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Sterk in beleidsondersteuning

INFORMATIEVEILIGHEID
Wij maken er werk van!

INFORMATIEVEILIGHEID, MEER DAN OOIT NODIG!
We drukken elke dag documenten af zonder nadenken. We kopiëren of versturen
persoonsgegevens zonder beveiliging. We gebruiken, een weliswaar complex, wachtwoord voor vele toepassingen maar zetten ondoordacht vertrouwelijke documenten
op Dropbox of Google Drive of versturen ze via WeTransfer zonder na te denken
waar onze documenten bewaard worden.

DE NOOD AAN INFORMATIEVEILIGHEID

UW INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID

De Europese, federale en Vlaamse overheden stellen
steeds strengere eisen aan de bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen.

Om een voldoende niveau van informatieveiligheid te
kunnen garanderen dient elk openbaar bestuur te beschikken over een ICT-veiligheidsconsulent en een jaarlijks geactualiseerd ICT-veiligheidsplan.

De richtlijnen hebben als doel een evenwicht tot stand te
brengen tussen een hoog niveau van bescherming van
de persoonlijke levenssfeer en het vrij verkeer van persoonsgegevens.
In dit kader gaat het niet alleen om het technisch beveiligen van de server, backup en netwerkinfrastructuur
maar ook om toegangscontrole, richtlijnen voor de ontvangst van bezoekers, beveiligen van printers, gebruik
van het Rijksregister, toegang tot persoonsgegevens
door de verschillende diensten, e.d.

Bij het invoeren van uw informatieveiligheidsbeleid gelden deze kritische succesfactoren:
• Inzicht in de informatiebronnen en de werking van
computersystemen
• Juiste inschatting van de risico’s, kwetsbaarheden en
bedreigingen die van toepassing zijn op de informatiebronnen en computersystemen
• Beschikken over een duidelijk raamwerk, richtlijnen en
hulpmiddelen voor de verschillende gebruikersgroepen en s ystemen
• Management dat een voortrekkersrol neemt en het
goede voorbeeld toont
• Informatieveiligheidsbeleid beschouwen als een proces van continue verbetering door voortdurende evaluatie en bijsturing
• Professionele communicatie en opleidingen om een
sterk bewustzijn rond het belang en de noodzaak van
deze materie in de organisatie te creëren.
Wenst u meer informatie of een offerte op maat, aarzel
dan niet ons te contacteren. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs.
Marc.GOOSSENS@cipal.be - 014 576 345
Informatieveiligheid - Cel beleidsondersteuning
Cipal dienstverlenende vereniging
Ook uw relatiebeheerder staat tot uw dienst.

BELEIDSONDERSTEUNING OP MAAT
Cipal vertrekt vanuit een jarenlange kennis en ervaring
binnen de openbare sector. We bieden u daarbij niet enkel ICT-oplossingen, maar ook begeleiding op strategisch,
organisatorisch en financieel vlak.
Onze nieuwe volledig zelfstandige cel ‘Beleidsondersteuning’ biedt u onafhankelijk advies en begeleiding. Los van
de applicaties die al dan niet operationeel zijn in uw organisatie.
We investeerden in een team van gespecialiseerde adviseurs met doorgedreven sectorkennis. Zij bieden u
unieke expertise, ook op vlak van informatieveiligheid, en
ondersteunen u op maat in uw dagelijkse werking en bij
de vele veranderingsprocessen.

OP ONS KAN JE REKENEN:
WIJ ZETTEN UW PLAN OM IN CONCRETE RESULTATEN
OP DE WERKVLOER.

WAT BIEDEN WE U?
MEER DAN EEN PLAN ALLEEN.
Wij bieden u beleidsondersteuning rond informatieveiligheid, voor uw hele organisatie of specifieke departementen, met een zeer aantrekkelijk en volledig modulair
dienstenpakket.
Daarin voorzien we onderstaande modules:
• Diverse opleidingen rond informatieveiligheid
• Doelgerichte quick scans, audits en risicoanalyses
• Advies rond plan van aanpak en informatieveiligheidsbeleid
• Ondersteuning bij opmaak, implementatie en rapportering veiligheidsplan
• Tijdelijk inzetbare veiligheidsconsulenten
We werken hiervoor samen met erkende instituten, gespecialiseerd in informatiebeveiliging voor de overheid.
Kijk voor meer informatie ook op:
www.cipal.be/informatieveiligheid
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