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Security Awareness Diagnose (nulmeting) 
Onze security awareness diagnose test het huidige gedrag van je medewerkers. De medewerker kan zijn gedrag 
niet verbloemen door sociaal wenselijk antwoorden te geven. De resultaten zijn als een spiegel voor  
medewerkers en organisatie. Het geeft verder inzicht in tekortkomingen in bedrijfsmatige processen en  
procedures, waardoor je de mogelijkheid krijgt deze te verbeteren. Ook het ontbreken van eventuele technische 
oplossingen komen hiermee naar boven. 

Alle bevindingen worden in een rapportage verwerkt met conclusies en aanvullend advies op gebied van mens, 
organisatie en techniek. 

 

Wat levert een Security Awareness Diagnose op? 

 Inzicht in het daadwerkelijke gedrag van medewerkers; 

 Inzicht in de huidige weerbaarheid van medewerkers tegen cyberincidenten; 

 Inzicht in de werking van maatregelen die betrekking hebben op de menselijke factor; 

 Resultaten werken als spiegel voor medewerkers, waardoor een open houding ontstaat voor mogelijk training, 
advies en verbeteringen; 

 Bevindingen in de rapportage bieden de mogelijkheid om processen en procedures verder te optimaliseren. 

 

Opzet van een security diagnose: 

 Medewerkers krijgen online assessment. 

 Praktijktest (phishing). We testen je organisatie op deze kwetsbaarheid en trainen je medewerkers. Hiervoor 
voeren we een praktijktest uit. 

 Inhoud van deze phishing test zal in overleg en goedkeuring vanuit de organisatie worden opgesteld.  

 

Meer weten? 

Ben je er klaar voor om je organisatie te testen op de digitale gezondheid? Of heb je nog vragen? Ga naar onze 
website www.dgdo.nl of bel direct 088-633 1070. 

 

Actie 

Profiteer t/m 31 juli 2019 van ons actietarief en laat een volledige Security Awareness Diagnose uitvoeren  
voor € 995,- excl. btw. 
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Opdrachtbevestiging 
Voor het uitvoeren van een Security Awareness Diagnose á € 995,-* excl. btw. 
 

De diagnose is inclusief: 

 Phishing simulatie 

 Online assessment 

 Rapportage met risicobeoordeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* Let op: actietarief geldig t/m 31 juli 2019. 

 

Na ondertekening van deze opdrachtbevestiging neemt De Gezonde Digitale Organisatie (DGDO)  
contact op voor verdere afstemming. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van De Gezonde 
Digitale Organisatie B.V. van toepassing.  

Bedrijfsnaam:  

Adres:  

Postcode + Plaats:  

Contactpersoon:  

E-mailadres:  

Telefoonnummer:  

 

Voor akkoord  

Datum: Handtekening: 


