
Cyber Enterprise Risk Management (ERM) 

Onze geselecteerde partners

De meest effectieve aanpak om 
cyberrisico’s te bestrijden bestaat uit drie 
fases: voor, tijdens en na een incident. 
Daarom bieden we aanvullende diensten 
waarmee u zich beter kunt beschermen 
tegen cyberrisico’s. Als Chubb verzekerde 
kunt u hier gratis of tegen een lager tarief 
gebruik van maken. 

We werken bij deze diensten samen met 
speciaal door ons geselecteerde partners: 
experts op hun gebied. Hieronder vindt 
u een overzicht van deze partners. 
Voor sommige diensten werken we 
met meerdere partners samen, zodat 
we altijd de juiste partij voor u kunnen 
inschakelen.  

Het kan zijn dat een van de partners 
waarmee u te maken krijgt ‘tijdens en 
na een incident’ niet in dit overzicht 
voorkomt. Dat kan gebeuren als de 
partners de specifieke diensten die u 
nodig hebt niet kunnen aanbieden.  
In dit geval zoeken we, in overleg met u, 
naar de meest geschikte partner. 
 
Wilt u tijdens of na een incident liever 
met uw eigen partners werken? Of met 
een combinatie van onze partners en  
uw partners? Dat kan.



Expert Specialiteit Dienst voor Chubb verzekerden

International Security Partners
www.ispbv.nl

Risico-inventarisatie Organisatorische risicoscan

SQ Networks i.s.m. Threadstone
www.sqnetworks.nl
www.threadstone.nl

Cyber security Technologische risicoscan

Cordemeyer & Slager
www.cordemeyerslager.nl

Juridisch advies Juridisch advies

Cofense
www.cofense.com

Online phishing training Online phishing training voor 
werknemers

Dashlane
www.dashlane.com

Wachtwoordbeheer Password manager

SQ Networks
www.sqnetworks.nl

Cyber security Endpoint detectie en respons  
(EDR)

Voor een incident

Expert Specialiteit Dienst voor Chubb verzekerden

Crawford & Company
www.crawfordandcompany.com

Crisismanagement Crisisbegeleiding

Spill Center
www.spillcenter.net

Call center 24/7 Hotline bij crisis en call center

Omnicom Media groep
www.omnicommediagroup.nl

Communicatieadvies PR-specialist

Northwave
www.northwave.nl

Forensisch IT-onderzoek en advies Forensisch expert

FOX IT
www.fox-it.com/nl/

Forensisch IT-onderzoek en advies Forensisch expert

NCC Group
www.nccgroup.trust/nl

Informatiebeveiliging Forensisch expert

Experian
www.experian.nl

Analyseren van gegevens Herstellen van gegevens

Kennedy van der Laan
www.kvdl.com/

Juridische dienstverlening Juridisch advies en advies bij 
identiteitsfraude of kredietfraude

CMS
www.cms.law/nl/NLD

Juridische dienstverlening Juridisch advies en advies bij 
identiteitsfraude of kredietfraude

Dentons
www.dentons.com/en

Juridische dienstverlening Juridisch advies en advies bij 
identiteitsfraude of kredietfraude

DLA Piper
www.dlapiper.com/nl/us

Juridische dienstverlening Juridisch advies en advies bij 
identiteitsfraude of kredietfraude

Tijdens een incident
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Expert Specialiteit Dienst voor Chubb verzekerden

Crawford & company
www.crawfordandcompany.com

Crisismanagement Uitgebreid schaderapport

Experian
www.experian.nl

Informatiebeveiliging Monitoren gestolen gegevens

Na een incident (*)

* Gaat het om een bedrijfsonderbreking en wenst u gebruik te maken van onze 
dienst 'verbeteren van software'? In dat geval selecteren we in overleg met u de 
meeste geschikte partner die aansluit bij u wensen en behoeftes. 
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