Informatiebeveiliging
Algemene Verordening Gegevensbescherming mei 2018

Auteur:

Informatiebeveiliging


Informatiebeveiliging
Algemene Verordening Gegevensbescherming mei 2018

Aanleiding
De groeiende hoeveelheid gegevens en de vanzelfsprekendheid
waarmee deze worden opgeslagen, gekopieerd of uitgewisseld brengt
verantwoordelijkheden met zich mee. Hoe zorgt u ervoor dat de
gegevens van uw klanten veilig blijven en enkel gebruikt worden voor
het doel waarmee u ze heeft verkregen? Vanaf 25 mei 2018 is deze vraag
niet enkel meer een teken van goed ondernemerschap maar een harde
eis vanuit de overheid. Vanaf deze datum geldt voor de hele Europese
Unie dezelfde privacywetgeving (Algemene Verordening

“Wat kun je
verliezen als je
niet weet wat je
hebt?”


Gegevensbescherming).

Probleemstelling
Informatiebeveiliging is lange tijd enkel de taak geweest van systeembeheerders. Een up-to-date
systeem werd gezien als een veilig systeem. In zekere zin is dit ook waar. De systeembeheerder heeft
vanuit zijn kennis en kunde het systeem zo goed mogelijk ingericht om oneigenlijk gebruik tegen te
gaan. Hij of zij is in deze alleen maar één van de medewerkers van uw organisatie die mogelijk
gegevens zou kunnen lekken.
Ondanks dat de systeembeheerder zijn uiterste best doet om systemen veilig te houden, blijft een
systeem dynamisch doordat medewerkers het gebruiken. Medewerkers die gebruik maken van een
systeem hebben niet de mind-set om een systeem veilig te houden maar om klanten zo goed mogelijk
te helpen en hun taak zo goed mogelijk uit te voeren.
Om te zorgen dat een organisatie zich beter kan weren tegen de risico’s die schuilgaan in de steeds
grotere hoeveelheid digitale data zou iedere medewerker naast zijn of haar eigen functie ook
informatiebeveiliger moeten worden.
Dit klinkt als een onhaalbare uitdaging, iedere medewerker heeft immers zijn eigen specialiteit?! Dat
klopt! En dat is precies waar iedereen zich bewust van moet worden. Door samen te werken en
bewustwording te creëren kan de volwassenheid van een organisatie naar een volgend niveau worden
gebracht.
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Doelstelling
Het gestelde doel is om samen de organisatie naar een volgend volwassenheidsniveau te brengen en
klanten zo goed mogelijk van dienst te blijven zijn. Iedere organisatie bezit onbewust een grote
hoeveelheid informatie en kennis, die voor anderen ook van grote waarde zijn.

Inventarisering
De eerste stap die wordt gezet is de kennismaking. Onder de kennismaking wordt een interactie tussen
de organisatie en Mijn Bedrijf Online verstaan. Hierbij wordt in kaart gebracht waar de organisatie op
dit moment staat en welke stappen al zijn genomen. De informatie die hiermee worden opgedaan
wordt ingezet om te bepalen welke mogelijke methode of vervolgstappen het beste bij de mensen en de
organisatie passen.
Subdoelstellingen:
- Creëren van informatiebeveiligingsbewustzijn (awareness);
- Uitvoeren van een initiële baseline audit.

Advisering
Door middel van de inventarisatie is in beeld gebracht waar de organisatie op dit moment staat. De
resultaten hiervan worden geëvalueerd om op basis hiervan een mogelijk plan van aanpak op te
stellen. De vragen die hierbij centraal staan zijn: “Waar staan we nu?” en “Waar willen we naar toe en
hoe is dit te realiseren?”. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat niet voor iedere organisatie dezelfde
eisen van toepassing zijn.
Subdoelstellingen:
- Verhogen van informatiebeveiligingsbewustzijn (awareness);
- Vertaalslag van de baseline audit naar een plan van aanpak (wetgeving naar beleid);
- Het initiëren van verbindingen tussen afdelingen met (externe) experts.

Verslaglegging en monitoring
De belangrijkste eerste stappen zijn gezet en er ligt een plan om de volwassenheid van de organisatie
naar een volgend niveau te brengen. Om ervoor te zorgen dat informatiebeveiliging geen eenmalige
actie is, wordt in deze stap de organisatie periodiek gemonitord. De resultaten van deze monitoring
kunnen worden gezien als periodieke interne audits die zowel het bewustzijn als de beveiliging op peil
houden. Naast het monitoren wil Mijn Bedrijf Online graag als gesprekspartner of als adviseur blijven
optreden om te ondersteunen in actuele vraagstukken.
Subdoelstellingen:
- Ondersteuning van de privacy officier:
o Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen;
o Managementvragen in geval van een datalek;
o Advisering over de inrichting van dagelijkse procedures.
- Uitvoeren van een datalek test (brandoefening);
- Het bieden van handvatten en tools voor verplichte registraties.
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