
DOE NU DE CYBERSECURITY SCAN 
EN ORGANISEER JE DIGITALISERING 
SLIMMER EN VEILIGER

Cyberincidenten hebben een enorme impact op je organisatie. Door een digitale 
aanval kan bijvoorbeeld je complete IT-omgeving stil komen te liggen. Dit heeft grote 
gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit. Vanuit Novel-T focussen we ons op toekomst-
bestendig mkb door innovatie. En cybersecurity is een belangrijke randvoorwaarde 
voor elke innovatie. Voor het vergroten van je digitale weerbaarheid, hebben we de 
cybersecurity quick scan ontwikkeld, uitgevoerd door cybersecurity experts. 

IN DRIE DUIDELIJKE EN CONCRETE STAPPEN NAAR EEN 
CYBERVEILIGE BEDRIJFSOMGEVING EN WERKWIJZE

Vraag de scan aan via cybersecurity@novelt.com of via het formulier op 
novelt.com/cybersecurityscan. 

SUPPORT VANUIT PROVINCIE MET VOUCHER
De kosten van de scan worden door de provincie Overijssel voor 75% vergoed. Hierdoor 
liggen de kosten voor het laten uitvoeren tussen de 250 en 500 euro (afhankelijk van de 
grootte van je organisatie).

Een door Novel-T geselecteerde cybersecurity expert voert, samen met 
medewerkers binnen je bedrijf die van belang zijn voor de digitale veiligheid, 
diverse interviews uit. 

Je ontvangt binnen 2 werkweken een rapport met daarin de resultaten van 
de scan. Deze geven je inzicht in korte, midden, en lange termijn oplossingen 
en welke maatregelen je kunt nemen om (nog) weerbaarder te worden.

Eddy van Hijum | Gedeputeerde Provincie Overijssel
“Digitalisering is een belangrijke drijver van economische groei en 
biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. 
Randvoorwaarde is dan wel dat je digitale veiligheid op orde is. We 
sluiten ons pand fysiek af, maar digitaal staan nog teveel deuren 
open. Door samen te werken met Novel-T kunnen we onze 
ondernemers helpen om samen te werken aan een digitaal veilig 
Overijssel.”  



Wim Spit | Riwo Engineering B.V. 
“De resultaten van de scan zijn niet enkel toepasbaar voor onze eigen organisatie, 
maar dragen ook bij aan het bewustzijn van risico’s in de rest van de keten, zoals 
bij onze klanten en leveranciers. Onmisbaar dus binnen een bedrijf als Riwo.”

Ferry Pullen | JB Ventures B.V. 
“Samen met een expert met de juiste skills en ervaring is er op een gedegen 
professionele wijze invulling gegeven aan de cybersecurity quick scan. De 
rapportage is goed en degelijk opgezet en voor alle betrokkenen binnen de 
organisatie goed te begrijpen en leerzaam. Het heeft voor ons sterk bijgedragen 
aan herkenbare ICT gevaren binnen de organisatie.” 

Ozkan Demiroz
Demiroz Consultancy

CYBERSECURITY: POWERED BY NOVEL-T
Het succes van ondernemingen hangt meer dan ooit af van hun vermogen tot innovatie, 
wendbaarheid en digitalisering. Vanuit Novel-T helpen we nieuwe bedrijven ontstaan, en 
bestaande bedrijven vernieuwen. Want, innovatieve bedrijven hebben de toekomst. We bieden 
directe support, maar zetten ook onze kennis en ons netwerk in. Cybersecurity is een belangrijke 
voorwaarde voor verdere digitalisering binnen organisaties en een belangrijke randvoorwaarde 
voor elke innovatie.

ONZE CYBERSECURITY EXPERTS

Gert Ippel
Actemium

Meino Toering | Global Electronics B.V.
“Als je niet bekend bent met de risico's van cybercriminelen, kun je je er ook niet 
goed tegen wapenen. Het is enorm waardevol geweest om een expert op dit 
gebied met je mee te laten kijken en je inzicht geeft in waar de potentiële gevaren 

DEZE ONDERNEMERS GINGEN JE VOOR

Vanuit Novel-T werken we samen met speciaal geselecteerde cybersecurity experts. Zij 
hebben brede ervaring met het uitvoeren van een cybersecurity risico-analyse en het 
samenspel van mens, organisatie en techniek.


