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Informatiebeveiliging… ook voor u!
Informatiebeveiliging

Bij een redelijke kans op verlies of onrechtmatige verwerking van

Door een steeds verdere digitalisatie en integratie van systemen

persoonsgegevens is het melden van een datalek verplicht. Het niet

hebben fouten, onzorgvuldigheden en cybercrime een veel grotere

tijdig (of niet) melden of het niet (bewust) op orde hebben van de

impact op organisaties. Het alleen technisch benaderen van de

beveiliging van informatie (nemen van de juiste maatregelen) kan

inrichting en beveiliging zal niet tot het gewenste resultaat leiden.

leiden tot een aanzienlijke boete, maar bovenal zal dit leiden tot
ongewenst imago verlies.

Informatiebeveiliging is meer dan alleen techniek. Ook proces en
mensen hebben betrekking op de organisatie van informatie-

Beveiligen van persoonsgegevens moet organisatorisch,

beveiliging en moeten zelf ook worden beveiligd. Onvoldoende

menselijk en technisch op orde zijn!

aandacht hiervoor kan leiden tot onacceptabele risico's bij de
uitvoering van de verschillende werkzaamheden. Incidenten en

Wij helpen u met:

verstoringen van de processen kunnen voor de organisatie leiden tot

•

het in kaart brengen van de belangrijkste risico’s ten aanzien van

financiële schades en imagoverlies.

informatiebeveiliging, datalekken en het formuleren van strikt

Informatiebeveiliging is daarom ook van iedereen.

noodzakelijke (beveiligings-)maatregelen.
©

Wij gebruiken hierbij onze Eshuis SnelScan Informatiebeveiliging en
Bewust omgaan met data en inzicht hebben in de risico’s maakt
het mogelijk om gericht maatregelen te nemen en veiliger te

rapporteren de uitkomsten zo dat deze ook gebruikt kunnen worden als
bewustwordingsmiddel voor u en de rest van uw organisatie.

werken.
•

het opstellen en implementeren van primair beleid, basis

Privacy

procedure en basisorganisatie, waarmee u in voldoende mate in

Met de Meldplicht Datalekken is het omgaan met persoonsgegevens

staat bent om tijdig informatiebeveiligingsincidenten te

ook weer meer nadrukkelijker in de belangstelling komen te staan.

identificeren, te melden en af te handelen.

Deze meldplicht houdt in dat direct een melding moet worden gedaan

Wij maken hierbij gebruik van onze standaard templates, die wij met u

bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zodra een ernstig datalek is

snel kunnen omzetten naar uw specifieke wensen/eisen c.q. context.

geconstateerd.
Eshuis en Informatiebeveiliging

Voorbeelden van datalekken zijn:
•

Kwijt raken van een USB-stick met persoonsgegevens;

•

Verkeerd verzenden van email met persoonsgegevens;

•

Inbraak in een databestand door een hacker;

•

Verliezen papierendocumenten/-dossiers.

Hebt u voldoende maatregelen genomen, bent u voorbereid, weet u wat
u moet doen bij een incident, bent u die betrouwbare partner voor uw
klanten en uw omgeving?
Met andere woorden, bent u in voldoende mate in control of loopt u kans
op (imago-)schade?
Wij zien informatiebeveiliging als een must, een ‘hygiëne’ binnen uw
onderneming.
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Hieronder is een voorbeeld van een resultaat uit de Eshuis Snelscan
Informatiebeveiliging opgenomen. Dit kwadrant geeft per onderdeel
van ISO27001:2013 het belang en aanwezigheid aan om zodoende de
noodzakelijke acties inzichtelijk te maken.

Samen met u werken we aan het:
•

zorgvuldig kunnen omgaan met gegevens;

•

beperken van de schade bij incidenten voor u en uw klanten;

•

beschermen van uw onderneming;

•

creëren van vertrouwen bij uw klanten en uw omgeving.

Samen bewust omgaan met de Meldplicht Datalekken
©

Het uitvoeren van de Eshuis SnelScan Informatiebeveiliging vraagt een
investering van € 1.500 excl. BTW.
Onze specialist:
•

komt bij u langs om verder inzicht in uw organisatie te krijgen;

•

werkt voor u de belangrijkste risico’s uit en rapport de
belangrijkste bevindingen (incl. aanbevelingen)

•

Eshuis Organisatieadvies

levert u binnen een afgesproken termijn, een aanzet tot beleid,
een op maat gemaakte procedure melden van incidenten
(‘datalekken’) en een voorstel voor de inrichting van de
organisatie op.

Vanuit onze adviespraktijk, adviseren wij u op het gebied van bedrijfsvoering,
het toepassen van IT en alle aspecten die betrekking hebben op digitalisatie.
Eshuis Audit

Voorafgaande aan ons bezoek, vragen wij u om onze digitale vragenlijst

Wij ondersteunen u om grip en inzicht te krijgen in uw sterke en zwakke punten,

in te vullen, zodat wij vooraf inzicht krijgen in uw organisatie.

zodat u gericht kunt werken aan verbeteringen. Vanuit Eshuis Audit kunnen wij

Onze specialist levert uiteindelijk een rapport op met daarin de

u ondersteunen op gebied van o.a. ISAE3402, ISO27001, COBIT5, etc.

uitkomsten van de gerichte risicoanalyse inclusief voorstellen voor
maatregelen. Alle resultaten worden met u besproken in een gesprek
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van maximaal één uur.
Twentelaan 5

Op basis van de Eshuis SnelScan Informatiebeveiliging© bent u in staat

Postbus 206

om bewust om te gaan met informatiebeveiliging.

7600 AE Almelo

Mocht uit ons onderzoek blijken dat nader onderzoek noodzakelijk is,

Tel.: 0546 - 811 361

dan gaan wij hierover vanzelfsprekend met u in gesprek.

E-mail: info@eshuis.com
Website: www.eshuis.com
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