2

2

Item
6.2.1
6.2.2

Omschrijving
Beleid voor mobiele apparatuur
Telewerken

Defect
Wissen op afstand
Beleid telewerken ontbreekt

Eigenaar

Risico
H/M/L

ICT

H

BV

H

Eigenaar

Risico
H/M/L

P&O

H

P&O

H

MT

M

Verbeteroptie
Proces 'wissen op afstand' inrichten
Beleid opstellen en ondersteunende maatregelen
voorstellen

Veilig Personeel
Item

Omschrijving

Defect

7.1.1

Screening personeel

Arbeidsovk. art 17 strijd met beleid

7.1.1

Screening personeel

7.2.1

Directieverantwoordelijkheden

Geen check op huidig adres en vorige
werkgever
Niet anoniem melden
Informatiebeveiligingsincidenten

BV
7.2.2
7.2.3

Bewustzijn en training
informatiebeveiliging
Disciplinaire procedure

Niet binnen 3 maanden na indiensttreding risk awareness-training
Disciplinaire procedure ontbreekt

BV

H

P&O
MT

M
M

Eigenaar

Risico
H/M/L

IV

H

IV
IV
Divers /
CISO

H
H

Verbeteroptie
Art. 17 aanpassen, VOG voor indiensttreding
overleggen
Checks invoeren

Maak anoniem melden mogelijk
Meldingsproces aanpassen
Organiseer introductiecursus inclusief
Informatiebeveilging
Disciplinaire procedure opstellen
Besluit disciplinaire procedure in te voeren

Beheer bedrijfsmiddelen
Item
8.1.1

Omschrijving
Inventariseren bedrijfsmiddelen

8.1.2

Eigendom van bedrijfsmiddelen

8.1.4

Teruggeven van bedrijfsmiddelen

8.2.2

Informatie labelen

8.2.3

Behandelen van bedrijfsmiddelen

8.3

Afvoer media

Defect
Verantwoordelijkheid onjuist belegd voor
applicaties
Geen procesbeschrijving
Eigenaarschap niet altijd duidelijk
Geen informatieclassificatie toegepast
proces innemen devices bij einde
contract / dienstverband verschillend
uitgevoerd
Documenten worden niet gelabeld
conform Richtsnoer
documentclassificatie
Notificatie eindgebruikers en labelen
outputbestanden gebeurt niet
beveiligingseisen per aspect ontbreken in
informatieclassificatiemethode
procedure voor digitale media ontbreekt
(afvoer en transport)

M

Verbeteroptie
Overdracht van Privacy Office naar ICT
Procesbeschrijving CMDB opstellen
Procesbeschrijving CMDB opstellen
Implementeeer Informatieclassificatiemethode
Proces innemen devices vastleggen

ICT

L

BV

L

contracteigenaar

M

CISO

H

ICT

M

Eigenaar

Risico
H/M/L

lijn/CISO

H

Richtsnoer uitdragen

Leveranciers IT-systemen wijzen op gebreken
(door contracteigenaars)
beveiligingseisen per aspect opstellen
Procedure opstellen voor afvoer en transport

Toegangsbeveiliging (netwerken en systemen)
Item
9.1.1
9.1.2

9.2.1
BIO

Omschrijving
Beleid voor toegangsbeveiliging
Toegang tot netwerken en
netwerkdiensten

Registratie en afmelden van
gebruikers

Defect
Geen beleidsdocument beschikbaar
Geen beleid voor netwerken en
netwerkdiensten
Geen beleid voor toelaten nietgeauthenticeerde apparatuur / BYOD
niet beschreven
afmelden gebruikers niet gestructureerd

9.2.2

Beheer van toegangsrechten

Onvoldoende beheersing van
Groepsaccounts en Niet-Persoonlijke
Accounts
Geen centrale procedure om toegang te
verlenen, geen centraal inzicht in toegang
functiescheiding niet expliciet onderzocht

9.2.3

Beheren van speciale
toegangsrechten

Functieprofielen ontbreken (voor 'eigen'
IT-omgeving)
Toewijzen speciale toegangsrechten niet
gedocumenteerd

ICT/CISO

Verbeteroptie
Beleid opstellen en implementeren
Beleid opstellen en implementeren
Beleid opstellen en implementeren

lijn/CISO

H

BV

H

divers

H

Perodieke vergelijkingen met Active Directory
laten uitvoeren (= personeelsbestand)

lijn

H

Beleid opstellen voor beheersing van
groepsaccounts en NPA's (als deel van 9.1.1).

divers

H

lijn

H

lijn

H

lijn

H

Meenemen in beleid als deel 9.1.1.

Realiseer proces en implementeer deze om
inizicht te vergroten
Onderzoek functiescheiding, ook over applicaties
heen
Toegang op basis van 'need-to-know, need-touse' i.p.v. 'vegelijkbaar profiel'
Documenteer eisen toegangsrechten (als deel van
9.1.1).

Geen regelmatige beoordeling
toegangsrechten voor gebruikers door
eigenaars IT-systemen
Wachtwoordmanagement niet op orde
9.3.1

Verantwoordelijkheden van
gebruikers

wachtwoorden samenstellen

9.4.1

Toegangsbeveiliging systeem

niet bij elk systeem voldoet het
wachtwoordmanagementsysteem aan
alle eisen
gebrek beveiligde inlogprocedure: geen
pop-up voor onbevoegden

9.4.2

9.4.4
9.4.5

Beveiligde inlogprocedures

Speciale systeemhulpmiddelen
gebruiken
Toegangsbeveiliging op
programmabroncode

Externen met toegang zonder expliciete
afweging
Geen controle en geen logging van
systeemhulpmiddelen eien IT-infra
Programmabrondcode KD+ wordt
volgens contract toegestuurd

Regelmatig beoordelen toegangsrechten door
eigenaar IT-systeem.

lijn

H

lijn/CISO

H

BV

M

BV

L

contracteigenaar

H

wachtwoordmanager beschikbaar maken
Check op eisen: multifactorauthenticatie GZ,
complexiteit, maximale geldigheidsduur

contracteigenaar

L

zie ook 8.2.2: leverancier IT-systeem wijzen op
gebrek

ICT

H

ICT

H

ICT

L

Eigenaar

Risico
H/M/L

Beleid voor wachtwoordmanagement opstellen
en laten implementeren
adviseren over samenstelling wachtwoorden;
technisch laten afdwingen

Maak expliciete afweging voorafgaand aan
toegangsverlening aan externe personen
gebrek aan functiescheiding
Nagaan of dit nog klopt en waar die is.

Cryptografie
Item
10.1

10.2

Omschrijving

Defect

Beleid inzake het gebruik van
geen beleid aanwezig
cryptografische beheersmaatregelen
Sleutelbeheer

Beleid implementatie beheer en gebruik
sleutels ontbreekt

M

Beleid opstellen
praktijk toetsen aan beleid

M

Beleid, procedure opstellen

ICT
ICT

Verbeteroptie

Fysieke toegangsbeveiliging
Item

Omschrijving

Defect

11.1.1 Fysieke beveiligingszone
11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5
11.2.1

Locatie Volendam wordt gedeel met
andere partij
Fysieke toegangsbeveiliging
Toegang tot serverruimten wordt niet
geregistreerd, patchkasten staan in
algmene ruimte
Kantoren, ruimten en faciliteiten
Locatie serverruimte is onvoldoende
beveiligen
afgeschermd
Sleutelbeheer op basis van plan
ontbreekt
Beschermen tegen bedreigingen van Inventariseren bedreigingen van buitenaf
buitenaf
om op basis daarvan maatregelen te
nemen
Werken in beveiligde gebieden
Geen procedures
Plaatsing en bescherming van
Servers en patchkasten zijn niet in
apparatuur
daarvoor ingericht ruimtes geplaatst

11.2.3 Beveiliging van bekabeling

Bij patchkasten zijn kabels en
stroomtoevoer vrij toegankelijk
11.2.4 Onderhoud van apparatuur
Onderhoud servers locatie Volendam
onduidelijk
11.2.9 ‘Clear desk’- en ‘clear screen’-beleid Geen vastgestelde time-out voor
screensaver; time-out overschrijdt soms
maximum BIO;
sleutels op kasten

Eigenaar

Risico
H/M/L

ICT

H

Verbeteroptie
Realiseer een eigen ruimte.
Toegang en vertrek tot serverruimten bijhouden;
patchkasten naar specifieke ruimte

ICT
ICT

L

OO/FB

M

divers

M

divers
ICT

M

ICT

M

ICT

H

BV

H

Eigenaar

Risico
H/M/L

divers

M

Locatie serverruimte beter afschermen
Sleutelplan opstellen en sleutelbeheer op basis
daarvan inrichten
Risicoanalyse bedreigingen van buitenaf
uitvoeren
Stel vast welke procedures nodig zijn
Realiseer voor servers ingerichte ruimte
beveilig kabels en stroomtoevoer patchkasten
Opheldering onderhoud servers uitwijk-locatie,
zie ook 11.1.1
Time-out periode vaststellen voor computers,
fysieke beveiliging kasten beoordelen, mogelijk
sleutelkastjes gebruiken

Bedieningsprocedures
Item

Omschrijving

Defect

12.1.1 Gedocumenteerde
bedieningsprocedures
12.1.2 Wijzigingsbeheer

Ontbreken van gedocumenteerde
bedieningsprocedures
Wijzigingsbeheer niet beschreven

12.1.3 Capaciteitsbeheer
12.1.4 Scheiding van ontwikkel-, test- en
productieomgevingen
12.3.1 Back-up van informatie

Capaciteitsbeheer niet beschreven
Geen scheiding in OTAP-omgeving
Geen beleid

contracteigenaar
ICT

M

ICT

H

lijn

H

H

Verbeteroptie
Bedieningsprocedures documenteren of
motiveren dat deze niet nodig zijn
Beschrijf wijzigingsbeheerproces
Beschrijf capaciteitsbeheerproces
Scheiding in OTAP-omgevingen aanbrengen
Maak beleid en stel vast of implementatie
daarmee overeenkomt

Data back-up niet versleuteld
RTO Clavis niet conform BIO-norm
12.4.1 Gebeurtenissen registreren

gebeurtenissen worden beperkt gelogd

12.4.x Beschermen van informatie in
logbestanden
12.5.1 Software installeren op operationele
systemen
12.6.1 Beheer van technische
kwetsbaarheden

Bescherming tegen onbedoelde wijziging
en toegang
Geen werkwijze beschreven (die voldoet
aan NEN 7510)
geen proces en verantwoordelijkheden
beschreven

Patchmanagement en hardening niet
beschreven
informatie wordt niet ontvangen van
onafhankelijke CERT's
12.6.2 Beperkingen voor het installeren van niet beschreven
software
12.7.1 Beheersmaatregelen betreffende
Audits en verificatie van uitvoeringsaudits van informatiesystemen
systemen moeten bedrijfsprocessen zo
min mogelijk verstoren

Item

Omschrijving

Defect

13.1.2 Beveiliging van netwerkdiensten

Geen scans op uitgaand verkeer

13.1.3 Scheiding in netwerken

Niet alle groepen hebbben een
gedefinieerd veiligheidsniveau

13.2.1 Beleid en procedures voor
informatietransport
13.2.2 Overeenkomsten
informatietransport

Geen beleid en procedures aanwezig

Item

Overeenkomsten ontbreken of zijn
onbekend, inzicht ontbreekt dus

Omschrijving

Defect

14.1.1 Analyse en specificatie van
informatiebeveiligingseisen

Er zijn geen gedocumenteerde eisen.

14.1.2 Toepassingen op openbare
netwerken beveiligen
14.1.3 Transacties van toepassingen
beschermen
14.2.3 Technische beoordeling van
toepassingen na wijzigingen
besturingsplatform
14.2.9 Systeemacceptatietests

Navragen voor SaaS-leveranciers

contracteigenaar
contracteigenaar

Voor eigen kritische toepassingen is dit
niet gedocumenteerd (MS)
Voor upgrades en nieuwe versies van
systemen moeten acceptatiecriteria
worden vastgesteld en tests worden
uitgevoerd.

L

lijn

H

ICT

H

ICT

M

BV

H

ICT

H

CISO/ICT

H

ICT

H

BV

L

Eigenaar

Risico
H/M/L

ICT

L

divers

M

divers

M

divers

M

Eigenaar

Risico
H/M/L

divers

uitzoekvraag

M

contracteigenaar
contracteigenaar
ICT

H

H
H
M

contracteigenaar

H

Eigenaar

Risico
H/M/L

contracteigenaar

H

contracteigenaar

H

contracteigenaar

H

neem Contact op met leverancier over
versleuteling back-up.
neem Contact op met leverancier over RTO.
Onderzoek of huidige logging afdoende is of niet
Audittrajecten intensiveren
Beschrijf werkwijze
Beschrijf verantwoordelijkheden en proces om
met technische kwetsbaarheden om te gaan op
basis van bedrijfseisen
Beschrijf patchmanagement en hardening en
implementeer dit.
Aansluiten bij CERT om snel informatie te krijgen
over kwetsbaarheden
Beschrijf beperkingen voor het installeren van
software en laat dit accorderen
Stel richtlijnen op om rekening mee te houden in
de planning

Verbeteroptie
Scans op uitgaand verkeer inrichten of motiveren
afwezigheid
Definieer veiligheidsniveau per groep of motiveer
dat ze gelijk(w)aardig zijn beschermd
Realiseer beleid en procedures, conform NEN
7512 en NTA 7516
realiseer inzicht in informatietransport, sluit
indien nodig overeenkomsten.
Let op conformiteit NEN 7512!

Verbeteroptie
Stel vast of dit in het IV-landschap past.
Hanteer NEN 7510 of 'ICT-Beveiligingsrichtlijnen
voor webapplicaties, Richtlijnen' van het NCSC.
Opvragen informatie bij SaaS-leveranciers
Authenticatie van berichten, bijvoorbeeld met
certificaten, SSL-pinning of Mac'en
Beschrijf proces testen kritische toepassingen na
wijzing besturingsplatform
Stel acceptatiecriteria vast en voer tests uit
voorafgaand aan het implementeren van
upgrades en nieuwe versies van systemen

Leveranciersbeheer
Item

Omschrijving

15.1.2 Opnemen van beveiligingsaspecten
in leveranciersovereenkomsten

Defect
Een expliciete risicoafweging is niet
voorhanden bij conformeren aan
leveranciersvoorwaarden
Een exit-scenario is niet in alle contracten
opgenomen.
Er wordt geen bewijs opgevraagd als een
leverancier aangeeft gecertificeerd te zijn

Verbeteroptie
Maak risicoafweging voorafgaand aan accepteren
van leveranciersvoorwaarden
Neem een exit-scenario op bij de eerstvolgende
gelegenheid
Vraag bewijs op als de leverancier aangeeft
gecertificeerd te zijn

15.2.2 Beheer van veranderingen in
dienstverlening van leveranciers

Item

Omschrijving

16.1.1 Verantwoordelijkheden en
procedures

16.1.2 Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen

16.1.3 Rapportage van zwakke plekken in
de informatiebeveiliging
16.1.4 Beoordeling van en besluitvorming
over informatiebeveiligingsgebeurtenissen

16.1.5 Respons op informatiebeveiligingsincidenten

16.1.7 Verzamelen van bewijsmateriaal
voor informatiebeveiligingsincidenten

geen beleid hoe om te gaan met
veranderingen bij leverancier inzake:
fysieke locatie, rechtsvorm,
leveranciersstatus, wijziging van subverwerker, toepasselijk recht

Defect
Directieverantwoordelijkheden en procedures zijn niet vastgesteld voor
informatiebeveiligingsincidenten, met
uitzondering van het melden van
datalekken
Er zijn meerdere meldloketten voor
beveiligingsincidenten, niet alle worden
betrokken bij rapportage
Taken en verantwoordelijkheden van het
meldloket alleen beschreven voor MICincidenten
Niet aantoonbaar dat alle medewerkers
en contractanten hebben
kennisgenomen van de
meldingsprocedure van incidenten
Opvolging van incidenten wordt niet
maandelijks gerapporteerd aan de
verantwoordelijke.
Het rapporteren van zwakke plekken in
de beveiliging wordt niet geëist van
medewerkers
Van informatiebeveiligingsgebeurtenissen wordt niet beoordeeld of
zij terecht zijn geclassificeerd als
informatiebeveiligingsincidenten.
er zijn geen gedocumenteeerde
procedures hoe te reageren op IBincidenten, m.u.v. datalekken, wel met
MICs
Er zijn geen procedures beschreven voor
het identificeren, verzamelen, verkrijgen
en bewaren van informatie die als bewijs
kan dienen.

Realiseer beleid hoe om te gaan met genoemde
veranderingen
Inkoop

H

Eigenaar

Risico
H/M/L

Verbeteroptie

MT

H

Stel directieverantwoordelijkheden en procedures vast voor informatiebeveiligingsincidenten

BV

H

betrek alle meldloketten bij rapportage en
uniformeer werkwijze; realiseer één meldloket

BV

H

Realiseer een proces waarin niet alleen MICincidenten zijn meegenomen
Neem het melden van incidenten op in
bewustwordingscampagnes en in gedragscodes

BV

Zorg voor maandelijkse opvolging i.p.v.
driemaandelijkse

BV

BV

M

Neem het melden van zwakke plekken in de
beveiliging op als eis aan medewerkers
Beoordeel van incidenten of het (terecht) een
informatiebeveiligingsincident is

BV

BV

M

H

Stel generieke procedures op hoe om te gaan met
(informatiebeveiligings)incidenten

Stel procedures op voor IB-incidenten
BV

H

Eigenaar

Risico
H/M/L

Bedrijfscontinuïteit
Item

Omschrijving

17.1.2 Informatiebeveiligings-continuïteit
implementeren

Defect
Bijlage 16 van het crisisplan is niet
aantoonbaar geïmplementeerd
Niet van alle gezondheidsinformatiesystemen is bekend of in continuïteit is
voorzien door de leverancier

divers

H

contracteigenaar

H

Geen informatie over testen bij/door
leveranciers

contracteigenaar

H

Defect

Eigenaar

Risico
H/M/L

18.1.1 Vaststellen van toepasselijke
wetgeving en contractuele eisen

Niet bekend of implementatie is geborgd
in processen

divers

H

18.1.3 Beschermen van registraties

Vereiste bewaartermijn van data niet
altijd bekend in de organisatie
Er ligt geen auditplan om de naleving
periodiek te beoordelen
Geen beleid op dit gebied

divers

M

FG

H

BV

L

17.1.3 Informatiebeveiligings-continuïteit
testen

Verbeteroptie
Implementeer bijlage 16 van het crisisplan, na
actualisering
Eis van leveranciers informatie over maatregelen
voor continuïteit bij rampen
Eis van leveranciers informatie over testen van
continuïteitsmaatregelen

Naleving
Item

Omschrijving

18.1.4 Privacy en bescherming van
persoonsgegevens
18.1.5 Voorschriften voor het gebruik van
cryptografische beheersmaatregelen

Verbeteroptie
Door interviews met teammanagers vast te
stellen of naleving is geborgd in processen
Stel bewaartermijn vast en stel vast of leverancier
daaraan voldoet
Stel een auditplan op om periodiek de naleving te
beoordelen
Stel beleid vast, en toets of praktijk voldoet aan
beleid

18.2.1 Onafhankelijke beoordeling van
informatiebeveiliging

Er vindt geen onafhankelijke periodieke
toetsing plaats
Er is geen ISMS ingericht
18.2.2 Naleving van beveiligingsbeleid en - MT hoort naleving beveiligingsbeleid te
normen
toetsen
18.2.3 Beoordeling van technische naleving Informatiesystemen worden niet jaarlijks
gecontroleerd op technische
naleving van beveiligingsnormen en
risico’s

MT

H

BV

H

MT

H

divers

H

Laat een onafhankelijke auditor de IB toetsen op
basis van een plan
Richt een ISMS in
Richt beveiligingsbeleid in
Voer jaarlijkse controle in, bijvoorbeeld met
penetratietests en kwetsbaarheidsanalyses

