
Samen in de strijd tegen cybercrime

Veilig online 
ondernemen



Landelijke dekking 
met 5 locaties

Regionale aanpak, 
internationaal netwerk.

Een netwerk van 
300 collega’s

Top 15: 
meeste RA’s in dienst.

Alles onder één dak, mét 
persoonlijke aandacht 

Al meer dan 50 jaar een  
no-nonsense aanpak

Even voorstellen

Wie is CROP?
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Uw partner in cybersecurity

Wie is Onyx?

Full service
cybersecurity & privacy

Een compleet pakket aan  
diensten en producten voor 

informatiebeveiliging.

Gecertificeerde 
cybersecurity experts

Een team van experts ondersteunt 
en adviseert op het gebied van 

beleid, techniek en gedrag.

Ondersteuning en 
bereikbaarheid

Flexibel inzetbaar. Wij bieden 
online of op locatie hulp en advies 
bij audits, incidenten, monitoring, 

projecten en implementaties.

Klantgerichte aanpak op 
maat voor uw organisatie

Met een risico gestuurde aanpak 
beveiligen we niet meer, maar 

ook niet minder dan nodig.
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Hoe doe je dat?

Veilig ondernemen online

Het lijkt moeilijk te bepalen in welke mate je afhankelijk bent van 
je IT-systemen, maar volgens ons hoef je eigenlijk maar drie vragen 
te beantwoorden:

1. Hoelang kun je zonder IT voordat het omzet gaat kosten?
2. Hoeveel kost de uitval van IT per uur?
3. Hoe groot is de imagoschade bij een datalek?

Laten we eerlijk zijn, de uitkomst van vraag 1 is bij veel 
ondernemingen de afgelopen jaren teruggelopen van dagen naar 
uren. Terwijl de kosten van uitval bij vraag 2 exponentieel zijn 
gestegen, omdat steeds meer processen niet meer werken zonder 
IT. 

Alle communicatie- en omzetkanalen zijn IT gedreven, zoals de 
telefooncentrale, de kassa en zelfs het machinepark. En wat 
gebeurt er als gegevens op straat liggen door een datalek? De 
imagoschade kan soms enorm zijn en zelfs het einde van uw 
onderneming betekenen.

Koppelen we deze informatie aan het feit dat het aantal, de 
diversiteit en de agressiviteit van cyberaanvallen alleen maar is 
toegenomen, dan is de vraag of je nog zonder Cybersecurity kunt, 
snel beantwoord.  

Hoe je dat goed en betaalbaar oplost daar hebben we bij CROP
samen met onze samenwerkingspartner ONYX goed over 
nagedacht. Samen veilig online ondernemen, zodat u vooruit
kunt! Daar besteden we graag onze aandacht aan.
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Samen vooruit op basis van feiten!

De juiste aandacht voor uw IT-security

ROADMAP

P HI SHI NG  TE ST

AWARENESS
TRAININGEN

24/ 7 M A NAG E D 
CYB E R  SE CUR I TY

IS O 2 7 0 0 1 
IMPLEMENTATIE/
C ERT IFIC ERING

T EC HNIS C HE S C AN

INRIC HT EN 
INFORMAT IE-

BEVEILIGINGSBELEID

QUIC KS C AN

IS AE 3 0 0 0/3402 
IMPLEMENTATIE/

AUDIT

RIS ICO 
W ORKS HOP

5



1
2
3

De feiten op tafel om samen stappen vooruit te zetten

Eerst inzicht

In drie stappen naar inzicht in processen, mens en techniek:

 Uw cyberprocessen brengen we in  
 kaart met een QuickScan (gratis)
 

 Het cyberbewustzijn bij uw mensen 
 testen we met een Phishingtest
 

 Het niveau van uw cybersecurity 
 techniek testen we met een 
 technische scan
 

De uitkomsten van deze drie tests nemen we mee naar de 
risicoworkshop om samen een cyberactieplan uit te werken in de 
vorm van een roadmap.

De QuickScan is gratis inclusief de bespreking van de uitkomsten.
U bepaalt daarna uiteraard zelf of u de volgende stappen op weg 
naar een roadmap wil zetten.
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Welke cybervolwassenheid past bij jouw onderneming?

 Een korte gerichte scan waarmee je inzicht krijgt in de vraag 
 hoe volwassen je cybersecurity processen zijn

  Samen nemen we de uitkomsten door!

Hoe goed heb je het op orde?

De gratis Quick scan

1 Initieel 2 Herhaalbaar 3 Gedefinieerd
4 Gemanaged en 
meetbaar

5 Continue 
verbeterend

Ongecontroleerde en 
ongecoördineerde 
activiteiten

Eigenaarschap belegd, 
informele  communicatie

Basisrollen en 
verantwoordelijkheden 
belegd

Kernrollen en 
verantwoordelijkheden 
belegd, Meer resources

De bedrijfscultuur 
ondersteunt continue 
verbetering van security 
skills, processen en 
procedures

Geen formeel security 
programma aanwezig

Basale IT-governance 
en risico management 
processen en procedures

Organisatiewijde 
processen en procedures 
ingevoerd met minimale 
bewaking

Formeel 
informatie(security)
beleid, stuurgroepen en 
bewakingsprocessen 
ingevoerd

Processen begrijpelijk 
geïmplementeerd, 
risico gebaseerd 
en meetresultaten 
voorspelbaar

Ondanks 
beveiligingsincidenten 
geen controls aanwezig

Controls in ontwikkeling 
met beperkte 
documentatie

Meer controls aanwezig 
. Werking van controls 
afhankelijk van 
individuele inspanningen

Controls gemeten 
en gemonitord 
t.b.v. compliance. 
In wisselende mate 
geautomatiseerd

Controls begrijpelijk 
geïmplementeerd, 
geautomatiseerd en 
continue verbeterd.

We hebben geen 
interessante informatie 
voor hackers

Cybercrime kost ons 
handel

Onze klanten stellen 
vragen over onze 
informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging 
hangt direct samen met 
ons imago en onze omzet

Informatiebeveiliging is 
voor ons een USP 

TECHNOLOGIE

AWARENESS

PRO CESSEN

MENSEN
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Bereid jouw processen en procedures voor op een ISO 27001 
toetsing of een of ISAE 3402 verklaring.

Dat doet CROP door:
 Samen een  informatie(security)beleid op te stellen voor jouw 

 onderneming.
 Dit beleid maken we op maat voor jouw onderneming, zodat  

 de juiste cyberrisico’s ook de juiste aandacht krijgen. 
 We kijken ook naar de impact op jouw strategie, projecten en 

 procedures.

In overleg met jou bepalen we graag wat in de toekomst bij jouw 
bedrijf zou passen: een ISO 27001 certificering of een ISAE 3402 
verklaring. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om beleid te 
formuleren zonder certificering of verklaring. 

Is er nagedacht over beleid?
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Bereid je voor op een volledige certificering. Dat scheelt je straks 
tijd en geld bij het inrichten van de procescycli!

Dat doen we door:
 Onyx helpt je graag op weg met hun complete ISO 27001  

 suite in Confluence of Word. CROP adviseert met een apart  
 team graag over de juiste controls voor de ISAE verklaring.

 Hiermee bespaar je kostbare tijd bij het
  inrichten van PDCA procescycli.

 Als je wilt voert CROP vooraf een  scan uit om te onderzoeken  
 of jouw bedrijf audit ready is.

Vragen jouw klanten om meer zekerheid?
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ISO toetsingen en ISAE verklaringen geven meer vertrouwen in de 
markt. Daarmee zien klanten, dat hun data en IT systemen bij jou 
in veilige handen zijn

Dat doen we bij CROP liefst door:
 Een pragmatische aanpak van jouw Audit of 

 toetsingstraject. 
 Zo slim mogelijk op basis van ons Smart Auditing concept  

 waarbij we 1 control voor meerdere vormen van zekerheid  
 kunnen inzetten. Dat bepaart jou als ondernemer tijd en geld. 

Hoe we dat doen leggen we u graag in een persoonlijk gesprek uit.

Hoe toon je zekerheid aan?
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Natuurlijk vraagt het een investering om jouw systemen goed 
door te lichten, in te richten en te monitoren, maar dan weet je 
ook zeker, dat je goed beveiligd bent. Bij CROP en Onyx  geven 
we je graag je vooraf inzicht in wat de kosten per stap zijn. Zo kun 
je zelf de afweging maken wat veiligheid jou waard is. Voor heel 
specialistisch werk schakelen we hulp in van onze zelfstandig 
partner Onyx Cybersecurity. Zo weet je als ondernemer zeker, dat 
de online veiligheid van jouw bedrijf bij CROP en Onyx in goede 
handen is!

We pakken informatiebeveiliging op een risico gestuurde wijze 
aan. Het is belangrijk dat het management zich bewust is welke 
dreigingen er zijn ten opzichte van de kernwaarden van de 
organisatie. Waar lig je als ondernemer wakker van? Imagoschade, 
gestolen data, intellectuele eigendom. En wat zijn de actuele 
dreigingen. Een risico wordt berekend uit de kans dat de dreiging 
voorkomt maal de impact die het op de organisatie heeft. Als je 
dit eenmaal in kaart hebt heb je een keuze. Welke risico’s wil je 
aanpakken en welke accepteren? Na een nulmeting kunnen we 
samen beslissen welke maatregelen er genomen moeten worden 
om essentiële risico’s te verminderen.  Je kunt dan denken aan 
meer aandacht voor security awareness, een continu monitoring 
van de systemen en het uitwerken van informatiebeveiliging 
processen. Uiteraard helpen wij hier graag bij.

Wat kost het om veilig online te ondernemen?
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Arnhem
Mr. E.N. van Kleff ensstraat 4
6842 CV Arnhem

  +31 (0)26 351 02 28
  arnhem@crop.nl

Ede
Rubensstraat 215 C
6717 VE Ede

  +31 (0)318 648 148
  ede@crop.nl

Hoofddorp
Opaallaan 1208
2132 LN Hoofddorp

  +31 (0)23 562 62 48
  hoofddorp@crop.nl

Utrecht
Europalaan 40
3526 KS Utrecht

  +31 (0)30 604 00 35
  utrecht@crop.nl

Amersfoort
De Brand 40
3823 LL Amersfoort

  +31 (0)33 463 57 27
  amersfoort@crop.nl

Vragen?
Wil je hier meer over weten, of kunnen wij je ergens mee helpen? Neem dan contact op met CROP IT 
audit & services of Onyx Cyber Security voor een kennismakingsgesprek of een vrijblijvende off erte.

CROP.NL / IT-AUDIT-SERVICES

Sandor Kemper
Director assurance

Caroline Buve
Managing Director

e-mail
skemper@crop.nl

telefoon
+31(0)88 426 31 81

website
onyx-cybersecurity.com

telefoon
+31(0)33 208 28 00

Jack van Crooij
Senior manager IT-audit

e-mail
jvancrooij@crop.nl

telefoon
+31(0)88 426 30 75

Director assurance

e-mail
skemper@crop.nl

telefoon
+31(0)88 426 31 81

Senior manager IT-audit

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. 
Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de 
gevolgen hiervan. Verschijningsdatum: juli 2021.


