
     CyberDenkKracht

De online Cyber Security Scan op personen test vakinhoudelijke 
denkkracht, technisch inzicht en awareness rondom Cyber Security 
gerelateerde situaties, onderwerpen en risico’s.

www.cyberdenkkracht.nl

De cyber risico’s van morgen zijn niet bekend en worden niet verholpen 
met de maatregelen van vandaag. Uw beste asset ter voorkoming van 
problemen bevindt zich in de oplossing van vandaag in combinatie met 
awareness en kennis van al uw collega’s.  

Veel organisaties richten zich op het eerste stuk.  Wij bieden een oplossing voor 
het tweede stuk: we meten de denkkracht van uw collega’s op twee grote assen: 
pure awareness enerzijds en technische kennis anderzijds. 

Dankzij de nieuwe scan is het mogelijk om snel en vakkundig mensen een spiegel
voor te houden op het onderwerp Cyber Security. Is een persoon op de hoogte 
van risico’s van dagelijkse handelingen op het werk, snapt men de technische en 
organisatorische achtergrond van de risico’s en maatregelen en in hoeverre 
beseft iemand dat hij of zij het zelf niet begrijpt.

Bijvangst: alleen al het maken van de scan en het inzien van resultaten levert 
vergrote awareness.

Dankzij de spiegels die 
www.cyberdenkkracht.nl kan voorhouden
aan werkende professionals of hele teams,
worden prachtige inzichten gevonden die de
vele issues oplossen.  Er is gekozen voor
twee verschillende, deels overlappende,
online scans.  De ene richt zicht meer
specifiek op de noodzakelijke technische
aspecten van risico’s en maatregelen.  De
andere meer op awareness in deze wat
betreft consequenties van handelen en
organisatie.  In beide gevallen meten we
denkkracht en inzicht zowel in absolute zin
als ten opzichte van alle andere deelnemers
aan de scan.

Wat meten we dan ?

Via een 30 tal zeer praktische en herkenbare vragen (in de vorm een soort 
multiple choice waarbij meerdere antwoorden moeten worden aangekruist, 
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waarbij de antwoorden wegingsfactoren ingebouwd hebben) geven kandidaten 
een patroon weer van hun kennis en awareness. Deze worden in absolute zin en 
t.o.v. andere geplot.  Binnen de as Bewustzijn & Organisatie kijken we naar sub-
assen als cultuur en acceptatie van menselijk falen. Via de as Techniek & 
Controle kijken we naar meer technische kennis van opzet en werking van 
mitigerende maatregelen en processen. 

**********************************************************************************

Via de online scan kunnen de volgende vragen worden beantwoord:

Team/organisatie:

 Waar staan onze mensen, hebben we collega’s die risico’s meebrengen of 
zijn we organisatie breed net alert genoeg op bepaalde facetten.

 Zijn we in staat om te beseffen dat we zaken ook juist nog niet beseffen, 
weten of aankunnen?

 Is onze ICT afdeling inderdaad zo sterk op cyber security gebied als we 
denken en noopt dat tot actie of niet ?

 In kaart brengen mogelijke opleidingshiaten
 Nulmeting van (technische) teams , awareness campagnes
 Voor verzekeraars een meting van key staff bij verzekerden 

Het spreekt voor zich dat we met een team doormeting een prachtig tool hebben 
voor de opening van de interne discussie over het onderwerp.

Individueel:

 Snel en effectief kracht en intuïtie bepalen van kandidaten voor (ict) 
functies of bestaande (ict) collega’s

 Ieder gesprek met een technische sollicitant voorzien van een van 
objectivering van vakinhoudelijke krachten, waardoor gesprekken 
effectiever en directer kunnen zijn.

Achtergrond:

www.cyberdenkkracht.nl gebruikt dezelfde technieken als
de online scans van www.businesscontroller.nu welke al
jaren in de markt actief is met soortgelijke scans op
financiële vakgebieden.  In alle gevallen werkt men met
praktische operationele vragen waarbij een 5 tal
antwoorden staat. Sommige antwoorden zijn beter dan
andere- de keuze en de verdeling van punten over de
antwoorden zegt iets over kracht en denkrichtingen van
de kandidaat.  Na afloop van de scan is het patroon en de
kracht van de denkrichting zichtbaar. Heel mooi om dit in
kaart te brengen.

Belt u met Paul Kramer van www.cyberdenkkracht.nl en 
www.businesscontroller.nu (06 43 94 14 84) voor meer informatie.
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