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Hoe goed is uw informatiebeveiliging? 
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Informatiebeveiliging is een belangrijk speerpunt bij steeds meer organisaties. In toenemende mate 

onderkennen bedrijven de noodzaak om informatiebeveiliging te borgen en risico’s op onveilige 

situaties te beperken. In het bedrijfsleven groeit de behoefte om hiervoor een Information Security 

Management System (ISMS) conform de ISO 27001 standaard te implementeren. 

 

ISO/IEC 27001 is vastgesteld door de International Organization for Standardization (ISO) en omvat 

criteria voor een Information Security Management System (ISMS). De norm is ontworpen om 

informatie op een adequate wijze en met doeltreffende maatregelen te beveiligen om het vertrouwen 

van klanten en belanghebbenden in de organisatie te borgen. De norm is procesgericht: aangegeven 

is waaraan het opzetten, implementeren, toetsen, onderhouden en verbeteren van het ISMS binnen 

de organisatie moet voldoen. ISO/IEC 27001 is niet alleen een norm voor de IT; informatiebeveiliging 

heeft betrekking op de gehele organisatie. De norm kent geen specifieke technische eisen, het bevat 

echter wel IT gerelateerde controles omdat het grootste gedeelte van de informatie in een bedrijf met 

behulp van IT systemen wordt beheerd. 

 

ISO/IEC 27001 is bedoeld voor iedere organisatie, groot of klein, ongeacht welke sector of plek in de 

wereld. De norm is uitermate geschikt en toepasbaar voor bedrijven waar het beschermen van 

informatie van cruciaal belang is, zoals in de sectoren: (financiële) dienstverlening, gezondheidszorg, 

overheid en IT. ISO/IEC 27001 is ook zeer geschikt voor organisaties die in opdracht van derden 

informatie beheren, zoals IT-outsourcing.  

 

Het is mogelijk om het ISMS te laten certificeren conform ISO/IEC 27001 door een onafhankelijke 

certificatie-instelling. Door een certificering kan de organisatie aantonen dat de wijze waarop 

informatiebeveiliging wordt beheerd, voldoet aan internationaal geaccepteerde eisen. In geval van 

outsourcing kan een organisatie middels het ISO/IEC 27001 certificaat aantonen, op welke wijze de in 

beheer gegeven informatie wordt beveiligd. 

 

Om uw organisatie een inzicht te geven in de status van beveiliging conform de ISO 27001 standaard, 

hebben wij de ISO 27001 compliance monitor ontwikkeld. Hierdoor heeft u een continu inzicht in de 

mate, waarin u voldoet aan de ISO 27001 standaard, op weg naar implementatie en wellicht zelfs naar 

certificering. 

 

Voor meer informatie over de gestandaardiseerde aanpak om continu te voldoen aan ISO/IEC 27001: 

email: info@information-security-governance.com. 


