrag op een secure cultuur?9

Heeft de organisatie een cyber-security- en 
privacy programma en wordt deze strategisch 
aangestuurd vanuit het bestuur?

3

Welke cybersecurity incidenten hebben het 
afgelopen jaar plaatsgevonden en (hoe) zijn  
deze opgelost? Welke incidenten zijn het  
meest risicovol?
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Is de investering van de organisatie in evenwicht 
tussen preventie, detectie en response op 
cyberdreigingen?
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Welke waarde heeft data voor de organisatie en 
welke afwegingen worden er genomen rondom het 
verzamelen van data en het gebruik hiervan?

1

Cybersecurity en databeveiliging

2 Wat betekent het veranderend dreigings- en 
risicolandschap voor onze organisatie?

https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/themas/digitalisering/het-managen-van-de-impact-van-covid-19-op-cybersecurity.html
https://www.pwc.nl/nl/themas/digital/cybersecurity-privacy.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/cybersecurity/digital-trust-insights.html
https://www.pwc.nl/nl/themas/digital/cybersecurity-privacy/strategisch-cybersecurityspel-game-of-threats.html
https://www.pwc.nl/nl/themas/digital/cybersecurity-privacy/strategisch-cybersecurityspel-game-of-threats.html
https://www.pwc.nl/global/forms/contactUsNew.html?parentPagePath=/content/pwc/nl/nl/contacts/b/bram-van-tiel&style=pwc&territory=nl&contactLink=/content/pwc/nl/nl/contacts/b/bram-van-tiel

