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Heeft uw organisatie de controle over de risico's op het gebied 

van informatiebeveiliging? 

Laat een proefaudit uitvoeren en zet informatiebeveiliging op de agenda van 

uw bedrijf. 

Als organisatie maakt u gebruik van informatie bij het uitvoeren van uw 

bedrijfsactiviteiten. En u heeft ongetwijfeld al maatregelen getroffen als het gaat om 

het beveiligen van deze informatie, al is het onbewust. Wellicht voldoet uw 

organisatie zelfs al een aantal eisen uit de ISO 27001 standaard. Deze standaard 

schrijft voor, waaraan een zogenaamd Managementsysteem voor 

informatiebeveiliging dient te voldoen. Een externe proefaudit ISO 27001 zorgt dat u 

het inzicht krijgt welke zaken al op orde zijn, maar geeft u ook punten die 

extra aandacht vragen. Na deze proefaudit weet u direct welke vervolgstappen u nog 

moet nemen op weg naar certificering conform ISO 27001. 

Een proefaudit NEN 7510 / ISO 27001 is geschikt voor elke organisatie die: 

• Wil starten met het opzetten en implementeren van een ISMS (information 

security management system). U wilt bijvoorbeeld weten welke elementen van 

een ISMS systeem al aanwezig zijn en welke nog aandacht behoeven. 

• Wil weten in hoeverre het ISMS correct is geïmplementeerd en wil weten of zij 

klaar zijn voor een ISO 27001 certificeringsaudit. 

  

Wat houdt een proefaudit informatiebeveiliging in? 

Uw organisatie wordt op de belangrijkste aspecten van de ISO 27001, de 

internationale norm voor informatiebeveiliging, doorgelicht. Een proefaudit geeft u 

een helder beeld waar uw organisatie zich op dit moment bevindt. Daarnaast 

vergroot u hiermee de interne betrokkenheid.  

 

Na een proefaudit krijgt u als organisatie: 

• Een uitgebreide management rapportage. Met hierin een breed 

auditprogramma met verschillende afdelingen. 

• Een gevisualiseerd overzicht met uw positie binnen het ISMS en de 

actiepunten. 

• Bewustwording binnen de organisatie hoe een informatiebeveiligingsaudit 

verloopt. 

• Draagvlak bij uw management en medewerkers en u zet informatiebeveiliging 

als thema op de agenda van uw bedrijf. 
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Voorbeeld proefaudit. 

Een proefaudit is vergelijkbaar met een officiële externe audit: er is een 

openingsmeeting en een meeting op het einde, waar de resultaten worden 

teruggekoppeld. Hierbij kunt uw management en andere betrokkenen uitnodigen. 

Tijdens de proefaudit wordt middels interviews, waarnemingen en bestudering van 

bewijsmateriaal gezocht naar de mate waarin wordt voldaan aan de ISO 27001 

standaard. De betrokken medewerkers zijn vaak: 

• IT afdeling: IT manager 

• HR afdeling: HR functionaris 

• Facilitair/inkoop, rol externe contracten 

• Informatiemanager 

• Management 

 

Veder met informatiebeveiliging. 

Op basis van de rapportage, die een inzicht geeft in welke zaken al op orde zijn en 

welke punten nog extra aandacht vragen, kunt u het vervolgtraject starten. U kunt 

daarbij nog ondersteuning vragen bij het verder definiëren en uitvoeren van de 

activiteiten om de informatiebeveiliging op het juiste niveau te brengen. Dat kan 

beginnen met het opstellen van een projectplan voor het (verder) implementeren van 

het ISMS. Daarna kunt u zich laten adviseren over de beste manieren om de het 

ISMS en de beveiligingsmaatregelen concreet in te voeren binnen uw organisatie. En 

uiteraard dient u ook te zorgen voor het borgen van het ISMS en 

informatiebeveiliging binnen uw organisatie. Daarna bent u klaar voor een 

certificering tegen de ISO 27001 standaard. 

 

 


