
Is uw fonds getroffen door Ransomware, bent u gehackt, of getroffen door een ander
cybersecurity incident? Het is van groot belang dat u snel en adequaat handelt om verdere
(imago)schade of hoge kosten te voorkomen. 

In het huidige IT landschap is het niet langer de vraag óf u wordt getroffen, maar wanneer, en
hoe. Weet u wie u moet bellen en hoe om te gaan met uw uitbestedingspartners? Welke
systemen zijn er getroffen en hoe krijgt u het lek boven water? Hoe gaat u om met de
communicatie naar deelnemers, de media, autoriteiten en andere belanghebbenden? Slechts
enkele vragen die u zult stellen op het moment dat een cybersecurity incident zich voordoet.
Als u hier niet van te voren over hebt na gedacht dan is het waarschijnlijk te laat als u eenmaal
bent getroffen. 

Binnen Montae & Partners hebben we een stappenplan ontwikkeld dat er voor zorgt dat u altijd
op het ergste voorbereid bent en dat u precies weet hoe u moet handelen als het zover is en
ook wat u vooral niet moet doen. We helpen u bij de voorbereiding, ben u wel in staat om
bijvoorbeeld een hack te herkennen? Betaald u wel of geen losgeld? Hoe voert u de bestuurlijke
regie en welke keuzes moet en kunt u maken? En ook belangrijk: hoe zorgt u voor de
continuïteit van uw belangrijkste processen?

We helpen u aan de hand van realistische en “real-world scenario's” om u voor te bereiden op
het ergste. Samen met u uitbestedingsrelaties zorgen wij dat u weet wat er aan de hand is en
hoe u de schade kunt beperken. Het incident response plan is onderdeel van een 3-stappenplan
welke wij modulair en integraal voor u kunnen inzetten:

Incident Response Plan
Grip op cybersecurity-incidenten

Awareness-sessie
Wat zijn uw belangrijkste
processen? Wat zijn de gevol-
gen voor uw bestuurlijke
verantwoordelijkheid? Welke
keuzes moet u maken aan de
bestuurstafel en hoe zorgt u
ervoor dat uw uitbestedings-
relaties bewust zijn van het
belang van cybersecurity. 

Na afloop ontvangt u een onze
pensioenfonds-cyberanalyse
die de basis vormt voor de
hierop volgende stappen.

Response plan

Op het moment dat een
cybersecurity-incident zich
voordoet is er geen tijd te
verliezen. U krijgt een op maat
gemaakt Incident Response
Plan. Dit plan zorgt er voor dat
u weet wat u moet doen op
het moment dat het er echt
toe doet.

Incident training

Oefening baart kunst, zo ook
met deze training waarbij we
het Incident Response Plan op
een zo realistisch mogelijke
manier oefenen aan de hand
van scenario's gebaseerd op
waargebeurde incidenten.

Hierna bent u er zeker van dat
het response plan volledig is
en voldoet aan de eisen en
verwachtingen van het Fonds.

Wilt u meer informatie over ons incident 
response plan, of wilt u een second opinion 
op uw cyber-weerbaarheid? Neem contact 

op met onze collega Tom Ellenbroek.
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