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RISICO INVENTARISATIE

Doelstelling:

In kaart brengen van de risico’s op basis van mogelijke situaties of toekomstige
veranderingen.
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BELEID

BEWUSTWORDING

INFORMATIE

IT

Met behulp van een Risk Inventory Checklist (RIC) wordt er gekeken
naar zowel de fysieke beveiliging als naar de geldende procedures en
de integriteit van betrokken medewerkers.
De uitkomst van een RIC geeft een objectief beeld van de gevaren die
uw organisatie loopt en die dus uw imago kunnen schaden.
Of het nu gaat om interne verhuizingen, herinrichting van uw
communicatiestroom, het oprichten van een (nieuwe) business unit,
het herschrijven van bedrijfsprocessen of anderszins, zodra uw
bedrijfskritische informatie betrokken wordt in veranderingsprocessen,
biedt TRES PRETIA® een goede steun bij het waarborgen van de
veiligheid van uw informatie in die nieuwe situatie!

COMMUNICATIE

Case:
Organisatie X diende als onderdeel van een te verkrijgen contract aan te tonen dat de met de te verkrijgen
opdracht gepaard gaande vertrouwelijke informatie afdoende beveiligd was tegen oneigenlijk gebruik. In het
pakket van eisen van de aanbesteding was opgenomen dat zowel de fysieke beveiliging als de toegankelijkheid
van de informatie tot op hoog niveau moesten zijn geregeld. Organisatie X kende geen certificering op dit
gebied en was op dat moment niet in staat om aan te tonen dat aan deze eis werd voldaan.
Oplossing:
Organisatie X maakte gebruik van de Risico inventarisatie van TRES PRETIA®.
Hierdoor werd duidelijk gemaakt dat de integriteit van de werknemers wel aanwezig maar niet gewaarborgd
was. Deze uitkomst heeft geleid tot de implementatie van een integriteit- en gedragscode waarbij tevens
geheimhoudingverklaringen door de betrokken medewerkers zijn ondertekend. In sommige gevallen zijn zelfs
screeningen uitgevoerd.
Met de uitkomst van de risico inventarisatie en de implementatie van de nieuwe procedure heeft organisatie X
toch aan deze eis weten te voldoen en de opdracht binnengehaald!

Focus op Mens, Informatie en Veiligheid … Hoe weerbaar bent u?

