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VOORWOORD
Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek bij Merford NoiseControl BV. Het onderzoek
is uitgevoerd ter afronding van mijn studie Bedrijfskundige Informatica (deeltijd) aan de Avans
Hogeschool te Breda.
Het afstudeeronderzoek levert een bijdrage aan de verbetering van de informatiebeveiliging bij
Merford. Informatiebeveiliging moet ervoor zorgdragen dat de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van de informatie gewaarborgd wordt voor de organisatie. Het resultaat van
dit onderzoek is een implementatieplan waarin de aanbevelingen zijn verwerkt waarmee
Merford de informatiebeveiliging naar een hoger niveau kan brengen. Het implementatieplan
leidt tot een informatiebeveiligingsbeleid waarmee de kroonjuwelen (R&D ontwerpen en
productconfiguraties) beter beveiligd kunnen worden.
Tijdens mijn afstudeeropdracht ben ik inhoudelijk en procesmatig begeleid door mijn
bedrijfsbegeleider, Joost Vertooren. Heel veel dank voor alle gesprekken en discussies die we hebben
gehad over dit interessante onderwerp. Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn afstudeerbegeleider
van de Avans Hogeschool, Paul Mennens. Dank voor je inhoudelijke begeleiding en de open,
hulpvaardige en soms ook aanmoedigende houding ten aanzien van mijn afstudeertraject. Daarnaast
ben ik uiteraard iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van dit
productverslag dankbaar. In het bijzonder de geïnterviewde medewerkers van Merford en mijn
naaste collega’s waarmee ik regelmatig van gedachten heb gewisseld. Hun input heeft een positieve
bijdrage geleverd aan het uiteindelijke resultaat dat voor u ligt.
Er rest mij niets anders dan u veel leesplezier te wensen.

Schiedam, 29 juli 2012

Hans van Iersel
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SAMENVATTING
Aanleiding onderzoek en opdrachtformulering
Merford Noise Control BV is marktleider op het gebied van lawaaibeheersing. Merford is vooral
actief in de industrie, energie en bouw en levert een oplossing voor nagenoeg ieder
geluidsprobleem. Het marktleiderschap maakt het extra belangrijk voor Merford dat
productontwerpen en de specifieke kennis over hoe deze producten ontworpen zijn, op een
zodanige manier beveiligd zijn dat deze informatie niet bewust of onbewust verspreid kan
worden. De beveiliging van digitale informatie wordt nu door de IT-afdeling van Merford
uitgevoerd. Deze beveiliging richt zich voornamelijk op de beschikbaarheid en integriteit van de
informatie, maar niet op de vertrouwelijkheid van de informatie. De beveiliging door de ITafdeling is vooral van technische aard; back-up, scannen op virussen en malware, firewall. De
directie van Merford wil dat de beveiliging van informatie meer aandacht krijgt en dat hiervoor
beleid wordt ontwikkeld. De opdracht die ten grondslag ligt aan dit onderzoek is daarom: Het
opstellen van een implementatieplan voor de directie van Merford waarin aanbevelingen staan
voor de verbetering van de informatiebeveiliging1 en hoe deze verbeteringen doorgevoerd
kunnen worden. Het uitgevoerde onderzoek is een praktijkgericht onderzoek dat gericht is op
het oplossen van de praktische problemen die Merford ondervindt omtrent
informatiebeveiliging. Om het onderzoek uit te voeren is een literatuurstudie verricht, is een
studie gedaan op basis van interne documenten en zijn interviews gehouden.
Richtlijnen en standaarden t.a.v. informatiebeveiliging
In de literatuur worden een aantal internationale richtlijnen en standaarden op het gebied van
informatiebeveiliging onderscheiden. In dit onderzoek zijn de ISO 2700X normen, CObIT en ITIL
nader onderzocht op hun toepasbaarheid voor de vraagstelling. ISO 27001 is normatief van
opzet; het bevat eisen, waaraan een organisatie moet voldoen om gecertificeerd te kunnen
worden. CObIT bestaat uit een aantal best practices op het gebied van IT governance. Deze zijn
verdeeld over vierendertig ICT-processen waarbinnen beheersdoelstellingen en bijbehorende
maatregelen, prestatieindicatoren en volwassenheidsniveaus (maturity levels) centraal staan.
ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is een standaard voor IT-Service
Management. Het is een verzameling processen waar afspraken worden gemaakt en vastgelegd
over de kwaliteit van IT-diensten. In dit onderzoek zijn ISO 27001 en CObIT als uitgangspunten
genomen. De ISO norm geeft duidelijk aan welke maatregelen genomen moeten worden om
informatiebeveiliging goed in te richten. CObIT geeft de mogelijkheid om op een eenvoudige
wijze het niveau van de informatiebeveiliging in kaart te brengen. Daarnaast zijn ISO 27001 en
CObIT goed tegen elkaar aan te leggen, zodat er een vertaling te maken is van het niveau van de
informatiebeveiliging naar de maatregelen die genomen moeten worden om het niveau te

1

Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen
alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van
informatie binnen een organisatie of een maatschappij garanderen, met als doel de continuïteit van de
informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot
een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.

verbeteren. Daarnaast is het CObIT securtiy maturity model2 gebruikt om de volwassenheid van
de informatiebeveiliging te meten en te bezien welke maatregelen genomen moeten worden
om het niveau van de informatiebeveiliging gestructureerd en planmatig te verbeteren.
Resultaten onderzoek
Uit de documentenstudie en de interviews zijn de volgende resultaten gekomen m.b.t. de
knelpunten van de informatiebeveiliging.











Er is geen geformaliseerd beleid en geen proces en daardoor ook geen daaruit voortvloeiend
plan v.w.b. de Informatiebeveiliging Strategie.
Er is geen organisatie van het informatiebeveiligingsbeleid.
Er is een actief onderhouden CMDB (ook voor mobile devices); echter data classificatie en
classificatie van alle assets ontbreekt.
Er zijn goede procedures omtrent informatiebeveiliging, alleen er zou een betere controle
op de uitvoering van deze procedures kunnen plaatsvinden.
Een (software) patch beleid ontbreekt evenals een backup strategie; er zijn de nodige
procedures; echter een met de business (lijnmanagement) overeengekomen classificatie en
risico inventarisatie ontbreekt.
De toegangscontrole is procedureel goed geregeld, echter een regulier review door de
business (lijnmanagement) ontbreekt.
Er is onvoldoende bescherming van de ‘kroonjuwelen’, zoals ontwerpen en product
configuraties.
Security incidenten worden geregistreerd maar worden niet gerapporteerd.
Er zijn 2 datacentra, er is uitwijk; er zijn calamiteiten plannen, maar geen reguliere tests; een
organisatorisch draaiboek ontbreekt nog.

Analyse resultaten onderzoek
Het afzetten van de resultaten van de documentstudie en de interviews en de analyse van de
resultaten ervan tegen het CObIT Securtiy Maturity model geven aan dat Merford aan alle
criteria in niveau 0 en niveau 1 van het CObIT Security Maturity model heeft voldaan. Hierdoor
kan gesteld worden dat Merford volwassenheidsniveau 1 (Initieel) heeft bereikt. Als er gekeken
wordt naar de resultaten van het CObIT Security Maturity model dan is het voor Merford
mogelijk om door de uitvoering van een aantal maatregelen eenvoudig volwassenheidsniveau 3
(gedefinieerd) te bereiken. Als er wordt gekeken naar de eisen van de industrie en de positie van
Merford op de markt (marktleider) is het voor Merford ook noodzakelijk om dit niveau te
bereiken. Om niveau 4 en 5 te bereiken moeten er nog veel verbeterd worden aan de
informatiebeveiliging. Het is echter de vraag of Merford aan deze niveaus moet voldoen.
Bedrijven die bijvoorbeeld moeten voldoen aan wet- en regelgeving (zoals Sarbanes-Oxley) zijn
verplicht om aan te tonen dan ook de IT-processen in control zijn. Dit zijn vooral organisaties
zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en multinationals. Deze organisaties hebben ook te
maken met informatie van derden (zoals creditcardgegevens, naw-gegevens van klanten) die
zeer gevoelig is. Als deze informatie op straat komt te liggen heeft dit grote consequenties voor

2

Een maturity model kan het best worden omschreven als een gestructureerde set van elementen waarmee de
volwassenheid (maturity) van een te onderzoeken gebied wordt beschreven. Een maturity model is daarmee
een goede methode om te definiëren welke verbeteringen bereikt kunnen worden.

de organisatie (zoals reputatieschade). Merford heeft met bovenstaande punten niet te maken,
het belang van informatiebeveiliging is vooral gericht op de beveiliging van interne informatie.
Wel is het aan te bevelen om bepaalde onderdelen van niveau 4 te verbeteren. Hierbij moet
vooral de beheersing van informatiebeveiliging centraal staan.
Aanbevelingen voor groei t.a.v. informatiebeveiliging
Om te groeien naar een hoger volwassenheidsniveau (niveau 2 in termen van CObIT), zal
Merford moeten werken aan de totstandkoming van een informatiebeveiligingsbeleid, zodat er
procedures en maatregelen opgesteld worden, waarmee de informatiebeveiliging verbetert. Dit
informatiebeveiligingsbeleid is dan het uitgangspunt voor eventuele technische maatregelen. Dit
informatiebeveiligingsbeleid wordy gemonitord door de te benoemen coördinator
informatiebeveiliging die de verantwoordelijkheid voor de informatiebeveiliging toegewezen
krijgt.
Nadat de informatiebeveiliging volwassenheidsniveau 2 heeft bereikt wil Merford doorgroeien
naar het volgende volwassenheidsniveau. In deze fase is het met name belangrijk dat er actief
gewerkt worden aan het bewustzijn van informatiebeveiliging. Verder moeten procedures
gedefinieerd worden rondom informatiebeveiliging en deze moeten afgestemd worden op het
informatiebeveiligingsbeleid. De verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging
moeten worden toebedeeld en worden opgepakt. Tot slot moeten rapportages worden
gemaakt over informatiebeveiliging.
Om door te groeien naar niveau 4 is het nodig om de verantwoordelijkheden op het gebied van
informatiebeveiliging (die in niveau 3 zijn toebedeeld) af te dwingen. Verder moet een
consistente risico en impactanalyse uitgevoerd ten aanzien van informatiebeveiliging.
Rapportages over informatiebeveiliging zijn gelieerd aan bedrijfsdoelen. Om te werken aan
awareness worden trainingen georganiseerd: IT-medewerkers volgen training op het gebied van
informatiebeveiliging en overige training op het gebied van informatiebeveiliging wordt gepland
en gemanaged op een manier die past bij wat binnen het bedrijf nodig is en die aansluit op de
gedefinieerde beveligingsrisico profielen.
Om de aanbevelingen uit te voeren is een implementatieplan opgesteld. Doel van de
implementatie is het informatiebeveiligingsniveau te verhogen naar niveau 3 en een aantal
onderdelen van niveau 4. Om de kans tot succes te vergroten wordt de voorkeur gegeven aan
een projectmatige aanpak waarbij gefaseerd het informatiebeveiligingsniveau wordt verhoogd.
Elke fase van het project is een volwassenheidsniveau aan de hand van het CObIT Security
Maturity model. De fasen van het project
worden doorlopen met behulp van de PDCAcyclus: hierin wordt eerst het huidige
informatiebeveiligingsniveau geborgd,
waarna de fase wordt gestart om het niveau
te verhogen naar niveau 2. Nadat dit niveau
geborgd is, wordt weer een PDCA-cyclus
gestart om het niveau te verhogen naar
niveau 3 en voor niveau 4 geldt dezelfde
werkwijze.

1.

INLEIDING

Merford Noise Control B.V. 3 is marktleider op het gebied van lawaaibeheersing. Merford is
vooral actief in de industrie, energie en bouw en levert een oplossing voor nagenoeg ieder
geluidsprobleem. Merford levert maatwerkoplossingen waarbij het gehele proces, van
geluidsmeting en ontwerp tot productie en montage, wordt verzorgd.
Merford is continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten, zodat men de huidige
marktposities kan behouden of kan vergroten. Voor het ontwerp van producten is specifieke
(geluids)kennis noodzakelijk, als een product echter ontworpen is, kan deze eenvoudig door
andere organisaties nagemaakt worden. Voor Merford is het dus van groot belang dat
productontwerpen en de specifieke kennis over hoe deze producten ontworpen zijn, op een
zodanige manier beveiligd zijn dat deze informatie niet bewust of onbewust verspreid kan
worden. Naast de productinformatie is het voor Merford ook belangrijk dat informatie over
klanten, leveranciers en personeel niet voor iedereen toegankelijk is.
De beveiliging van digitale informatie wordt nu door de IT-afdeling van Merford uitgevoerd.
Deze beveiliging richt zich voornamelijk op de beschikbaarheid en integriteit van de informatie,
maar niet op de vertrouwelijkheid van de informatie. De beveiliging door de IT-afdeling is vooral
geregeld op operationeel niveau; back-up, scannen op virussen en malware, firewall.
Binnen Merford is geen integraal informatiebeveiligingsbeleid. Wel zijn er bepaalde procedures
waarin beveiliging en het gebruik van informatie worden benoemd. De directie van Merford wil
dat de beveiliging van informatie meer aandacht krijgt en dat hiervoor beleid wordt ontwikkeld.
Om te komen tot dit beleid zal eerst onderzoek worden uitgevoerd naar het huidige niveau van
de informatiebeveiliging, waaruit vervolgens aanbevelingen volgen om hierin te groeien.

1.1.

PROBLEEM- EN DOELSTELLING

Het onderzoek naar het niveau van de informatiebeveiliging is uitgevoerd in opdracht van de
directie van Merford. Joost Vertooren, directeur Corporate Development, is voor dit project de
bedrijfsbegeleider / opdrachtgever. Hiervoor is gekozen omdat het bij Merford vooral gaat om
beveiliging van informatie die betrekking heeft op productontwerpen en andere
bedrijfsgevoelige informatie.

1.1.1.

PROBLEEMSTELLING

Zoals eerder beschreven is het voor Merford van groot belang dat productontwerpen en de
specifieke kennis over hoe deze producten ontworpen zijn, op een zodanige manier beveiligd
zijn dat deze informatie niet bewust of onbewust verspreid kan worden. Hierop is momenteel
geen beleid geformuleerd, mede omdat de knelpunten op het gebied van informatiebeveiliging
niet eerder in beeld zijn gebracht. Dit maakt het momenteel moeilijk om passende maatregelen
te kunnen nemen m.b.t. informatiebeveiliging. De vraagstelling die aan de basis ligt van dit
afstudeeronderzoek moet antwoord geven op de vraag welke knelpunten er op dit moment zijn

3

Merford Noise Control BV wordt in de rest van dit rapport Merford genoemd.
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op het gebied van informatiebeveiliging en welke aanbevelingen gedaan kunnen worden om het
huidige niveau van informatiebeveiliging te verbeteren.

1.1.2.

DOELSTELLING

Het doel het afstudeeronderzoek is als volgt:
Het opstellen van een implementatieplan voor de directie van Merford waarin aanbevelingen
staan voor de verbetering van de informatiebeveiliging en hoe deze verbeteringen doorgevoerd
kunnen worden.
Dit wordt bereikt door:





1.1.3.

Het inventariseren van de knelpunten van de huidige informatiebeveiliging;
Inzicht te geven in het huidige niveau van de informatiebeveiliging;
Aan de hand van het huidige niveau en de knelpunten analyseren welke verbeteringen
noodzakelijk zijn om het niveau van de informatiebeveiliging te verbeteren;
De verbeteringen die noodzakelijk zijn aan de hand van de niveaus van het CObIT Security
Maturity model4 vertalen naar een implementatieplan.

KADER

De volgende activiteiten vallen binnen de scope van het project:





Onderzoek naar knelpunten op het gebied van de huidige informatiebeveiliging.
Afzetten knelpunten tegen het CObIT Security Maturity model, zodat het huidige niveau
van de informatiebeveiliging bekend is.
Aanbevelingen doen aan directie en management m.b.t. te ontwikkelen
informatiebeveiligingsbeleid.
Opleveren implementatieplan over hoe het informatiebeveiligingsbeleid verbeterd kan
worden en wat daarvoor nodig is.

De volgende activiteiten vallen buiten de scope van het project:



1.1.4.

Het te ontwikkelen informatiebeveiligingsbeleid.
Onderzoek naar de infrastructurele aspecten van informatiebeveiliging.

BELANG VAN HET ONDERZOEK

Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de informatiebeveiliging binnen Merford. Veel
van de primaire processen zijn afhankelijk van geautomatiseerde systemen. Vandaar dat de
verantwoordelijkheid van informatiebeveiliging al snel bij de IT-afdeling wordt belegd. Maar
binnen een organisatie heeft iedereen eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot
informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging moet daarom breder dan alleen op IT gebied
worden ingezet. Bovendien vraagt het op meerdere niveaus iets van een onderneming. Het

4

Het CObIT securtiy maturity model bestaat uit een aantal niveaus waarmee de volwassenheid van de
informatiebeveiliging gemeten kan worden. Dit model wordt verder toegelicht in paragraaf 4.2. De keuze voor
dit model is gemaakt tijdens de literatuurstudie.
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vraagt zowel iets van het strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau
worden de bedrijfsbelangen met daaraan verbonden relevante eisen vastgesteld. Op basis van
die informatie wordt een strategisch beveiligingsbeleid gedefinieerd. De technische en
functionele eisen op strategisch niveau leveren het raamwerk voor het beveiligingsbeleid op
tactisch niveau. Op operationeel niveau worden procedures en werkvoorschriften gedefinieerd
die ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de eisen die op strategisch niveau zijn gesteld.
Het onderzoek richt zich op de status van de informatiebeveiliging binnen Merford en welke
knelpunten opgepakt moeten worden om het beveiligingsniveau te verbeteren. Het onderzoek
richt zich hierbij vooral op het tactisch en operationeel niveau. Op tactisch niveau levert het
onderzoek aanbevelingen en een implementatieplan op waarmee de informatiebeveiliging
verbeterd kan worden. In het implementatieplan staan concrete aanbevelingen die gericht zijn
op het definiëren van procedures waarmee de informatiebeveiliging verbeterd kan worden. Het
implementatieplan zal zich dus voornamelijk richten
op het operationele niveau. Het onderzoek zal
gebaseerd zijn op theorieën (normen omtrent
informatiebeveiliging en het CObIT Security Maturity
model) waarbij de eisen m.b.t. de beschikbaarheid,
integriteit en vertrouwelijkheid van informatie
centraal staan. Hierdoor is het onderzoek ook een
terugkoppeling naar het strategisch niveau.

1.2.

LEESWIJZER

De opbouw van dit rapport is als volgt. In het volgende hoofdstuk wordt de opzet van het
onderzoek toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de theoretische achtergrond van
informatiebeveiliging beschreven. In dit hoofdstuk worden ook de norm ISO 27000 en de
raamwerken CObIT en ITIL toegelicht. Hoofdstuk 4 gaat in op maturity (volwassenheid)
modellen en de toepassing van het CObIT Security Maturity model in dit afstudeeronderzoek. In
hoofdstuk 5 worden de resultaten uit de interviews en de documentenstudie beschreven aan de
hand van de ISO 27001 categorieën en deze resultaten worden afgezet tegen het CObIT Security
Maturity model voor het bepalen van het niveau van de informatiebeveiliging binnen Merford.
In het laatste hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan over hoe de informatiebeveiliging
verbeterd kan worden en dit hoofdstuk wordt afgesloten met een implementatieplan waarin
staat hoe deze aanbevelingen stapsgewijs ingevoerd kunnen worden.
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HET ONDERZOEK

2.

In dit hoofdstuk wordt de opzet en de uitvoering van het onderzoek verder toegelicht. Om
antwoord te krijgen op de vraag op welk niveau de informatiebeveiliging binnen Merford zich
momenteel bevindt, is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode. Binnen het
onderzoek is gebruik gemaakt van interviews en documentenstudie. Het onderzoek is kwalitatief
van aard omdat er wordt gekeken naar het ‘waarom’ in plaatst van naar ‘hoeveel’. Als basis voor
het onderzoek is er eerst een literatuurstudie uitgevoerd over de verschillende aspecten van
informatiebeveiliging. In paragraaf 2.1 wordt eerst de onderzoeksopzet toegelicht waarna in
paragraaf 2.2 het onderzoeksmodel wordt uitgelegd.

2.1.

ONDERZOEKSOPZET

Binnen het onderzoek is gebruik gemaakt van een literatuurstudie, documentenstudie en
interviews. In de volgende paragrafen worden deze onderdelen verder toegelicht.

2.1.1.

LITERATUURSTUDIE

Het uitgevoerde onderzoek is gestart met een literatuurstudie waarbij de theorie met
betrekking tot informatiebeveiliging is bestudeerd. De literatuurstudie heeft zich gericht op de
informatiebeveiliging in het algemeen en methoden om informatiebeveiliging in te voeren in
een organisatie. Onderstaande externe bronnen zijn gebruikt bij de literatuurstudie:





2.1.2.

Informatiebeveiliging onder controle, P. Overbeek & Edo Roos Lindgreen;
ITIL v3 Een Pocketguide;
Maturing Business Information Securtiy, Y. Bobbert (CObIT Security Maturity model);
Diverse internetbronnen.

DOCUMENTENSTUDIE

Binnen Merford is een documentenstudie uitgevoerd die gebaseerd is op de 11
hoofdcategorieën van ISO 270015. De ISO 27001 standaard en de keuze voor deze standaard
wordt toegelicht in hoofdstuk 3. Vanuit deze categorieën is gekeken welke documenten van
belang kunnen zijn voor het uit te voeren onderzoek. In tabel 2.1 staan de categorieën vermeld
met de bijbehorende documenten die voor de documentenstudie zijn geraadpleegd.
ISO 27001
1

Omschrijving
Beveiligingsbeleid (Security Policy)

2

Organisatie van informatiebeveiliging
(Organization of information security)
Beheer van bedrijfsmiddelen (Asset
management)
Beveiligingseisen van personeel (Human
resource management)

3
4

Opgevraagde documenten Merford
- Informatiebeveiligingsbeleid
- Business Continuity Plan
- Beleidsdocumenten en interne
procedures
- Uitdraai CMDB
- Rapportage servicedesk
- Procedures in en uit dienst

5

ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. ISO staat voor de International Organization for
Standardization.
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5

6

7

8

9

10

11

Fysieke beveiliging en beveiliging van de
omgeving (Physical and environmental
security)
Beheer van communicatie en
bedieningsprocessen (Communications
and operations management)

-

Procedures m.b.t. toegang

-

Toegangscontrole (Access Control)

-

Overzichten en tekeningen van
infra, applicatie landschap,
leverancierslijsten, ITIL processen
en helpdeskprocessen
Procedures rechtentoekenning
applicaties
Procedures toegang netwerk
Inkoopvoorwaarden
SLA’s en underpinning contracts
Programma van Eisen bij inkoop

Verwerving, ontwikkeling en onderhoud
van systemen (Information systems
acquisition, development and
maintenance)
Beheer van Informatiebeveiliging
incidenten (Information security incident
management)
Bedrijfscontinuiteit beheer (Business
continuity management)

-

Uitdraai security log
Uitdraai van recente security
incidenten
Calamiteitenplan
Business Continuity Plan
Data Recovery Plan

Naleving (Compliance)

Tabel 2.1 Documentenstudie aan de hand van de hoofdcategorieën van ISO 27001

De genoemde literatuur en de interne documenten van Merford zijn bestudeerd voorafgaand
aan de interviews. Op deze manier is voorkomen dat bepaalde vragen die hierdoor al
beantwoord waren nog aan bod kwamen tijdens de interviews.

2.1.3.

INTERVIEWS

2.1.3.1. VRAGEN INTERVIEWS

Tijdens het onderzoek zijn interviews met medewerkers en directieleden gevoerd.
De interviews zijn gebaseerd op ISO 27001 audit checklist die in bijlage 2 staat vermeld. Ik heb
voor deze checklist gekozen omdat deze checklist ook wordt gebruikt om officiële audits uit te
voeren aan de hand van ISO 27001. Hierdoor is gewaarborgd dat alle noodzakelijke onderdelen
in het onderzoek aan bod komen.
De interviews zijn gehouden op basis van de vragen uit de checklist. Bij kwalitatief onderzoek is
het belangrijk dat de onderzoeker flexibel in kan spelen op de onderzoekssituatie en op de
informatie die de respondenten geven. Volledig gestructureerde interviews zijn hierin niet
flexibel genoeg en daarom niet geschikt als methode voor kwalitatief onderzoek. Daarom is de
keuze gemaakt voor ‘open interviews’, waarbij de checklist als richtlijn is gebruikt tijdens de
gesprekken met respondenten. Het voordeel van een open interview is dat er snel informatie
gekregen kan worden over veel onderwerpen, en onmiddellijk doorgevraagd kan worden als
daartoe aanleiding bestaat.
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2.1.3.2. BETROKKEN MEDEWERKERS

Voor de interviews zijn een aantal medewerkers van Merford die vanuit hun rol veel te maken
hebben met informatiebeveiliging benaderd. In totaal zijn er vijf interviews gehouden, die
hieronder verder toegelicht worden. Tijdens sommige interviews zijn meerdere onderwerpen
omtrent informatiebeveiliging aan bod gekomen, omdat voor deze onderwerpen steeds
dezelfde medewerkers nodig waren en hierdoor minder interviews / tijd noodzakelijk was.
Interview 1
Categorieen
ISO 27001:

1. Beveiligingsbeleid (Security Policy)
2. Organisatie van informatiebeveiliging (Organization of information
security)
10. Bedrijfscontinuïteit beheer (Business continuity management)
11. Naleving (Compliance)
Medewerkers: - Adrienne Vertooren*
Directeur Bedrijfsvoering
Manager ICT/I&A
- Joost Vertooren*
Financieel directeur
- Hendrik Pot
Waarom deze
De onderwerpen die tijdens dit interview aan bod komen, zijn gericht op de
medewerkers?: organisatie, op continuïteit en op naleving. De personen die geïnterviewd
worden zijn vanuit hun functie verantwoordelijk voor het beleid dat wordt
gevoerd binnen Merford, hoe dit beleid is georganiseerd en hoe de naleving
van het beleid wordt gecontroleerd. Daarnaast zijn zij eindverantwoordelijk
voor de continuïteit van de onderneming.
Interview 2
Categorieen
ISO 27001:

3. Beheer van bedrijfsmiddelen (Asset management)
9. Beheer van Informatiebeveiliging incidenten (Information security
incident management)
Medewerkers: - Joost Vertooren*
Manager ICT/I&A
Waarom deze
Joost Vertooren moet vanuit zijn functie op de hoogte zijn van
medewerkers?: informatiebeveiligingsincidenten en hoe hierop gestuurd wordt. Daarnaast is
hij ook eindverantwoordelijk voor de bedrijfsmiddelen die worden gebruikt.
Interview 3
Categorieen
ISO 27001:
Medewerkers:

4. Beveiligingseisen van personeel (Human resource management)

Manager HRM/P&O
- Adrienne Vertooren*
Medewerker HRM/P&O
- Anne Marije v.d. Boogaard
Waarom deze
Adrienne Vertooren en Anne Marije v.d. Boogaard kunnen het meest
medewerkers?: vertellen over de procedures en het beleid dat er binnen Merford is ten
aanzien van personeel.
Interview 4
Categorieen
ISO 27001:
Medewerkers:

5. Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving (Physical and
environmental security)
Manager facilitaire zaken
- Adrienne Vertooren*
Manager ICT/I&A
- Joost Vertooren*
Waarom deze
De fysieke beveiliging van het gebouw valt onder facilitaire zaken en
medewerkers?: beveiliging van de computerruimten etc. onder ICT.
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Interview 5
Categorieen
ISO 27001:

6. Beheer van communicatie en bedieningsprocessen (Communications and
operations management)
7. Toegangscontrole (Access Control)
8. Verwerving, ontwikkeling en onderhoud van systemen (Information
systems acquisition, development and maintenance)
Medewerkers: - Joost Vertooren*
Manager ICT/I&A
Applicatiebeheerder ERP
- Martin Klop
Infrastructuur architect/Systeembeheerder
- Karim el Maknouzi
Waarom deze
In de onderwerpen die tijdens dit interview aan bod komen gaat het over de
medewerkers?: toegangsbeheersing en –autorisatie van informatiesystemen en hoe deze
systemen ontwikkeld en onderhouden worden. Het ERP-pakket is de software
die centraal staat binnen de bedrijfsprocessen van Merford en andere
systemen worden zoveel als mogelijk hieraan gekoppeld. Martin Klop weet
als applicatiebeheerder ERP het meest over het ERP-pakket en de
koppelingen. Karim el Maknouzi weet als systeembeheerder het meest van
de technische beveiliging van applicaties en infrastructuur. Joost Vertooren is
bij dit interview betrokken voor de beleidskant van deze onderwerpen.
* Adrienne Vertooren is directeur Bedrijfsvoering van Merford en Joost Vertooren is directeur
Corporate Development. Daarnaast heeft Merford nog drie directieleden. Elk van de
directieleden heeft ook een portefeuille onder zijn/haar beheer. Adrienne Vertooren heeft
personeelszaken en facilitaire zaken onder haar beheer en Joost Vertooren is verantwoordelijk
voor de ICT binnen Merford. In de bovengenoemde interviews staan de rollen genoemd
waarvoor zij op dat moment geïnterviewd worden.

2.2.

ONDERZOEKSMODEL

Op basis van een literatuurstudie is nevenstaand onderzoeksmodel ontwikkeld. Eerst zal volgens
de checklist van een internationale standaard (ISO 27001) de criteria voor het meten van de
informatiebeveiliging binnen Merford
worden bepaald. Aan de hand van deze
6
criteria worden medewerkers van Merford
geïnterviewd en interne documenten van
Merford bestudeerd. Uit deze interviews en
documentenstudie komen de resultaten die
de knelpunten m.b.t. informatiebeveiliging 5
van Merford weergeven. De resultaten
worden vervolgens afgezet tegen een
internationaal maturity model dat veel in de
informatiebeveiliging wordt toegepast
(COBIT SMM), wat resulteert in een
4
volwassenheidsniveau van de
informatiebeveiliging. Vervolgens worden
de resultaten en het volwassenheidsniveau met elkaar geconfronteerd, hetgeen resulteert in
aanbevelingen aan Merford om de informatiebeveiliging te verbeteren. Volgens het
implementatiemodel op basis van de kwaliteitscirkel van Deming (plan, do, check, act) wordt
ingegaan op de vraag hoe Merford de informatiebeveiliging kan verbeteren en welke stappen
daarin in welke volgorde moeten worden gezet door de daarvoor verantwoordelijke personen.
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DE THEORIE VAN INFORMATIEBEVEILIGING

3.

Het begrip dat centraal staat in dit onderzoek is informatiebeveiliging. In dit hoofdstuk wordt dit
begrip uitgewerkt. Allereerst wordt er in paragraaf 3.1 ingegaan op het begrip
informatiebeveiliging in het algemeen. In paragraaf 3.2 worden kort een aantal normen
toegelicht die betrekking hebben op informatiebeveiliging.

3.1.

INFORMATIEBEVEILIGING ALGEMEEN

Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve
maatregelen alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en
integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie of een maatschappij
garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te
waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf
bepaald niveau te beperken.
Een kortere definitie van informatiebeveiliging is “Het treffen en onderhouden van een
samenhangend pakket van maatregelen ter waarborging van de betrouwbaarheid van het
informatievoorziening proces”.
Betrouwbaarheid zoals bedoeld in deze definitie, is een breed begrip. Hieronder wordt verstaan
de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie.





Beschikbaarheid bevat de garanties voor het afgesproken niveau van dienstverlening
gericht op de beschikbaarheid van de dienst op de afgesproken momenten
(bedrijfsduur, waarbij rekening wordt gehouden met uitvalstijden, storingen en
incidenten). Kenmerken van beschikbaarheid zijn tijdigheid, continuïteit en robuustheid.
Integriteit geeft de mate aan waarin de informatie actueel en correct is. Kenmerken zijn
juistheid, volledigheid en geautoriseerdheid van de transacties.
Vertrouwelijkheid is het kwaliteitsbegrip waaronder privacybescherming maar ook de
exclusiviteit van informatie gevangen kan worden. Het waarborgt dat alleen
geautoriseerden toegang krijgen en dat informatie niet kan uitlekken.

Informatiebeveiliging wordt gedaan door het uitvoeren van organisatorische, procedurele en
technische maatregelen. Vaak is een wettelijke verplichting de reden voor organisaties om meer
aandacht te besteden aan informatiebeveiliging. In Nederland moet hierbij gedacht worden aan
de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Beursgenoteerde
ondernemingen in de Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld te maken met de Sarbanes-Oxley
wetgeving. Een andere reden voor informatiebeveiliging kan beveiliging van bedrijfsgevoelige
informatie i.v.m. concurrentiebeding zijn. Deze laatste reden vormt voor Merford de aanleiding
tot dit onderzoek.
Veelal wordt op basis van een risicoanalyse wordt het gewenste niveau van beveiliging bepaald.
Daarbij wordt in de regel de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid bepaald, vaak
uitgebreid met een indicatie voor controleerbaarheid (het belang om achteraf toegang en
transacties te kunnen verifiëren).
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Informatiebeveiliging is een onderwerp dat goed verankerd moet zijn in het management van
de organisatie en is deels gebaseerd op het creëren van draagvlak bij gebruikers. Het is dan ook
gebruikelijk dat een bewustwordingsprogramma de invoering van de beveiligingsmaatregelen
ondersteunt.
Het realiseren van het overeengekomen niveau van beveiliging is een taak die in de regel wordt
toebedeeld aan een informatiebeveiliger, iemand die zich beroepshalve met het vakgebied
bezighoudt. Toezicht vindt plaats vanuit de IT-audit discipline. Door middel van het uitvoeren
van IT en privacy audits kan worden vastgesteld of het overeengekomen niveau van beveiliging
is gerealiseerd. Ook kan een organisatie worden gecertificeerd op basis van de Code voor
Informatiebeveiliging.

3.2.

RICHTLIJNEN, NORMEN EN BEHEERPROCESSEN

Met betrekking tot informatiebeveiliging zijn in de loop van de tijd een aantal normen en
richtlijnen tot stand gekomen. Daarnaast hebben ook de processen m.b.t. IT-beheer invloed op
de inrichting van informatiebeveiliging. In deze paragraaf worden de meest gebruikte normen
kort toegelicht.

3.2.1.

ISO 27001 / 27002

De set ISO 2700X normen is de opvolger van de Code voor Informatiebeveiliging. De set bestaat
uit de volgende onderdelen.








ISO 27000: verklaring van de terminologie op het gebied van security management;
ISO 27001: certificeerbare norm als opvolger van BS7799-deel 2
ISO 27002: de nieuwe naam van de huidige ISO 17799 (vs 2005)
ISO 27003: handleiding voor de invoering van ISO 27001;
ISO 27004: norm voor KPI’s en het meten van informatiebeveiliging;
ISO 27005: norm voor risicomanagement;
ISO 27006: norm voor disaster recovery planning.

ISO 27001 en ISO 27002 zijn de eigenlijke normen binnen de ISO 2700X set. Zij worden hierna
kort besproken.
3.2.1.1. ISO 27001

ISO 27001 is normatief van opzet; in ISO 27001 staan harde eisen, waaraan een organisatie moet
voldoen om gecertificeerd te kunnen worden. De eisen worden beschreven op het niveau van
maatregelen die een organisatie moet treffen. Wat die maatregelen inhouden, wordt niet
uitgewerkt. Heel vaak leidt dit tot uitgebreide discussies met de certificerende instelling over de
vraag welke van de mogelijke beheersmaatregelen operationeel gemaakt moeten worden.
3.2.1.2. ISO 27002

ISO 27002 is niet-normatief van opzet en bevat best practices voor de implementatie van
informatiebeveiliging. Alleen het proces via welk de norm tot stand komt is voorgeschreven: een
risicoanalyse, het afspreken van de norm met alle betrokkenen en de instemming van de directie. ISO
27002 leidt altijd tot maatwerk en daardoor is certificering volgens een standaard certificatieschema
met maatregelen niet mogelijk. Het is aan de auditor om te bepalen of de gekozen maatregelen in
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balans zijn met het risicoprofiel en de beleidsuitgangspunten. Vaak spreekt men dan niet meer over
een certificaat maar over een ‘in control’-statement, wat vergelijkbaar is met certificering volgens de
ISO 9000 norm, die ook niet-normatief is. Bijkomend voordeel is, dat certificatie volgens ISO 27002 al
mogelijk is, voordat alle maatregelen geïmplementeerd zijn.
3.2.1.3. KEUZE TUSSEN ISO 27001 EN ISO 27002

Voordat een organisatie informatiebeveiliging succesvol kan implementeren, moet er een gedegen
risicoanalyse worden uitgevoerd. Het nadeel hierbij is echter dat er uit een risicoanalyse vaak veel in
te voeren maatregelen volgen. Dit roept dan de vraag op of alle maatregelen noodzakelijk zijn,
waarbij er een discussie ontstaat tussen informatiebeveiligers die alle risico’s willen afdekken en
managers die ook de efficiency van de bedrijfsvoering en kosten mee laten wegen.
In figuur 3.1 is een voorbeeld weergegeven van een risicoanalyse die de volgende
beveiligingsbehoefte oplevert in relatie tot ISO 27001 en 27002.

Figuur 3.1 : Beveiligingsbehoefte in relatie tot risicoanalyse

Figuur 3.2 : Daadwerkelijke beveiligingsbehoefte

Figuur 3.1. laat zien dat het beveiligingniveau van ISO 27002 hoger ligt dan dat van ISO 27001. ISO
27002 biedt een complete set van best practices, waaruit gekozen kan worden. Tevens is te zien dat
de beveiligingsbehoefte ten opzichte van ISO 27001 op vrijwel alle beveiligingsterreinen lager ligt dan
de norm aangeeft, de norm ligt dus in feite hoger dan nodig is, terwijl er twee gebieden zijn waarop
ISO 27001 niet toereikend is en waarop dus aanvullende specifieke maatregelen gedefinieerd
moeten worden.
Bij toepassing van ISO 27002 heeft een organisatie de mogelijkheid om zelf het
basisbeveiligingsniveau te definiëren, zodat dit veel dichter bij de daadwerkelijke
beveiligingsbehoefte komt te liggen. Vaak is een specifieke maatregel slechts noodzakelijk op één
afdeling, zodat ervoor gekozen kan worden het algemeen geldende basisbeveiligingsniveau hier niet
op aan te passen, maar voor die ene afdeling een hoger niveau te definiëren op een bepaald punt.
Bovenstaande geldt voor de meeste kleine en middelgrote organisaties. Zolang een organisatie niet
verplicht is tot het invoeren van de ISO 27001 norm, is het handiger om te kiezen voor de ISO 27002
norm. Het invoeringsproces kan dan pragmatischer worden ingevuld. Bijkomend voordeel is, dat de
acceptatie van de norm veel hoger ligt (deze is tenslotte in samenspraak met de betrokkenen
opgesteld) en dat het toezicht op de naleving beter is (efficiency verstorende maatregelen zijn veelal
vervangen door betere maatregelen).
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3.2.1.4. ONDERDELEN VAN ISO 27001 / 27002

De ISO 27002 norm bestaat uit 11 categorieën. Hierna worden deze categorieën kort toegelicht.
1) Beveiligingsbeleid
De doelstellingen voor informatiebeveiliging vastleggen in het beleidsdocument.
Beschrijving van de te bereiken of na te streven situatie in termen van de
bedrijfsbelangen.
Het beleid wordt goedgekeurd en uitgedragen door het management
2) Beveiligingsorganisatie
Beveiligingsfuncties, taken en verantwoordelijkheden, coördinatie, samenhang en
rapportagelijnen.
Verantwoordelijkheid voor afspraken over samenwerking met derden.
3) Classificatie en beheer van bedrijfsmiddelen
Overzicht van de bedrijfsmiddelen en hun verantwoordelijke ‘eigenaar’.
Gebruik van classificatieschema’s voor informatie; bijbehorende
beveiligingsmaatregelen
4) Beveiligingseisen ten aanzien van personeel
Training, security awareness, veilig gedrag op de werkvloer, aannamebeleid en
functioneringsbeoordeling.
5) Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
Beveiliging van de fysieke infrastructuur.
Toegangscontrole bij poort, fysieke beveiliging van computerruimten en decentrale
computers.
Clean desk policy.
Stroomvoorziening, datacommunicatielijnen koeling.
Bescherming van diskettes, tapes en documentatie.
6) Beheer van communicatie- en bedieningsprocessen
Bedieningsprocedures, beheer van de technische beveiliging en verantwoordelijkheden
voor dit beheer.
Antivirus maatregelen, incidentafhandeling- en rapportage, beveiliging bij uitwisseling
van gegevens, email, EDI.
7) Toegangsbeveiliging
Toegangsbeheersing en –autorisatie voor informatiesystemen.
8) Ontwikkeling en onderhoud van systemen
Aandacht voor de nodige beveiligingsfunctionaliteit en veilige ontwikkel- en
onderhoudsmethoden leiden ‘zeker’ tot veilige systemen, die ook veilig blijven.
9) Incidentmanagement
Reageren op en melden van beveiligingsincidenten.
10) Continuïteitsmanagement
Calamiteitenopvang, rampenplannen, uitwijk.
11) Naleving
Naleving van wettelijke en contractuele voorschriften, beveiligingscontrole op ITsystemen, IT-audit, interne controle.
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3.2.2.

COBIT

CObIT biedt een structuur voor het inrichten van IT governance en de daarmee samenhangende
ICT-organisatie en ICT-architectuur. CObIT bestaat uit een aantal best practices op het gebied van
IT governance. Deze zijn verdeeld over vierendertig ICT-processen die voor elke organisatie
herkenbaar zijn. Hierbinnen staan beheersdoelstellingen en bijbehorende maatregelen,
prestatieindicatoren en volwassenheidsniveaus (maturity levels) centraal. CObIT is met name
gericht op beheersingsaspecten en minder op de gedetailleerde inrichting van ICT-processen,
zoals dat bijvoorbeeld bij ITIL het geval is. CObIT maakt een aansluiting tussen de bedrijfsvoering
en hoe ICT kan worden ingezet om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. CObIT richt zich
daarmee meer op de wat-vraag dan de hoe-vraag. Dit betekent dat aanvullingen nodig zijn om
invulling te geven aan de uit te voeren activiteiten (het ‘hoe’). Hierbij is voor CObIT aansluiting
gezocht bij reeds aanwezige standaarden, zoals COSO, ITIL, ISO 27001, Prince 2 en CMMI. Deze
standaarden hebben zich bewezen op het operationele vlak en daarom is het niet meer nodig
om ook CObIT hiermee uit te breiden. Door de aansluiting met verschillende operationele
standaarden kan worden volstaan met één standaard, wat leidt tot transparantie en
overzichtelijkheid.
In de beginjaren van CoBIT is de norm vooral ingezet als normenkader en weinig als leidraad voor
het implementeren van bijvoorbeeld IT Governance. Door de toenemende aandacht voor
compliancy, onder andere als gevolg van de Sarbanes Oxleywetgeving, is de aandacht voor CoBIT
toegenomen. Op grond van deze wetgeving zijn ondernemingen verplicht om een te bewijzen dat de
processen beheerst worden. Een aantal algemene redenen om CoBIT te implementeren zijn:









Behoefte om IT Governance te implementeren of te verbeteren;
ICT-dienstverlening verder laten aansluiten bij de organisatiedoelstellingen;
Overnames en fusies, noodzaak tot uniformering van processen;
Standaardiseren en automatiseren van ICT-processen;
Voldoen aan wet- en regelgeving (SOX, WFT, WBP, MIFID, Basel II);
Outsourcing;
Beheersbaar krijgen van ICT-kosten;
Implementeren van raamwerk om ICT te beheersen.

In alle gevallen moet gestart worden met het zoeken van aansluiting bij de organisatiedoelstellingen.
Het startpunt van CoBIT is daarom het definiëren of overnemen van de organisatie- en
compliancydoelstellingen. Zonder deze input bestaat er geen garantie dat de navolgende stappen
een bijdrage zullen leveren aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. De doelstellingen worden
verder uitgewerkt voor de ict-functie in vier domeinen:





Plan and Organise, gericht op het definiëren van de ict-strategie en ict-architectuur.
Acquire and Implement, gericht op het vertalen van de ict-strategie naar het implementeren
van ict- oplossingen.
Deliver and Support, opleveren en beheren van de geïmplementeerde oplossingen.
Monitor and Evaluate, beoordelen of ict de gewenste bijdrage levert aan de
bedrijfsdoelstellingen.

Deze vier domeinen staan met elkaar in verbinding en bestrijken het gehele ict-landschap.
Beslissingen die in Plan and Organise worden genomen, worden in Acquire and Implement
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geïmplementeerd. In het domein Deliver and Support worden de deliverables in gebruik genomen
door de operationele afdelingen en tegelijkertijd begint het proces van monitoring om vast te stellen
of de genomen beslissingen datgene opleveren wat de organisatie voor ogen had in de fase Plan and
Organise. Per domein zijn de bijbehorende processen (in totaal 34) gedefinieerd. In bijlage 3 van de
bijlagenbundel staat een afbeelding waarin het CObIT Framework wordt weergegeven.
CoBIT is te gebruiken ongeacht de wijze waarop de infrastructuur tot stand is gekomen. Vanuit CoBIT
kan wel worden beoordeeld of gemaakte keuzes de gewenste bijdrage leveren aan de
bedrijfsdoelstellingen.

3.2.3.

ITIL V3

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is een standaard voor IT-Service
Management. Het is geen 1 op 1 methode die je zo kunt implementeren. Het is een verzameling
processen waar afspraken worden gemaakt en vastgelegd over de kwaliteit van IT-diensten. De
verschillende processen hebben hun eigen instrumenten die de eigenaar van het proces kan
gebruiken en de dienstverlening meetbaar en stuurbaar te maken.
ITIL bestaat uit de volgende onderdelen:
-

Service Strategy
Service Design
Service Transition
Service Operation
Continual Process Improvement.

Een afbeelding waar de verschillende onderdelen van ITIL met de bijbehorende processen staat
afgebeeld in Bijlage 4 van de bijlagenbundel. Daarnaast worden in bijlage 5 de verschillende
onderdelen van ITIL toegelicht.
3.2.3.1. ITIL INFORMATION SECURITY MANAGEMENT

Information security management is één van de processen die behoren bij de Service Designfase. Information security management moet ervoor zorgen dat IT- en bedrijfsbeveiliging op
elkaar afgestemd zijn en er tevens voor zorgen dat informatiebeveiliging effectief wordt
gemanaged in alle services en servicemanagement activiteiten.
Het proces informatiebeveiliging staat niet op zichzelf, maar schept voorwaarden voor andere
bedrijfsprocessen. Informatiebeveiliging komt het best tot zijn recht als het samen met andere
ondersteunende processen geïntegreerd is in de primaire bedrijfsprocessen die het
ondersteunt. Een dergelijke situatie wordt echter lang niet door elke organisatie bereikt.
Onderstaande tabel toont de verschillende niveaus die onderscheiden kunnen worden op weg
naar volledige integratie van informatiebeveiliging.
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Niveau van integratie

Status van beveiliging

i1

Onbezorgd

Informatiebeveiliging wordt niet in overweging genomen; er is geen
budget voor beveiligingsmaatregelen.

i2

Onbekend

Informatiebeveiliging wordt nuttig geacht maar heeft geen duidelijke
positie in de organisatie; oplossingen worden ad hoc gekozen.

i3

Ontluikend

Informatiebeveiliging heeft een duidelijke positie in de organisatie;
het is een staf aangelegenheid.

i4

Beheerst

Informatiebeveiliging wordt geacht integraal onderdeel te zijn van
ieder proces; het is een lijnmanagement aangelegenheid.

i5

Professioneel

Informatiebeveiliging wordt geacht integraal onderdeel te zijn van de
bedrijfsvoering; het is een directie aangelegenheid en een continu
aandachtspunt.

Tabel 3.1: Integratie informatiebeveiligingsproces met primaire bedrijfsprocessen…..

Om een volledige integratie van informatiebeveiliging met de primaire bedrijfsprocessen te
bereiken, wordt het informatiebeveiligingsproces ingezet. Dit proces omvat een aantal
activiteiten die meer of minder effectief uitgevoerd kunnen worden. In overeenkomst met het
Capability Maturity Model (zie hoofdstuk 4) zijn verschillende niveaus te onderscheiden voor de
effectiviteit van de werkwijze binnen bepaalde processen. Onderstaande tabel toont de
verschillende effectiviteitsniveaus voor de werkwijze binnen het proces informatiebeveiliging.
Niveau van effectiviteit

Werkwijze

w1

Ad hoc

Er zijn geen eenduidige processen voor informatiebeveiliging te
onderkennen

w2

Herhaald

Er wordt ten behoeve van informatiebeveiliging procesmatig gewerkt,
maar het proces is niet formeel beschreven

w3

Gedefinieerd

De processen voor informatiebeveiliging zijn beschreven in formele
procedures

w4

Gecontroleerd

Binnen het informatiebeveiligingsproces wordt gemeten en
bijgestuurd op basis van prestatie-indicatoren

w5

Geoptimaliseerd

Het informatiebeveiligingsproces worden geoptimaliseerd ten
behoeve van de ondersteunde primaire processen

Tabel 3.2: Effectiviteitsniveaus activiteiten van het informatiebeveiligingsproces.
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Het informatiesecurity managementproces bestaat onder andere uit:









Informatiesecuritybeleid
Informatiesecurity managementsysteem
Een uitvoerige securitystrategy gerelateerd aan de bedrijfsdoelen en strategie
Effectieve securitystructuur en controls
Risicomanagement
Monitoringprocessen
Communicatiestrategie
Trainingsstrategie

Het informatiesecurity framework kan worden gebaseerd op ISO 27001. Figuur 3.x geeft inzicht
in de vijf stappen en afzonderlijke doelen.
ONDERHOUD
Leren
Verbeteren
Plannen
Implementeren

PLAN
Security Level Agreement
Underpinning contracts
Operational level agreements
Beleidsverklaringen

CONTROL
Organiseren
Framework implementeren
Toewijzen verantwoordelijkheden

EVALUEER
Interne audits
Externe audits
Zelfbeoordeling Security-incident

IMPLEMENTEER
Creëer bewustwording
Classificatie en registratie
Personeelssecurity
Fysieke security
Netwerken, applicaties en computers
Management van toegangsrechten
Security- en incidentprocedures

Figuur 3.3: informatiesecurity framework ……….

ITIL bestaat uit een aantal verschillende beheersprocessen en binnen deze processen wordt een
manager aangesteld die als ‘eigenaar’ verantwoordelijk is voor het proces. Binnen security
management is dit de security manager, die verantwoordelijk is voor de afstemming met de
managers van andere processen. Hoewel hierbij op tactisch en operationeel niveau integratie
wordt verondersteld, is er meer sprake van gegevensuitwisseling dan van integratie.
Doordat Security Management niet goed geïntegreerd is met de andere ITIL-processen wordt de
afbakening van de ITIL-processen erg moeizaam. Zo valt management van beschikbaarheid
onder Security Management, terwijl het los daarvan gedefinieerde ITIL-proces Availability
Management gehandhaafd blijft. Ook blijft het veelal onder informatiebeveiliging vallende
proces Contingency Planning als apart ITIL-proces gehandhaafd. Aan de andere kant heeft
risicoanalyse, dat onlosmakelijk met informatiebeveiliging verbonden is, weliswaar een plek
binnen ITIL, maar de wijze waarop het moet worden gerealiseerd echter niet.
“Informatiebeveiliging naar een hoger niveau”
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3.3.

CONCLUSIE

Informatiebeveiliging lijkt meer dan het is, enerzijds doordat organisaties een richting
opgestuurd worden van ‘hoe meer beveiliging, hoe beter’. Informatiebeveiliging is het
onderwerp van de standaard ISO 27001 en in de ISO-standaard staat letterlijk dat het systeem in
omvang moet worden afgestemd op de behoeften van de organisatie. Dat wil zeggen: een
eenvoudige situatie vereist een eenvoudige oplossing. Vaak echter worden alle beschreven
onderdelen van het systeem zonder meer ingericht, of ze nu nodig zijn of niet en wordt hiermee
gesuggereerd dat nagenoeg 100% beveiliging wordt gerealiseerd.
Voor een organisatie betekent ‘information securitymanagement’: ‘de informatiebeveiliging op
niveau houden’. Dat zou dan betekenen op het bovengenoemde niveau van nagenoeg 100%.
100% beveiliging bestaat echter niet. Doordat dagelijks nieuwe bedreigingen kunnen ontstaan,
is het noodzaak om hierop adequaat te kunnen reageren. Informatiebeveiliging moet een
continu proces zijn. CObIT en Itil gaan hierin verder dan de ISO-norm, want in deze normen zit
het continu verbeteren meer verankerd. Een nadeel echter van ITIL is de hoeveelheid processen.
Binnen een kleine organisatie als Merford maakt dit het al moeilijk om ITIL in te richten met voor
elk proces een proceseigenaar.
Voor dit onderzoek heb ik gekozen om de ISO 27001 en CObIT norm als uitgangspunten te
nemen. De ISO norm geeft duidelijk aan welke maatregelen genomen moeten worden om
informatiebeveiliging goed in te richten. CObIT geeft de mogelijkheid om op een eenvoudige
wijze het niveau van de informatiebeveiliging in kaart te brengen. Daarnaast zijn ISO 27001 en
CObIT goed tegen elkaar aan te leggen, zodat er een vertaling te maken is van het niveau van de
informatiebeveiliging naar de maatregelen die genomen moeten worden om het niveau te
verbeteren.
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4.

MATURITY MODEL

Een maturity model kan het best worden omschreven als een gestructureerde set van
elementen waarmee de volwassenheid (maturity) van een te onderzoeken gebied wordt
beschreven. Een maturity model is daarmee een goede methode om te definiëren welke
verbeteringen bereikt kunnen worden.
Om het niveau van de informatiebeveiliging binnen Merford te bepalen wordt het CObIT
Security Maturity Model gebruikt. Het CObIT Security Maturity Model is gebaseerd op het
Capability Maturity Model (CMMI). In paragraaf 4.1 wordt de werking van dit model uitgelegd.
In paragraaf 4.2 wordt het CObIT Security Maturity Model uitgelegd. In paragraaf 4.3 volgt een
uitleg over de toepassing van het CObIT Security Maturity Model binnen het onderzoek.

4.1.

MATURITY MODELLEN

Eén van de meest gebruikte en bekende maturity modellen is ontwikkeld door het Carnegie
Mellon University and Software Engineering Institute. Het model dat zij ontwikkeld hebben is
het Capability Maturity Model (CMMI). Dit model wordt gebruikt om software ontwikkel
processen binnen een organisatie te meten, analyseren en te verbeteren. Het CMMI is een
groeimodel met vijf volwassenheidsniveaus. Elk niveau beschrijft een stadium van
volwassenheid waarin een ICT-organisatie zich kan bevinden. Elk volwassenheidsniveau (behalve
niveau één) bevat een aantal sleutelprocesgebieden (key process areas, KPA’s). Om op een
bepaald volwassenheidsniveau te acteren moet een ICT-dienstverlener elk van de KPA’s van dat
niveau en van alle lagere niveaus geïmplementeerd hebben.
CMMI draait om ‘maturity’, oftewel volwassenheid. Dit betekent niet dat alles grootser en
complexer zou moeten zijn, maar eerder dat een bedrijf documenteert waar ze mee bezig is.
Ook betekent het dat iedereen weet waar hij of zij mee bezig is, dat prestaties niet van één
enkel persoon afhangen en dat beslissingen genomen worden na een analyse.
Volwassenheid verwijst daarmee naar de manier van werken. CMMI helpt om een methode of
tool te kiezen om problemen op te lossen. CMMI is eigenlijk een richtlijn en behoedt volgers
voor gebruik van te ingewikkelde of verkeerde instrumenten. Dat kan pas als een bepaalde mate
van volwassenheid is bereikt.
Het CMMI bestaat uit de volgende niveaus:
Niveau 1:

Initieel - De chaotische en ad-hoc fase. Het bedrijf verdient geld door producten te
verkopen. Er gebeurt iets, maar het is niet duidelijk waarom het gebeurt. Problemen
worden pas opgelost wanneer ze zich aandienen. Dit is het niveau dat elke
organisatie aankan.

Niveau 2:

Managed - Beslissingen worden binnen de organisatie genomen op basis van
ervaring en methodes, maar dit verschilt per project. Iedere keer dat een nieuw
project gestart wordt, moet opnieuw het wiel worden uitgevonden.
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Niveau 3:

Gedefinieerd - Binnen dit niveau zijn de belangrijkste processen gedefinieerd voor
de organisatie. Op dit niveau wordt proactief actie ondernomen door te handelen
naar bedrijfsstandaarden en omarmde methodes.

Niveau 4:

Kwantitatief managed - Hierbij wordt de kwaliteit van het ontwikkelproces
tussentijds gemeten, zodat het ook tussentijds kan worden bijgestuurd. Projecten
leveren harde data op die in de argumentatie van beslissingen gebruikt kan worden.
Analyse speelt een belangrijke rol.

Niveau 5:

Optimizing - Het niveau van de processen loopt gesmeerd, soms moeten alleen ‘de
puntjes op de i’ gezet worden. Een organisatie in dit niveau is erg flexibel bij
onvoorziene gebeurtenissen, doordat veel statistiek uit het verleden voorhanden is.

Omdat alle bedrijven starten op niveau 1, zijn hiervoor geen eisen opgesteld. Om op te klimmen
binnen de niveaus, moeten processen van het volgend niveau gemeengoed zijn geworden
binnen het bedrijf. Dit betekent dat het voor iedereen die met het proces te maken heeft,
vanzelfsprekend zou moeten zijn.

4.2.

COBIT SECURITY MATURITY MODEL

Het CObIT raamwerk maakt gebruik van een maturity model om de 34 processen van het CObIT
raamwerk te benchmarken. Aan de hand van het CObIT security maturity model kan een
organisatie het volgende bepalen:
 Het huidige niveau van de beveiliging: waar staat de organisatie op dit moment;
 Het huidige niveau van de beveiliging van de sector: vergelijking met de sector waar de
organisatie toe behoord;
 Het huidige niveau gebaseerd op internationale standaarden: extra vergelijking;
 De strategie die de organisatie moet volgen om de beveiliging te verbeteren: waar wil de
organisatie naar toe.
Het CObIT securtiy maturity model bestaat uit een aantal niveaus waarmee de volwassenheid
van de informatiebeveiliging gemeten kan worden. In tabel 4.1 staan de verschillende niveaus
beschreven waarbij per niveau wordt aangegeven aan welke criteria voldaan moet worden om
het volgende niveau te bereiken.
Volwassenheidsniveau
0. Niet bestaand
(management
processen worden
niet toegepast)

1.

Initieel
(processen zijn

Beschrijving van criterium (vereenvoudigd)
 De organisatie erkent de noodzaak van informatiebeveiliging
niet.
 Er zijn geen maatregelen om informatiebeveiliging te
managen geïmplementeerd.
 Er wordt niet gerapporteerd over informatiebeveiliging en
er bestaat geen proces voor omgang met tekortkomingen
in de informatiebeveiliging
 De organisatie erkent de noodzaak van
informatiebeveiliging.
 Bewustzijn van de noodzaak van informatiebeveiliging is
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ad-hoc en niet
georganiseerd)
2. Repetitief
(Processen volgen
een regulier
patroon)



1.

2.

3.

4.
5.

3. Gedefinieerd
(Processen zijn
gedocumenteerd
en
gecommuniceerd)








4. Beheerst
(Processen
worden gevolgd
en gemeten)









5. Geoptimaliseerd
(Best practices



primair aanwezig bij individuen.
Informatiebeveiliging is reactief ingericht.
De mate van informatiebeveiliging wordt niet gemeten.
Verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging is
toegewezen aan een coördinator informatiebeveiliging, de
beslissingsbevoegdheid van deze coördinator is beperkt.
Hoewel informatie over informatiebeveiliging wordt
gegenereerd vanuit het systeem, wordt het niet
geanalyseerd.
Er is beleid ten aanzien van informatiebeveiliging
geformuleerd, maar kennis erover en de toepassing ervan is
niet geregeld.
Rapportages over informatiebeveiliging zijn incompleet, niet
waarheidsgetrouw of niet doeltreffend.
Informatiebeveiliging wordt voornamelijk gezien als IT
verantwoordelijkheid en niet als overkoepelende
bedrijfsverantwoordelijkheid
Men is zich bewust van informatiebeveiliging en dit wordt
actief bevorderd door het management.
Procedures rondom informatiebeveiliging zijn gedefinieerd
en afgestemd op het informatiebeveiligingsbeleid.
De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging is
toebedeeld en opgepakt, het worden echter niet consistent
afgedwongen (er wordt echter niet consequent op
gestuurd).
Er bestaat een plan ten aanzien van informatiebeveiliging en
er zijn oplossingen voor informatiebeveiliging gedefinieerd
op basis van een risico analyse.
De rapportage over informatiebeveiliging heeft geen
duidelijke bedrijfsfocus.
Verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging zijn
duidelijk belegd, toebedeeld en worden afgedwongen.
Er wordt een consistente risico en impactanalyse uitgevoerd
ten aanzien van informatiebeveiliging.
Rapportages over informatiebeveiliging zijn gelieerd aan
bedrijfsdoelen.
Training op het gebied van informatiebeveiliging wordt
gevolgd door medewerkers en IT-medewerkers.
Training op het gebied van informatiebeveiliging wordt
gepland en gemanaged op een manier die past bij wat
binnen het bedrijf nodig is en die aansluit op de
gedefinieerde beveligingsrisico profielen.
Doelen en sturingsvariabelen voor management van
informatiebeveiliging zijn gedefinieerd, maar worden niet
gemeten.
Informatiebeveiliging is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van bedrijfs- en IT management en is
geïntegreerd in de overkoepelende bedrijfsdoelen.
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worden gebruikt
en
geautomatiseerd)







Er worden periodieke informatiebeveiliging onderzoeken
uitgevoerd om de effectiviteit van de implementatie van het
informatiebeveiligingsplan te evalueren.
Meetvariabelen ten aanzien van
informatiebeveiligingsmanagement worden gemeten,
verzameld (geanalyseerd) en gecommuniceerd.
Het management gebruikt deze variabelen/indicatoren om
het veiligheidsplan aan te passen in een continu
verbeterproces.

Tabel 4.1: Beschrijving volwassenheidsniveaus

4.3.

CONCLUSIE COBIT SECURITY MATURITY MODEL

In het onderzoek is gekozen voor het CObIT security maturity model omdat het een organisatie
antwoord kan geven op de volgende vragen:
•
•
•
•
•
•

Zijn de initiatieven met betrekking tot informatiebeveiliging afgestemd op de behoefte
van de organisatie?
Waarborgen de maatregelen die genomen zijn op het vlak van informatiebeveiliging dat
er voldaan wordt aan regels en voorschriften op het gebied van informatiebeveiliging?
Wordt de organisatie door haar stakeholders, klanten en leveranciers gezien als een
betrouwbare organisatie op het gebied van informatiebeveiliging?
Zijn de informatiebeveiligingsmaatregelen afgestemd op de industriegerelateerde en
internationaal aanvaarde richtlijnen?
Is de organisatie zich bewust van haar veiligheidsrisico's en worden ze effectief beheerd?
Meet de organisatie de effectiviteit van de investeringen in informatiebeveiliging?

Daarnaast geeft het CObIT security maturity model snel inzicht in het niveau van de
informatiebeveiliging en welke stappen ondernomen moeten worden om de
informatiebeveiliging naar een hoger niveau te brengen.
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5.

RESULTATEN EN ANALYSE INTERVIEWS EN
DOCUMENTENSTUDIE

Dit hoofdstuk behandeld de resultaten en analyse van de gehouden interviews en de
documentenstudie. In paragraaf 5.1 worden de resultaten afgezet tegen de ISO 27001 norm. Per
categorie van deze norm worden de resultaten weergegeven en geanalyseerd. In paragraaf 5.2
worden deze resultaten afgezet tegen het CObIT Security Maturity model om het huidige niveau
van de informatiebeveiliging te bepalen.

5.1.

RESULTATEN ISO 27001

In deze paragraaf worden de resultaten van de interviews en documentenstudie toegelicht aan
de hand van de categorieën van ISO 27001.

5.1.1.

BEVEILIGINGSBELEID

Merford heeft geen geformaliseerd informatiebeveiligingsbeleid met daarin opgenomen een
proces (de zogenaamde Deming cyclus (Plan, Do, Check, Act) en een jaarlijkse evaluatie. Risico
Management is niet uitgewerkt door middel van het periodiek bijstellen van een
bedreigingentabel die is gekoppeld aan een risicoanalyse en die leidt tot een risicoprofiel van de
onderneming. Een dergelijke aanpak resulteert doorgaans in een plan, waarin een en ander
wordt geoperationaliseerd.
Analyse: Risico hoog
Doordat een beleid ontbreekt met daarin een terugkerend proces van evaluatie met daaruit
voortvloeiend een bijstelling, actualisering en verbetering van beleid, en de daarbij behorende
actualisering van beheersmaatregelen, is er ook geen plan. Door het ontbreken van een beleid
met bijbehorend plan kan er niet gestuurd worden.

5.1.2.

ORGANISATIE VAN INFORMATIEBEVEILIGING

Merford mist een organisatie van het informatiebeveiligingsbeleid en verantwoordelijkheden
zijn niet belegd bij lijnmanagement, ICT management of ICT medewerkers. Ook overleg
structuren zijn onvoldoende operationeel. Vanuit de interviews is gebleken dat individuele
medewerkers wel verantwoordelijkheid nemen over zaken m.b.t. informatiebeveiliging, maar dit
wordt niet georganiseerd. Wat mist is een beleid met daaruit voortvloeiend een PLAN
gekoppeld aan de plancyclus van de bedrijfsvoering (zie ook paragraaf 5.1.1), alsmede een
onafhankelijke controle vanuit AO/IC hoek (al is het maar steeksproefsgewijs), zie ook paragraaf
5.1.11.
Analyse: Risico hoog
Als ‘accountability’ en ‘responsibility’ niet duidelijk belegd zijn kan Merford niet adequaat
reageren ingeval van incidenten, hetgeen wel van belang is voor de (continuïteit van de)
bedrijfsvoering.
Het ontbreken van een beleid maakt bovendien informatiebeveiliging teveel een ICT
aangelegenheid, terwijl nu juist uit dit rapport blijkt dat informatiebeveiliging niet een ICT
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aangelegenheid alleen is, maar door de verschillende lagen van de organisatie gedragen en
uitgevoerd moet worden. Verantwoordelijkheid mag niet liggen bij de ICT afdeling, maar het
lijnmanagement moet verantwoordelijkheid nemen.

5.1.3.

BEHEER VAN BEDRIJFSMIDDELEN

De bedrijfsinformatie binnen Merford is niet geclassificeerd (richtlijnen hiervoor ontbreken ook).
Ook zijn niet alle bedrijfsmiddelen geclassificeerd (in termen van vertrouwelijkheid, integriteit
en beschikbaarheid). Wel wordt er actief een CMDB bijgehouden met apparatuur die wordt
gebruikt.
Analyse: Risico middel
Doordat bedrijfsinformatie en –middelen niet geclassificeerd zijn in termen van
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid, is het onduidelijk hoe bedrijfsinformatie en –
middelen beveiligd moeten worden. Eventuele technische beveiligingsmiddelen kunnen niet
toegepast worden, doordat deze classificatie ontbreekt. Daarnaast is het gevolg van het
ontbreken van een classificatie dat medewerkers zich ook geen eigenaar voelen van, noch
verantwoordelijk voelen voor die bedrijfsmiddelen en bedrijfsinformatie.

5.1.4.

BEVEILIGINGSEISEN VAN PERSONEEL

Formeel is er bij indiensttreding en bij vertrek van vaste medewerkers een heldere procedure.
Van nieuwe medewerkers wordt echter geen VOG verklaring (Verklaring omtrent gedrag)
gevraagd. Wel wordt er een geheimhoudingsverklaring getekend wat ook het geval is bij inhuur
van personeel of stagiaires.
Er wordt verwezen naar de Gedragscode Internet en emailgebruik in het personeelshandboek.
De werknemersvertegenwoordiging (OR)6 heeft formeel ingestemd (namens alle werknemers)
met dit reglement.
Rondom indiensttreding en inhuur van tijdelijk personeel zijn adequate voorzieningen getroffen
waarbij voor wat betreft te verkrijgen rechten en bedrijfsmiddelen rekening wordt gehouden
met de toekomstige functie (dit ivm het omgaan met vertrouwelijke informatie en/of met
verkregen procuratie).
Analyse: Risico laag
Merford heeft de procedures omtrent personeel goed op orde. Wel is het zo dat er bij de
uitvoering van de procedures meerdere medewerkers betrokken zijn en er geen goede controle
plaatsvindt op de uitvoering van de procedures.

5.1.5.

FYSIEKE BEVEILIGING EN BEVEILIGING VAN DE OMGEVING

Het pand van Merford is volledig beveiligd door middel van toegangscontrole met tags. Elke
medewerker heeft zijn eigen tag waarmee hij toegang kan krijgen tot zones in het pand. Alleen
de hoofdingang van Merford is niet beveiligd op deze manier. Bezoekers komen via de

6

De OR is de vertegenwoordiging van alle medewerkers en als de OR instemt met een beleidsprocedure hoeft
deze procedure niet meer door de individuele medewerker getekend te worden.
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hoofdingang bij de receptie waar ze ingeschreven worden. In principe is het voor een vreemde
wel mogelijk om via de personeelsingang mee te lopen in het kielzog van een medewerker. De
werkplekken in het kantoor zijn vrij toegankelijk voor iedereen, behalve de computerruimte.
Analyse: Risico laag
Mocht een vreemde het kantoor van Merford binnenkomen, dan valt dit snel op. Er wordt
binnen Merford niet gewerkt met flexplekken en het kantoor is ingericht als kantoortuin.

5.1.6.

BEHEER VAN COMMUNICATIE EN BEDIENINGSPROCESSEN

Merford beschikt niet over een strategisch beleid voor een backup systeem, zoals Restore, om
precies te weten wat wel, wat niet; hoe lang een Restore duurt en wat wellicht niet gebackuped
hoeft te worden. Door de IT-afdeling is bepaald welke servers en welke data gebackuped wordt
en in welke tijdsintervallen, maar door het ontbreken van een classificatie van de
bedrijfsinformatie (zie paragraaf 5.1.3) is niet inzichtelijk welke informatie wel/niet gebackuped
moet worden en in welke tijdsintervallen.
Naast het ontbreken van een backup-beleid ontbreekt het Merford ook aan een (software)
patch beleid.
Analyse: Risico hoog
Door het ontbreken van een backup-beleid kan in geval van calamiteiten niet gegarandeerd
worden dat data binnen een bepaalde termijn weer beschikbaar is (zie ook paragraaf 5.1.10).
Ook het ontbreken van een (software) patch beleid is een groot risico, aangezien veel
bedreigingen op soft- en hardwareniveau gebruik maken van gebreken in de soft- en hardware.
Deze gebreken worden door leveranciers opgelost met patches, waardoor de veiligheid van
systemen vergroot wordt.

5.1.7.

TOEGANGSCONTROLE

Een regulier review van toegekende rechten door het lijnmanagement ontbreekt. ICT meldt wel
dat elk kwartaal opschoning van de Novell accounts plaatsvindt en dat wordt nagegaan of
internen of externen niet inmiddels uit dienst zijn. Er vindt daarover geen rapportage plaats. De
aanvragen voor rechtentoekenning worden wel geregistreerd. De gebruikers en toegekende
rechten binnen de bedrijfssoftware (ERP pakket) worden wel regelmatig gereviewed door de
applicatiebeheerder van het ERP pakket. Deze review wordt wel teruggekoppeld aan de
controller van Merford, maar niet aan andere leden van het management.
Analyse: Risico middel
De toegangsbeveiliging van informatie op het bedrijfsnetwerk valt nu onder de verantwoordelijk
van ICT, terwijl ICT hierin ook uitvoerend is (zij deelt de rechten uit). De uitvoering en controle
moet gescheiden worden (functiescheiding) en hierbij moet de verantwoordelijkheid voor wie
welke rechten krijgt niet bij ICT liggen.

5.1.8.

VERWERVING, ONTWIKKELING EN ONDERHOUD VAN SYSTEMEN

Er is onvoldoende bescherming en controle van de ‘ kroonjuwelen’, zoals R&D ontwerpen, maar
ook product configuraties. Daardoor kunnen ontwerpen, gemaakt in AutoDesk Inventor veel te
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gemakkelijk worden gelekt of ontvreemd/gekopieerd. Merford loopt daardoor een aanzienlijk
risico op industriele spionage of diefstal van intellectuele eigendommen.
Analyse: Risico hoog
De ‘kroonjuwelen’ zijn van levensbelang voor Merford, het bestaansrecht van de organisatie
hangt ervan af. Juist door het toepassen van de specifieke kennis op het gebied van geluid in
producten weet Merford kwalitatief hoogwaardige producten te leveren.

5.1.9.

BEHEER VAN INFORMATIEBEVEILIGING INCIDENTEN

Security incidenten worden niet apart gevolgd; zijn niet apart gelabeld; en er is geen reguliere
rapportage.
Analyse: Risico middel
Doordat security incidenten niet apart gevolgd worden, kan hierover niet gerapporteerd worden
en is ook de kans dat er niet adequaat gereageerd wordt op dit soort incidenten. Daarnaast is
het ook niet bekend hoe vaak en welke incidenten voorkomen.

5.1.10. BEDRIJFSCONTINUITEIT BEHEER
Er is geen Business Continuïteit Plan (BCP). Voor het Datacenter van Merford is er een uitwijk
faciliteit geregeld naar een 2e systeem (SAN) achterin het bedrijf c.q de bedrijfshal, maar
volgens de ISO norm is de afstand tussen de twee datacenters kleiner dan vereist.
Analyse: Risico hoog
In geval van een grote calamiteit (bv. Brand) bestaat er een gerede kans dat beide datacenters
beschadigd worden of niet toegankelijk zullen zijn. Hierdoor is het risico groot dat de
bedrijfsvoering voor enige tijd stil ligt en bedrijfsinformatie verloren gaat. Het hebben van een
Business Continuiteit Plan draagt ertoe bij dat men weet hoe te handelen in geval van een
calamiteit.

5.1.11. NALEVING
Een compleet en robuust Internal Control Framework ontbreekt (een concrete set van
maatregelen in samenhang met het IB beleid). Wel is er gewerkt aan een Accounting & Control
Manual, daarin zou met enige voorrang gewerkt moeten worden aan procedures om data
integriteit en data beschikbaarheid te borgen (tbv eventueel benodigd forensisch bewijs bij
aansprakelijkheid, maar ook tbv ontmoediging van diefstal van intellectueel eigendom intern
c.q. door derden).
Analyse: Risico middel
Doordat er een concrete set van maatregelen met daarin procedures om data integriteit en data
beschikbaarheid te borgen ontbreekt, kan Merford geen bewijs weerleggen ingeval van
aansprakelijkheid. Ook de ontmoediging van diefstal van intellectueel eigendom ontbreekt.

“Informatiebeveiliging naar een hoger niveau”

28

5.2.

SAMENVATTING RESULTATEN ISO 27001

ISO
Titel
27001
1

Beveiligingsbeleid
(Security Policy)

2

Organisatie van
Informatiebeveiligingsbel
eid (Organization of
information security)
Beheer van
bedrijfsmiddelen (Asset
management)
Beveiligingseisen van
personeel (Human
resources security)
Fysieke beveiliging en
beveiliging van de
omgeving (Physical and
environmental security)
Beheer van
communicatie en
bedieningsprocessen

3

4

5

6

7

Toegangscontrole

8

Verwerving, ontwikkeling
en onderhoud van
systemen

9

Beheer van
Informatiebeveiliging
incidenten
Bedrijfscontinuiteit
beheer (Business
continuity management)
Naleving (Compliance)

Status
beleid

Toelichting

Er is geen geformaliseerd beleid en geen proces
en daardoor ook geen daaruit voortvloeiend plan
vwb de Informatiebeveiliging Strategie
Er is geen organisatie van het
informatiebeveiligingsbeleid.

Er is een actief onderhouden CMDB (ook voor
mobile devices); echter data classificatie en
classificatie van alle assets ontbreekt
Er zijn goede procedures, alleen er zou een betere
controle op de uitvoering van deze procedures
kunnen plaatsvinden.
De computerruimtes zijn goed beveiligd, formeel
de werkruimtes in het pand ook, maar meelopen
is vrij eenvoudig! Men mag wat strakker in
awareness naar medewerkers zijn!
Een (software) patch beleid ontbreekt evenals
een backup strategie; er zijn de nodige
procedures; echter een met de business
(lijnmanagement) overeengekomen classificatie
en risico inventarisatie ontbreekt.
Is procedureel goed geregeld, echter een regulier
review door de business (lijnmanagement)
ontbreekt
Er is onvoldoende bescherming van de
‘kroonjuwelen’, zoals ontwerpen en product
configuraties

Security incidenten worden geregistreerd maar
zijn niet apart gelabeld; er is geen reguliere
rapportage
10
Er zijn 2 datacentra, er is uitwijk; er zijn
calamiteiten plannen, maar geen reguliere tests;
een organisatorisch draaiboek ontbreekt nog.
11
Een compleet en rubuust Internal Control
Framework ontbreekt; evenals betrokkenheid
vanuit Internal Audit
LEGENDA: (rood is risico hoog, oranje verdient nog serieuze aandacht, geel is een laag risico)
Tabel 5.1: Samenvatting resultaten ISO 27001
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5.3.

RESULTATEN AFGEZET TEGEN COBIT

Organisaties worden steeds opnieuw uitgedaagd om kritisch te kijken naar informatiebeveiliging
doordat er steeds weer nieuwe bedreigingen ontstaan. Hiermee geconfronteerd, blijven
organisaties zich afvragen;
•
•

•
•
•
•

Zijn de initiatieven met betrekking tot informatiebeveiliging afgestemd op de behoeften
van het organisatie?
Waarborgen de maatregelen die genomen zijn op het vlak van informatiebeveiliging dat
er voldaan wordt regels en voorschriften op het gebied van informatiebeveiliging?
Oftewel wordt er voldaan aan wet- en regelgeving?
Worden we door onze stakeholders, klanten en leveranciers gezien als een betrouwbare
organisatie op het gebied van informatiebeveiliging?
Zijn de informatiebeveiligingsmaatregelen afgestemd op de industrie-gerelateerde en
internationaal aanvaarde richtlijnen?
Zijn we ons bewust van onze veiligheidsrisico's en worden ze effectief beheerd?
Meten we de effectiviteit van onze investeringen in informatiebeveiliging?

Om deze vragen te beantwoorden en te kijken wat het volwassenheidsniveau is van de
informatiebeveiliging worden de resultaten van het onderzoek afgezet in het CObIT Security
Maturity Model.

5.3.1.

RESULTATEN COBIT SECURITY MATURITY MODEL.

In tabel 5.2 worden de resultaten van het onderzoek afgezet naar de volwassenheidsniveaus van
het CObIT Security Maturity Model. Per niveau zijn een aantal aandachtspunten waar wel of niet
aan voldaan wordt. Als aan alle aandachtspunten van een niveau (incl. de aandachtspunten van
lagere niveaus) wordt voldaan, dan is dat volwassenheidsniveau bereikt.
Volwassenheidsniveau
0. Niet bestaand
(management
processen worden
niet toegepast)

Beschrijving van criterium (vereenvoudigd)

•
•

•

1. Initieel
(processen zijn adhoc en niet
georganiseerd)

•
•

•

De organisatie erkent de noodzaak van
informatiebeveiliging niet.
Er zijn geen maatregelen om
informatiebeveiliging te managen
geïmplementeerd.
Er wordt niet gerapporteerd over
informatiebeveiliging en er bestaat geen
proces voor omgang met tekortkomingen in de
informatiebeveiliging
De organisatie erkent de noodzaak van
informatiebeveiliging.
Bewustzijn van de noodzaak van
informatiebeveiliging is primair aanwezig bij
individuen.
Informatiebeveiliging is reactief ingericht.
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Constatering

Nee
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja
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•
2. Repetitief
(Processen volgen
een regulier
patroon)

•

•

•

•

•

3. Gedefinieerd
(Processen zijn
gedocumenteerd
en
gecommuniceerd)

•

•

•

•

•
4. Beheerst
(Processen worden
gevolgd en
gemeten)

•

•

•
•

•

De mate van informatiebeveiliging wordt niet
gemeten.
Verantwoordelijkheid voor
informatiebeveiliging is toegewezen aan een
coördinator informatiebeveiliging, de
beslissingsbevoegdheid van deze coördinator is
beperkt.
Hoewel informatie over informatiebeveiliging
wordt gegenereerd vanuit het systeem, wordt
het niet geanalyseerd.
Er is beleid ten aanzien van
informatiebeveiliging geformuleerd, maar
kennis erover en de toepassing ervan is niet
geregeld.
Rapportages over informatiebeveiliging zijn
incompleet, niet waarheidsgetrouw of niet
doeltreffend.
Informatiebeveiliging wordt voornamelijk
gezien als IT verantwoordelijkheid en niet als
overkoepelende bedrijfsverantwoordelijkheid
Men is zich bewust van informatiebeveiliging
en dit wordt actief bevorderd door het
management.
Procedures rondom informatiebeveiliging zijn
gedefinieerd en afgestemd op het
informatiebeveiligingsbeleid.
De verantwoordelijkheid voor
informatiebeveiliging is toebedeeld en
opgepakt, het worden echter niet consistent
afgedwongen (er wordt echter niet consequent
op gestuurd).
Er bestaat een plan ten aanzien van
informatiebeveiliging en er zijn oplossingen
voor informatiebeveiliging gedefinieerd op
basis van een risico analyse.
De rapportage over informatiebeveiliging heeft
geen duidelijke bedrijfsfocus.
Verantwoordelijkheden voor
informatiebeveiliging zijn duidelijk belegd,
toebedeeld en worden afgedwongen.
Er wordt een consistente risico en
impactanalyse uitgevoerd ten aanzien van
informatiebeveiliging.
Rapportages over informatiebeveiliging zijn
gelieerd aan bedrijfsdoelen.
Training op het gebied van
informatiebeveiliging wordt gevolgd door
medewerkers en IT-medewerkers.
Training op het gebied van
informatiebeveiliging wordt gepland en
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Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee
Nee

Nee

Nee
Nee

Nee
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•

5. Geoptimaliseerd
(Best practices
worden gebruikt
en
geautomatiseerd)

•

•

•

•

gemanaged op een manier die past bij wat
binnen het bedrijf nodig is en die aansluit op
de gedefinieerde beveligingsrisico profielen.
Doelen en sturingsvariabelen voor
management van informatiebeveiliging zijn
gedefinieerd, maar worden niet gemeten.
Informatiebeveiliging is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van bedrijfs- en IT
management en is geïntegreerd in de
overkoepelende bedrijfsdoelen.
Er worden periodieke informatiebeveiliging
onderzoeken uitgevoerd om de effectiviteit
van de implementatie van het
informatiebeveiligingsplan te evalueren.
Meetvariabelen ten aanzien van
informatiebeveiligingsmanagement worden
gemeten, verzameld (geanalyseerd) en
gecommuniceerd.
Het management gebruikt deze
variabelen/indicatoren om het veiligheidsplan
aan te passen in een continu verbeterproces.

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Tabel 5.2: Resultaten CObIT Security Maturity model

De resultaten van het CObIT Securtiy Maturity model geven aan dat Merford aan alle criteria in
niveau 0 en niveau 1 van het CObIT Security Maturity model heeft voldaan. Hierdoor kan gesteld
worden dat Merford volwassenheidsniveau 1 (Initieel) heeft bereikt. Voor het bereiken van
niveau 2 (Repetitief) moet nog aan een paar aandachtspunten gewerkt worden. De hogere
volwassenheidsniveaus vereisen nog veel aandacht.

5.4.

CONCLUSIE

Kijkend naar de eisen en wensen die worden gesteld binnen Merford aan de beschikbaarheid,
integriteit en vertrouwelijkheid van informatie, moet Merford nog een groot aantal stappen
ondernemen om de informatiebeveiliging te verbeteren. Het huidige volwassenheidsniveau van
de informatiebeveiliging is niveau 1 (Initieel) op de schaal van het CObIT Security Maturity
model.
Merford zal moeten werken aan een informatiebeveiligingsbeleid, zodat er procedures en
maatregelen opgesteld worden, waarmee de informatiebeveiliging verbetert. Dit
informatiebeveiligingsbeleid is dan het uitgangspunt voor eventuele technische maatregelen. Er
zal vooral meer bewustzijn over het belang van beveiliging van bepaalde informatie moeten
komen binnen de organisatie. Het voortbestaan van de organisatie hangt voor een groot deel af
van de bescherming van haar ‘kroonjuwelen’, zoals R&D ontwerpen, maar ook product
configuraties en technische kennis over geluid.
Als er gekeken wordt naar de resultaten van het CObIT Security Maturity model dan is het voor
Merford mogelijk om door de uitvoering van een aantal maatregelen eenvoudig
volwassenheidsniveau 3 (gedefinieerd) te bereiken. Als er wordt gekeken naar de eisen van de
industrie en de positie van Merford op de markt (marktleider) is het voor Merford ook
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noodzakelijk om dit niveau te bereiken. Om niveau 4 en 5 te bereiken moeten er nog veel
verbeterd worden aan de informatiebeveiliging. Het is echter de vraag of Merford aan deze
niveaus moet voldoen. Bedrijven die bijvoorbeeld moeten voldoen aan wet- en regelgeving
(zoals Sarbanes-Oxley) zijn verplicht om aan te tonen dan ook de IT-processen in control zijn. Dit
zijn vooral organisaties zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en multinationals. Deze
organisaties hebben ook te maken met informatie van derden (zoals creditcardgegevens, nawgegevens van klanten) die zeer gevoelig is. Als deze informatie op straat komt te liggen heeft dit
grote consequenties voor de organisatie (zoals reputatieschade). Merford heeft met
bovenstaande punten niet te maken, het belang van informatiebeveiliging is vooral gericht op
de beveiliging van interne informatie. Wel is het aan te bevelen om bepaalde onderdelen van
niveau 4 te verbeteren. Hierbij moet vooral de beheersing van informatiebeveiliging centraal
staan.
In het volgende hoofdstuk zullen aanbevelingen worden gegeven welke maatregelen genomen
dienen te worden en hoe deze maatregelen geïmplementeerd moeten worden om het
volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging te verbeteren.
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6.

AANBEVELINGEN

In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven en zijn deze resultaten
geanalyseerd. In dit hoofdstuk worden aan de hand van de analyse aanbevelingen gedaan om
het niveau van de informatiebeveiliging te verhogen naar niveau 3. In paragraaf 6.1 staan de
aanbevelingen aan de hand van de categorieën van ISO 27001. Vervolgens worden in paragraaf
6.2 met behulp van CObIT Securtiy Maturity model aanbevelingen gedaan hoe het niveau van de
informatiebeveiliging kan worden verhoogd. Als laatste wordt in paragraaf 6.3 aan de hand van
de genoemde aanbevelingen een implementatieplan opgesteld waarin wordt aangegeven hoe
het volwassenheidsniveau stapsgewijs verhoogd kan worden.

6.1.
6.1.1.

AANBEVELINGEN ISO 27001
BEVEILIGINGSBELEID

Stel een beleid op en maak een plan op basis van de verbeterpunten uit dit rapport. Borg dat
vervolgens in een repeterend proces en neem dat op in de plancyclus vanuit de bedrijfsvoering.
Het onderwerp is momenteel niet geagendeerd in de context van de jaarplannen (met
speerpunten passend in het strategisch Concernplan).

6.1.2.

ORGANISATIE VAN DE BEVEILIGING

Beleg verantwoordelijkheden, waarbij de ‘accountability’ bij de Directie thuishoort, de diverse
‘responsibilities’ bij lijnmanagement (en deels bij ICT). Stel een Klankbordgroep
Informatiebeveiliging op gezag van de Directie in. Neem als eerste actie de uitvoering van een
Business Impact Analyse op de belangrijkste bedrijfsprocessen ter hand, waaruit dan een
classificatie van informatie/assets volgt. Vraag vervolgens ICT, waar nodig op basis van de
uitkomsten, eventuele gevonden hoge risico domeinen met specifieke aanvullende maatregelen
beter te beveiligen. Borg het proces planmatig; dat maakt het proces ook nog eens transparant.

6.1.3.

CLASSIFICATIE EN BEHEER VAN DE BEDRIJFSMIDDELEN

Data classificatie en classificatie van alle Assets (apparatuur/middelen) volgens de Security
richtlijnen verdient aanbeveling. Met als doel het optimaliseren van het beveiligingsniveau.

6.1.4.

PERSONEEL

Vraag medewerkers (vast èn tijdelijk) om ondertekening van een gedragscode Internet en
mailgebruik, aangevuld met een Social Media protocol (anno 2012). Toets of de
werknemersvertegenwoordiging (OR) formeel heeft ingestemd met de laatste versie(s), zo niet
doorloop die procedure opnieuw men hen en leg het vast.
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6.1.5.

FYSIEKE BEVEILIGING EN OMGEVING

Als de organisatie heeft gekozen voor een open (kantoor)werkomgeving, dan is het vervolgens
nodig om medewerkers bewust te maken van deze openheid en de veiligheidsrisico’s die daar
aan kleven (o.a. diefstal) Dit kan door medewerkers regelmatig awareness sessies bij te laten
wonen c.q. te geven of clean desk policy checks uit voeren.

6.1.6.

COMPUTER- EN NETWERKBEHEER

Er dient een duidelijk beleid met bijbehorende richtlijnen te worden opgesteld ten aanzien van
de verwachtingen voor wat betreft de Backup procedure en voor het Restore proces door de
Business.

6.1.7.

TOEGANGSBEVEILIGING

Zorg dat toegekende rechten regelmatig (min 1 per jaar) door het lijnmanagement worden
gereviewed en afgetekend.

6.1.8.

VERWERVING, ONTWIKKELING EN ONDERHOUD VAN SYSTEMEN

Wanneer nieuwe applicaties worden ingekocht of in gebruik genomen, maak dan toetsing op
beschikbaar zijn van beveiliging voorzieningen een standaard onderdeel van de inkoop
beslissing.
Er moeten informatiebeveiligingseisen ontwikkeld worden waarmee de kroonjuwelen beter
beschermd worden. Daarna moeten deze eisen het uitgangspunt worden bij de ontwikkeling en
het onderhoud van systemen. Een belangrijk punt hierbij moet zijn dat er achteraf inzicht te
krijgen is in wie welke informatie heeft gebruikt/ingezien.

6.1.9.

BEHEER VAN INFORMATIEBEVEILIGING INCIDENTEN

Het gebruikte incidentregistratiesysteem biedt de mogelijkheid om ook beveiligingsincidenten
te registreren. Het systeem moet zo ingericht worden dat deze incidenten ook apart gevolgd
kunnen worden en dat hierover gerapporteerd kan worden. Daarnaast moet het proces rondom
informatiebeveiligingsincidenten worden vastgelegd in het beleid.

6.1.10. CONTINUÏTEITSPLANNING
Merford doet er verstandig aan de data wat verder weg (extern datacenter) op te slaan,
aangezien bij een forse brand de onderlinge afstand van de systemen te gering is. Daarnaast is
het verstandig om een draaiboek behorende bij die (technische) Uitwijk plannen op te stellen
voor alle bedrijfsprocessen en organisatorisch te voorzien in een BCP (tbv calamiteiten).

6.1.11. TOEZICHT
Ontwikkel een framework, in samenhang met het verbeterproces voortvloeiende uit een IB
beleid, en ontwikkel een IB plan voor geheel Merford en implementeer dat in nauwe
samenwerking met de betrokken bedrijfsonderdelen (ICT, Facilitaire zaken en P&O) en in
samenwerking met de disciplines Finance & Control.
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Door dataclassificatie toe te passen per onderdeel en de mate van beveiliging te bepalen kan
men daarna de waarde voor het bedrijf aangeven en vervolgens daarbij passende maatregelen
selecteren. Steekproefsgewijs zou bovendien onafhankelijke evaluatie en controle gewenst zijn
omdat anders de betrokkenen zichzelf controleren (de slager keurt zijn eigen vlees).

6.2.

AANBEVELINGEN COBIT SECURTIY MATURITY MODEL

In deze paragraaf worden aan de hand van CObIT Security
Maturity model aanbevelingen gegeven om het niveau van de
informatiebeveiliging te verhogen naar niveau 3 en gedeeltelijk
niveau 4. De resultaten van het CObIT Securtiy Maturity model
(paragraaf 5.3.1) geven aan dat Merford aan alle criteria in niveau
0 en niveau 1 van het CObIT Security Maturity model heeft
voldaan. Hierdoor kan gesteld worden dat Merford
volwassenheidsniveau 1 (Initieel) heeft bereikt. Niveau 2
(Repetitief) kan bereikt worden door (deels) ontworpen
maatregelen te formaliseren (wie doet wat wanneer?). Niveau 3
(Gedefinieerd) kan vervolgens bereikt worden door in
samenwerking met interne controle een bij Merford passend
Security Plan en bijbehorende maatregelen te implementeren.
In de paragrafen 6.2.1 t/m 6.2.3 wordt per niveau aangegeven
welke verbeteringen aan te bevelen zijn.

Niveau 5. Geoptimaliseerd
Niveau 4. Beheerst
Niveau 3. Gedefinieerd
Niveau 2. Repetitief
Niveau 1. Initieel
Niveau 0. Niet bestaand

Figuur 6.1: Huidig volwassenheidsniveau Merford

6.2.1.

AANBEVELINGEN NIVEAU 2: REPETITIEF

Om van niveau 1 naar niveau 2 te gaan moet Merford de volgende aandachtspunten uitvoeren:




6.2.2.

Er moet een coördinator informatiebeveiliging komen die de verantwoordelijkheid voor
de informatiebeveiliging toegewezen krijgt. In niveau 2 zal de coördinator nog geen of
beperkte beslissingsbevoegdheid krijgen.
Er wordt een eerste opzet gemaakt van een informatiebeveiligingsbeleid. In dit (concept)
informatiebeveiligingsbeleid is nog niet vastgelegd hoe de het beleid toegepast gaat
worden, maar in het beleid is vastgelegd aan welke eisen het
informatiebeveligingsbeleid moet voldoen.

AANBEVELINGEN NIVEAU 3: GEDEFINIEERD

Nadat de informatiebeveiliging volwassenheidsniveau 2 heeft bereikt wil Merford doorgroeien
naar het volgende volwassenheidsniveau. Hiervoor gelden de volgende aanbevelingen:
•
•

Er moet actief gewerkt worden aan het bewustzijn van informatiebeveiliging en het
management moet dit bevorderen.
Er moeten procedures gedefinieerd worden rondom informatiebeveiliging en deze
moeten afgestemd worden op het informatiebeveiligingsbeleid.
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•

•

6.2.3.
•
•
•
•
•

6.3.

De verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging moeten worden
toebedeeld en worden opgepakt (voor niveau 3 hoeft hierop nog niet gestuurd te
worden).
Er moeten rapportages worden gemaakt over informatiebeveiliging.

AANBEVELINGEN NIVEAU 4: BEHEERST
De verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging (die in niveau 3 zijn
toebedeeld) moeten worden afgedwongen.
Er wordt een consistente risico en impactanalyse uitgevoerd ten aanzien van
informatiebeveiliging.
Rapportages over informatiebeveiliging zijn gelieerd aan bedrijfsdoelen.
IT-medewerkers volgen training op het gebied van informatiebeveiliging.
Training op het gebied van informatiebeveiliging wordt gegeven op een manier die past
bij wat binnen het bedrijf nodig is en die aansluit op de gedefinieerde beveligingsrisico
profielen.

IMPLEMENTATIEPLAN

Om de genoemde aanbevelingen uit te voeren is een implementatieplan opgesteld. Doel van de
implementatie is het informatiebeveiligingsniveau te verhogen naar niveau 3 en een aantal
onderdelen van niveau 4. Om de kans tot succes te vergroten wordt de voorkeur gegeven aan
een projectmatige aanpak waarbij gefaseerd het informatiebeveiligingsniveau wordt verhoogd.
Elke fase van het project is een volwassenheidsniveau aan de hand van het CObIT Security
Maturity model. De fasen van het project worden doorlopen met behulp van de PDCA-cyclus
(zie bijlage 7 voor uitleg PDCA). In onderstaande afbeelding (fig. 6.2) is weergegeven hoe de
implementatie van deze verschillende fasen wordt uitgevoerd. Het informatiebeveiligingsniveau
binnen Merford is nu niveau 1. Dit niveau wordt geborgd, waarna de fase wordt gestart om het
niveau te verhogen naar niveau 2. Nadat dit niveau geborgd is, wordt weer een PDCA-cyclus
gestart om het niveau te verhogen naar niveau 3 en voor niveau 4 geldt dezelfde werkwijze.

Figuur 6.2: Implementatieplan
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In paragraaf 6.3.1 t/m 6.3.3 worden de fasen verder toegelicht. Per fase zijn de activiteiten
gepland (PLAN), waarna deze uitgevoerd (DO) moeten worden. Na de uitvoering wordt
gecontroleerd of het gewenste volwassenheidsniveau is behaald (CHECK). Indien nog niet alle
geplande activiteiten zijn uitgevoerd, worden deze opnieuw gepland, waarbij de PDCA-cyclus
nogmaals doorlopen wordt. Deze cyclus wordt herhaald totdat het gewenste niveau geborgd
kan worden.

6.3.1.

FASE 1: INFORMATIEBEVEILIGING NAAR NIVEAU 2

Om het volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging te verhogen naar niveau 2 moeten
de volgende activiteiten uitgevoerd worden.
Wat

Wie

Deadline

Aanstellen coördinator informatiebeveiliging

Directie Merford

7-9-2012

Instellen klankbordgroep Informatiebeveiliging

Directie Merford

7-9-2012

Coördinator
Informatiebeveiliging

21-9-2012

Directie Merford /
klankbordgroep
Informatiebeveiliging

5-10-2012

Uitvoeren Business Impact Analyse. De BIA moet de volgende
resultaten opleveren:
 Data classificatie
 Classificatie van Assets
De BIA geeft antwoord op de vraag welke risico’s en bedreigingen
Merford ondervindt als informatie niet goed beveiligd is.
Opstellen concept informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid bevat
o.a.:



6.3.2.

Eisen en wensen omtrent informatiebeveiliging
Gewenste organisatiestructuur voor informatiebeveiliging

FASE 2: INFORMATIEBEVEILIGING NAAR NIVEAU 3

Om het volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging te verhogen naar niveau 3 moeten
de volgende activiteiten uitgevoerd worden.
Wat

Wie

Deadline

Toewijzen verantwoordelijkheden op het gebied van
informatiebeveiliging.

Klankbordgroep
Informatiebeveiliging

12-10-2012

Bewustzijn creëren op het gebied van informatiebeveiliging door:

Klankbordgroep
Informatiebeveiliging

28-10-2012



Doel en nut van informatiebeveiliging kenbaar te maken bij
medewerkers. Dit door interne communicatie en
awareness sessies.
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Wat
Definieren procedures informatiebeveiliging en deze onderdeel
maken van het Informatiebeveiligingsbeleid. De procedures ook ter
goedkeuring voorleggen aan OR. De procedures zijn de volgende:
 Procedure Internet & Email gebruik
 Procedure social media gebruik
 Procedure in- en uitdiensttreding personeel
 Procedure bring your own device (BYOD)
 Clean desk policy
 Procedure backup en restore
Definieren en maken rapportages informatiebeveiliging. Deze
rapportages zijn de volgende:
 Rapportage incidenten (aantal)
 Rapportage incidenten (frequentie)
 Rapportage beschikbaar
 Rapportage rechten t.b.v. review management
Definieren en maken van een draaiboek in geval van uitwijk /
calamiteiten.

6.3.3.

Wie

Deadline

Klankbordgroep
Informatiebeveiliging
(definiëren en maken)
/ Directie Merford
(definiëren en maken)
/ OR (goedkeur)

30-11-2012

Klankbordgroep
30-11-2012
Informatiebeveiliging
(definiëren) /
Coördinator
Informatiebeveiliging +
ICT (maken)
Coördinator
30-11-2012
Informatiebeveiliging +
ICT (maken)

FASE 3: INFORMATIEBEVEILIGING GEDEELTELIJK NAAR NIVEAU 4

De volgende activiteiten uit volwassenheidsniveau 4 worden aanbevolen. Niveau 4 zal in eerste
instantie niet volledig worden geïmplementeerd. De focus bij de activiteiten in deze fase ligt
vooral bij training en controle. De activiteiten zijn ook nog niet gepland.
Wat

Wie

IT medewerkers volgen training op het gebied van
informatiebeveiliging. Deze training wordt gepland en gemanaged
op een manier die past bij wat binnen de organisatie nodig is en de
training moet aansluiten op de gedefinieerde beveiligingsrisico’s.

IT medewerkers

Zorg dat de toegekende rechten op bestands- en applicatieniveau
regelmatig gecontroleerd worden door het management.

Management

Zorg dat er steekproefsgewijs door een onafhankelijke persoon
binnen de organisatie evaluatie en controle wordt uitgevoerd (bv.
controller).

Controller

6.3.4.

Deadline

BORGING IMPLEMENTATIEPLAN

Verbetering van het niveau van de informatiebeveiliging staat of valt met het uitvoeren van de
verbeteringen uit het implementatieplan. Om te borgen dat voorgestelde verbeteringen ook
worden geïmplementeerd na afloop van dit onderzoek is het implementatieplan gepresenteerd
aan de directie van Merford. Tijdens deze presentatie zijn de verbeteringen toegelicht en is het
implementatieplan besproken, met als doel het verkrijgen van een akkoord op de uitvoering van
het plan. Tijdens deze presentatie is akkoord gegeven door de directie op de uitvoer van het
“Informatiebeveiliging naar een hoger niveau”

40

plan. In de eerste week van september zal er een coördinator informatiebeveiliging worden
aangesteld en daarnaast wordt een klankbordgroep ingesteld. Dit zijn al punten uit de eerste
fase van de implementatie. Naast het akkoord van de directie zijn de volgende voorwaarden
gesteld voor borging van de implementatie van de verbeterpunten:





Creëer draagvlak onder de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering. Als er
draagvlak is onder deze medewerkers dan zijn zij vaak ook meer gemotiveerd om
verbeteringen door te voeren.
Creëer draagvlak onder de andere medewerkers. Bespreek welke wijzigingen gaan
plaatsvinden en waarom dit wordt gedaan.
Zorg dat de rollen en verantwoordelijkheden goed zijn vastgelegd.
Wie heeft het voortouw in het verbeterproces, welke medewerkers zitten in het
verbeterteam, wat is de reikwijdte van de coördinator informatiebeveiliging, wie wordt
afgerekend op welke resultaten?

Door deze voorwaarden en het feit dat de directie al besloten heeft om dit project verder door
te zetten heb ik er vertrouwen in dat de informatiebeveiliging op hoger niveau komt.

“Informatiebeveiliging naar een hoger niveau”

41

