
ONLINE 
VEILIGHEID VOOR 

UW RELATIES



In de markt van zakelijke dienstverlening bent u steeds op zoek 

naar nieuwe manieren om uw klanten en relaties van extra service 

te voorzien en ze op andere manieren aan uw organisatie te binden. 

Online security en veiligheid van IT-netwerken en websites is één 

van die manieren. 

CyberStatus 
Online veiligheid voor 
uw relaties

Speel ook in op de behoefte in uw markt
Uit onderzoek van ThreadStone Cyber Security in opdracht van MKB-Nederland 
in 2015 blijkt dat in Nederland meer dan 75% van de kleinere ondernemingen niet 
voldoende beveiligd is tegen cybercriminaliteit. Elke maand worden wereldwijd 
zo’n 500 nieuwe kwetsbaarheden gevonden in hard- en software, waardoor de 
behoefte van structurele aandacht voor cybersecurity steeds belangrijker wordt.

Sinds 1 januari 2016 geldt in Nederland bovendien de nieuwe Meldplicht 
datalekken. Van organisaties wordt verwacht dat zij passende maatregelen nemen 
ter bescherming tegen cyberinbraken die een data-lek tot gevolg kunnen hebben. 
Uw klanten en relaties kunnen hiervoor zelfs bestuurlijk aansprakelijk worden 
gesteld, met boetes die in de tonnen kunnen lopen. 

CyberStatus maakt het u makkelijk! 
Met onze online scan kunnen uw relaties – zoals klanten, leden, leveran-
ciers – op een gemakkelijke manier hun IT-netwerk en hun website laten 
doorlichten op veiligheid. Snel en veilig, via internet. Met de uitkomst van 
deze scan kan uw relatie samen met zijn IT-verantwoordelijke gericht 
maatregelen nemen tegen hackers en cybercriminelen.



Uw voordeel
   U kunt uw relaties een extra, uiterst actuele service bieden, waar ze 

écht iets aan hebben: CyberStatus geeft laagdrempelig en begrijpelijk 
inzicht in het cyber-risico dat organisaties lopen;

   CyberStatus biedt haar diensten ‘white-labeled’ aan, waarbij uw 
organisatie duidelijk als afzender onder de aandacht komt. Daarmee 
kunt u uw merk, propositie en relatiebinding versterken;

   U kunt samen met ons een gerichte campagne vormgeven, waarbij u 
bepaalt welke diensten kosteloos kunnen worden aangeboden;

   Uw relaties kunnen na de campagne op eigen kosten gebruik blijven 
maken van de diensten, waarbij zij credits direct aanschaffen via iDeal;

   U kunt kortingscodes verstrekken aan uw klanten en relaties;
   Aanvullende/eigen diensten kunnen eenvoudig toegevoegd en 

afgerekend worden vanuit het CyberStatus-platform. 
   Voor commerciële bedrijven zijn er interessante nieuwe mogelijkheden 

die zij met de inzet van CyberStatus kunnen benutten, zoals 
verkoop van abonnementen, consultancydiensten, SSL certificaten, 
secure webhostingdiensten, managed firewall services, data risico 
verzekeringen etc..

Campagne Veilig Zakelijk Internetten, winnaar European 
Crime Prevention Awards!

CyberStatus heeft haar scan geschikt gemaakt voor de campagne Veilig 
Zakelijk Internetten van MKB-Nederland in opdracht van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie. MKB-Nederland heeft hiermee haar positie als 
kennis- en servicecentrum voor het MKB in Nederland kracht bij gezet. 
300 bedrijven konden inschrijven voor een ‘hack’ die uitgevoerd is door 
ThreadStone Cyber Security met behulp van CyberStatus. Uiteindelijk heeft 
deze campagne zelfs de European Crime Prevention Awards gewonnen, 
vooral doordat er inzicht is gegeven in de eigen situatie van ondernemers!

Hoe werkt CyberStatus?
Uw klant meldt zich aan op de CyberStatus-omgeving. Eén keer aanmelden is 
voldoende. Daarna wordt periodiek (twee of vier keer per jaar) de Cyber Risico 
Scan automatisch uitgevoerd. Onze geavanceerde scanners sturen aanvragen naar 
de website en/of het bedrijfsnetwerk van de eindgebruiker. De reacties op deze 
aanvragen worden uitgelezen en aan de hand daarvan weten wij in 
hoeverre websites en bedrijfsnetwerken kwetsbaar zijn. Uit 
de Cyber Risico Scan komt een rapportcijfer. Uw relaties 
krijgen ook de mogelijkheid om, voor extra credits, 
rapportages op basis van de scan op te vragen, waarin 
alle gevonden kwetsbaarheden uitgebreid worden 
gerapporteerd. Hiermee kunnen zij samen met hun 
IT-leverancier passende systeemaanpassingen doen. 



CyberStatus is een initiatief van ThreadStone Cyber Security
Het onafhankelijke, Nederlandse ThreadStone ontwikkelt toepasbare oplossingen 
voor grote en kleine ondernemingen om hun netwerk optimaal te beschermen 
en de schade door cybercrime te beperken. De ervaren IT-specialisten en 
ethisch hackers van ThreadStone werken hierbij nauw samen met overheid en 
bedrijfsleven. Zoals het ministerie van Justitie, MKB-Nederland en TNO.
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CyberSatus ook voor u?
Deze brochure is bedoeld als korte introductie van ons aanbod voor 
partners. Zoals verzekeraars, banken, internetproviders, IT-leveranciers, 
telecombedrijven, branche-organisaties en (leden)organisaties die in een 
grotere keten werken. 

Graag lichten wij persoonlijk toe wat CyberStatus voor uw organisatie en uw 
relaties kan betekenen. 


