
DigiD 
assessment 

 

De Risicopraktijk 

De assessments worden verzorgd 

door RE-gekwalificeerde experts 

van de Risicopraktijk. 

De DigiD-auditaanpak is  

ontwikkeld door Michael  

Schoevaart, oprichter van de  

Risicopraktijk, op basis van aan de 

praktijk getoetste ervaringen met 

DigiD hersteltrajecten en 

penetratietesten. 

Laat uw webapplicatie onderzoeken op 

mogelijke kwetsbaarheden en  

bedreigingen d.m.v. een DigiD-assessment. 
 

Scope van DigiD-assessment 
 
 Governance 

 Change Management 

 Web beheer 

 Leveranciersafspraken 

 Versleutelen van gegevens 

 Architectuur 

 

 

Onze DigiD-assessment levert u een 

perfect beeld op basis van de  

beveiligingsrichtlijnen van het  

Nationaal Cyber Security Centrum 

Michael Schoevaart RE RA 

Oprichter van de Risicopraktijk 

Biedt u diensten aan via  het internet  

waarbij gebruikers inloggen met DigiD? 

Zijn uw webapplicaties en systemen veilig 

genoeg ?  

Heeft u bedreigingen zoals virussen,  

hacking en afpersing door platleggen van 

de dienstverlening goed in beeld ?  

 
 



Ervaringen opdrachtgevers        

“Waardevolle briefing door inspirerende risico  

   expert”  

“Zeer effectief risicoproces door learning by doing” 

“Praktische handvatten om meteen toe te passen” 

“Het ultieme overzicht van onze kwetsbaarheden” 

“Volgend jaar weer !” 

Contact opnemen 
  

De Risicopraktijk 

Jacobus Bellamylaan 39 

1401AX Bussum 

06-37602737 

info@risicopraktijk.nl 

www.risicopraktijk.nl 

Onze aanpak 

 Gedegen voorbereiding en briefing 

 Efficiënte interviews  

 Toegankelijk risicodossier met Logius-

norm gebaseerde index 
 

 Duiding uitkomsten technische onder-

zoeken (pentesten en scanning DMZ)  
 

 Hulp bij herstel van kwetsbaarheden 
 

 Duidelijke rapportage aan Logius con-

form Norea standaard 
 

 Follow-up van evt. herstel acties 
 

 De rapportage wordt  door een Register 

EDP Auditor (RE) ondertekend. 

Onze uitvoering 

Wij werken grotendeels op locatie in teams  be-

staande uit een Register EDP Auditor (RE) en een 

Risicospecialist.  

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de complexiteit van uw IT  archi-

tectuur  en de grootte van de applicatie wordt in 

overleg de benodigde teaminzet bepaald.  

Bovenstaande kostenindicatie is inclusief rapporta-

ge en bijkomende kosten, exclusief kosten voor 

een pre-audit of follow-up naar aanleiding van 

herstelacties.  

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

 

 

Overige diensten van de Risicopraktijk 

 Faciliteren van risicosessies 

 Risicomanagement as a service 

 Training risicomanagement in één dag  

 

 ISAE 3402– rapportage 

 

 Third party assurance  rapportage (TPA) 

 

 Coaching van risicoexperts on the job 

NCSC beveiligingsrichtlijnen 

De door ons uit te voeren DigiD-assessment is 

gebaseerd op de Norm ICT-beveiligingsassessments 

DigiD, een door Logius gemaakte selectie uit de ICT 

beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van het 

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). 

Complexiteit    Capaciteit Kosten 

Eenvoudig 3 dagen €  6.000 

Medium 4 dagen  €  8.000 

Complex 5 dagen  € 10.000 
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