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De inrichting van een infor-
matiebeveiligingsbeleid 
 
Samenvatting 
Informatiebeveiliging is het gewogen ne-
men van beheersbare risico’s. Om een 
gewogen afweging te maken is een ge-
structureerd informatiebeveiligingsbeleid 
noodzakelijk.  
 
Inleiding 
Een succesvol informatiebeveiligingsbeleid 
is volgens More-Secure gebaseerd op een 
aantal essentiële uitgangspunten. Deze 
uitgangspunten zijn: 

• Uitdrukkelijke betrokkenheid van het 
senior management; 

• Een effectieve inbedding van informa-
tiebeveiliging, inclusief de bijbehoren-
de taken, binnen de bestaande organi-
satie; 

• Informatiebeveiliging als een noodza-
kelijk en continue proces binnen de 
organisatie kenbaar maken (“security 
awareness”); 

• Een duidelijk, herkenbaar en uitvoer-
baar informatiebeveiligingsbeleid; 

• Het structureel waarderen van infor-
matiemiddelen op basis van een classi-
ficatiemethode; 

• Het gestructureerd uitvoeren van risi-
co-analyses om te bepalen welke risi-
co’s aanwezig zijn; 

• Het vaststellen van security baselines 
waarmee maatregelen op gestructu-
reerde wijze toegepast kunnen wor-
den. 

 
Betrokkenheid van het management 
Succesvolle en structurele informatiebevei-
liging vraagt om de betrokkenheid van het 
senior management van de organisatie. 
Deze betrokkenheid dient verder te gaan 
dan alleen het verstrekken van de op-
dracht om informatiebeveiliging in te rich-
ten. Het senior management moet zelf ge-
loven in de toegevoegde waarde van het 
informatiebeveiligingsbeleid en dit ook uit-
dragen naar de organisatie. Dit betekent 
niet dat er geen risico’s meer genomen 
mogen worden maar dat de risico’s gewo-
gen genomen worden. Deze afweging 
wordt ondersteund door middelen die 

voortvloeien uit de uitvoering van het in-
formatiebeveiligingsbeleid.  
 
Informatiebeveiligingsbeleid 
Het doel van een gestructureerd informa-
tiebeveiligingsbeleid is het gewogen ne-
men van beheersbare risico’s. Onderne-
men is in het algemeen gebaseerd op het 
nemen van risico’s. De verstandige onder-
nemer neemt die maatregelen om risico’s 
in te perken waarvan de kosten in verhou-
ding staan tot de opbrengst en de risico’s 
die gelopen worden. Informatiebeveili-
gingsbeleid is een maatregel die helpt om 
risico’s van informatiemiddelen inzichtelijk 
te maken en om te bepalen welke maatre-
gelen zowel mogelijk als kosteneffectief 
zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de 
ondernemer om uiteindelijk te beslissen 
welke risico’s afgedekt worden tegen wel-
ke kosten. Zelfs als er besloten wordt om 
bepaalde risico’s niet af te dekken, bij-
voorbeeld omdat de voorgestelde maatre-
gelen te duur zijn, is in ieder geval bekend 
welke risico’s gelopen worden. Maatrege-
len zoals verzekeren kunnen dan een mo-
gelijk alternatief zijn. 
 
In het informatiebeveiligingsbeleid komen 
onder andere de volgende onderwerpen 
aan bod: 
• Hoe wordt er omgegaan met informa-

tie, zowel eigen informatie als de in-
formatie van derden (bijvoorbeeld 
klanten); 

• Het inrichten van verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden rond het infor-
matiebeveiligingsbeleid binnen de or-
ganisatie (security management); 

• Het waarderen van informatiemiddelen 
middels een classificatiemethode; 

• De borging van het informatiebeveili-
gingsbeleid door middel van risico-
analyses en audits. 

 
Security baselines 
Het informatiebeveiligingsbeleid beschrijft 
informatiebeveiliging op een strategisch 
niveau. De weerslag hiervan op het tacti-
sche niveau wordt gevormd door zoge-
naamde “security baselines”. Met security 
baselines wordt een basisniveau gedefini-
eerd waaraan de informatiebeveiliging 
binnen de organisatie minimaal moet vol-
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doen. Security baselines worden per aan-
dachtsgebied geformuleerd. Aandachtsge-
bieden kunnen zijn: netwerk,  
platform, werkplek etc... 
 
Security baselines worden vastgesteld in 
workshops waarbij sleutelpersonen uit de 
organisatie betrokken zijn. Dit versterkt 
het draagvlak voor het informatiebeveili-
gingsbeleid binnen de organisatie. 
 
Nulmeting 
Als de security baselines zijn vastgesteld is 
het moment aangebroken om een nulme-
ting uit te voeren. Met de nulmeting wordt 
de huidige situatie op het gebied van in-
formatiebeveiliging in kaart gebracht (de 
“ist” situatie). Tevens wordt bepaald welke 
onderwerpen prioriteit hebben bij het ver-
beteren van de informatiebeveiliging.  
 
Inbedding 
Nadat de huidige situatie in kaart is ge-
bracht zal informatiebeveiliging in de be-
staande processen ingebed moeten wor-
den om de gewenste situatie te realiseren 
(de “soll” toestand). De gewenste situatie 
is bereikt als er een continue proces is 
waarin informatiebeveiliging onderdeel 
uitmaakt van de bedrijfsprocessen en de 
bedrijfscultuur.  
 
De volgende onderdelen zijn daarbij van 
belang: 
• Het inbedden van het uitvoeren van 

risico-analyses bij de start van projec-
ten (nieuwbouw); 

• Het betrekken van risicoevaluaties bij 
change management (verbouw); 

• Het inbedden van informatiebeveiliging 
in de beheerorganisatie (ITIL Security 
Management).  

 
Ondersteuning 
Als het informatiebeveiligingsbeleid inge-
voerd is in de organisatie is ondersteuning 
van groot belang. Ondersteuning kan ge-
boden worden in de vorm van: 

• Hulpmiddelen bieden zoals sjablonen 
voor het uitvoeren van een risico-
analyse; 

• Trainingen; 
• Advies aan projecten op het gebied 

van informatiebeveiliging; 

• Het continue stimuleren van beveili-
gingsbewustzijn onder medewerkers 
en management door middel van ac-
ties. 
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