1.6

KWETSBAARHEIDONDERZOEK

Doelstelling:

In kaart brengen van de kwetsbaarheden op basis van waarneembare feiten.

INVENTARISATIE

BELEID

BEWUSTWORDING

INFORMATIE

IT

Bedrijfskritische informatie wordt fysiek in ruimten verwerkt,
opgeslagen en gedistribueerd.
Veelal zijn hier omgangsvormen of protocollen voor in het leven
geroepen. Ook de mensen die hierbij betrokken zijn kennen uit hoofde
van hun functie hun verantwoordelijkheden omtrent de omgang met
bedrijfskritische informatie.
Het kan meer dan wenselijk zijn om door de jaren heen ingeslopen
gewoonten of door extern veranderende omstandigheden of door
aangepaste eisen (compliancy) de huidige situatie aan te passen.
Het onderzoek richt zich op deze facetten om kwetsbaarheden aan het
licht te brengen die mogelijk imagoschade zouden kunnen
veroorzaken.

COMMUNICATIE

Case:
Als gevolg van een interne verhuizing werden bij organisatie X de afdeling Repro en het archief naar een andere
locatie overgebracht. Omdat het hier Compliancy gerelateerde stukken betrof (vertrouwelijke persoonsgegevens gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de Repro vaak bedrijfskritische informatie
verwerkte, bestond er, over de nieuwe situatie, gerede twijfel over de risico’s door de eenvoudige
bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze informatie.
Echter, men was niet in staat deze twijfel ‘zichtbaar’ te maken en te onderbouwen.
Omdat het niet voldoen aan de relevante Wet- en Regelgeving kon leiden tot significante boetes of zelfs tot het
stilleggen van de bedrijfsvoering, is ons gevraagd om een onderzoek te doen naar de risico’s en
kwetsbaarheden.
Oplossing:
Vanuit TRES PRETIA® is een kwetsbaarheidonderzoek gehouden. Hierbij is gekeken naar de eisen die vanuit de
relevante Wet- en Regelgeving werden gesteld. Daarnaast is de nieuwe locatie fysiek beoordeeld, zijn
betrokken medewerkers beoordeeld en zijn daar waar nodig toepasbare veiligheidsprocedures beschreven.
Met het opgeleverde rapport heeft men het management weten te overtuigen van extra te nemen
maatregelen waardoor imagoschade, kosten voor herstel en een verhoogd afbreukrisico op de grote
investering werden voorkomen.

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

