Informatiebeveiliging

Met onze integrale aanpak buigen wij risico’s om in kansen en helpen u ‘in control’ te zijn

Aranea
Uw partner voor een
integrale aanpak van
Privacy &
Informatieveiligheid

De invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
(BIG), wat betekent dat voor uw organisatie?
Om een eerste indruk te krijgen van de impact van de BIG kunt u zich de volgende vragen stellen:
•
•
•
•
•

Heeft uw organisatie de verantwoordelijkheid van informatieveiligheid belegd?
Hoe bepaalt u het ambitieniveau voor uw organisatie in relatie tot de wetgeving?
Hoe krijgt u risico’s in beeld en kunt u die vertalen naar kansen?
Welke middelen, processen en tools hebt u nodig om in control te zijn?
Echte informatieveiligheid start bij het bewustzijn van uw medewerkers, hoe bereikt u dit?

Informatiebeveiliging
Bent u in control?

Het belang van informatieveiligheid

Onze visie en dienstverlening

Informatiebeveiliging staat steeds prominenter op de
agenda bij gemeenten. Cyberaanvallen en privacy
incidenten zijn aan de orde van de dag. Op landelijk niveau
is de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse
Gemeenten (BIG) ontwikkeld om gemeenten op een
eenduidige wijze te voorzien van een set maatregelen om
informatieveiligheid te kunnen borgen in de organisatie.
De problematiek rondom informatiebeveiliging en privacy
lijkt het domein van de ICT en juridische specialisten, maar
is dat zeer zeker niet. In de praktijk blijkt de mens de
achilleshiel te zijn, de zwakste schakel. Overigens vaak
vanuit onwetendheid en onbekwaamheid en zelden
vanuit opzet of doelbewustheid.

Om die reden verdelen we Informatieveiligheid vaak in
twee domeinen: techniek & organisatie en houding &
gedrag. Informatieveiligheid is geen eenmalige actie of
project. Informatieveiligheid is een continu proces dat
dient te worden gevangen in een cyclus (PDCA), die
ingericht, geborgd en geoptimaliseerd dient te worden
en die altijd begint bij een breed informatiebeveiligingsbewustzijn en een heldere ambitie. Aranea ISM levert
een compleet pakket aan diensten, aangeboden in
diverse contractvormen, als project of “as a service”.
Daarnaast bieden wij in samenwerking met SEP een
compleet pakket aan opleidingen en workshops op het
gebied van informatieveiligheid en privacy.

Meer informatie?
Begin vandaag nog en informeer op welke wijze uw organisatie de BIG kan implementeren. Voor veel
organisaties blijkt het uitvoeren van een impact- of risicoanalyse een waardevolle eerste stap. Neem contact op
met Aad van den Boogaart via info@aranea.nl of bel 073 646 1660.

