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Informatiebeveiligingdoejezo
Informatiebeveiligingdoejezo is onderdeel van Kwaliteit en ICT B.V. Informatiebeveiligingdoejezo richt
zich op ondersteuning van organisaties die de veiligheid van hun informatievoorziening willen
verbeteren door middel van het inrichten van een ISMS (Information Security Management System)
en willen voldoen aan het normenkader NEN 7510 of de ISO 27001. Ook helpt
Informatiebeveiligingdoejezo bij het nemen van de juiste privacy en beveiligingsmaatregelen om te
voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Informatiebeveiligingdoejezo heeft een set hulpmiddelen ontwikkeld, waarmee organisaties
gemakkelijk en efficiënt een Information Security Management System (ISMS) kunnen inrichten. De
set bestaat uit:
1. Een complete set templates en voorbeelddocumenten.
2. Een digitale Tool voor de risicoanalyse en alle verplichte rapportages.
3. Materiaal voor de verplichte bewustwordingscampagne.
Deze bruikbare en handige set hulpmiddelen is tot stand gekomen door bundeling van kennis en
ervaring van verschillende specialisten op het gebied van informatiebeveiliging en auditing.
Veel organisaties uit, zowel het bedrijfsleven als de zorg, maken gebruik van onze hulpmiddelen.
In deze folder vindt u de prijzen en de voorwaarden.
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Templates en documenten
De set is compleet, dat wil zeggen dat u alles heeft wat nodig is voor het inrichten van een ISMS. De
set bestaat uit:
Documenten strategisch en tactisch beleid:
D01 Beleidsdocument informatiebeveiliging
D02 Beheersing documenten en registraties
D03 Regels behandelen bedrijfsmiddelen en informatie
D04 Informatieclassificatie en labeling
D05 Risicomanagement en methode risicobeoordeling
D06 Methode business impact-analyse
D07 Business Continuity Plan (BCP)
D08 Monitoren, vastleggen en beoordelen
D09 Voldoen aan overeenkomsten, wet- en regelgeving
D10 Fysieke toegangsbeveiliging
D11 Interne audits
D12 Afspraken met- en eisen aan leveranciers
D13 Encryptie
D14 Beleid voor back-up en restore
D15 Beleid voor beveiligde ontwikkeling
D16 Beleid voor wijzigingsbeheer
D17 Melden en afhandelen incidenten
D18 Beleid en beheer logische toegang
D19 Richtlijn in- uit dienst
D20 Bewustwording en gedrag
D21 Netwerkbeheer
D22 Technische audits
D23 Vernietiging gegevensdragers
Template verslagen
V01 Opleidingsverantwoording
V01 Managementrapport
V04 Verslag informatieclassificatie
V05 Behandelplan informatiebeveiliging
V06 Verslag Business Impact Analyse
V11 Verslag interne audit
V11 Opvolging interne audits
V20 Bewustwordings, en gedragscampagne
Template registraties
R01 Jaarplanning informatiebeveiliging
R01 Verklaring van Toepasselijkheid
P03 Disciplinaire procedure
R05 Rekenblad bij afhankelijkheidsanalyse
R10 Ontvangstverklaring fysieke toegangsmiddelen
R12 Overzicht leveranciers
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R12 Eisenlijst leveranciers
R17 Overzicht incidentmeldingen
R18 Autorisatiematrix
R19 Bruikleenovereenkomst laptop, telefoon en tablet
Handreikingen:
H06 Handreiking Business Continuity
H12 Handreiking leveranciersbeoordeling
D = Document met een beschrijving van het onderdeel van het ISMS. Dit document kan na aanpassen
gebruikt worden in het ISMS.
H* = Handreiking, waarin wordt uitgelegd hoe het betreffende deel van het ISMS wordt ingericht of
uitgevoerd kan worden.
V* = Een template voor een verplicht verslag.
R* = Een registratie die bijgehouden moet worden.
* De nummers van de H, V en R documenten corresponderen met de nummers van de D documenten.

De kosten voor het gebruik van deze set zijn weergegeven in onderstaande tabel:
Omvang organisatie
1 – 5 medewerkers/externen
6 – 10 medewerkers/externen
> 10 medewerkers/externen

Eenmalige kosten
€ 750,- ex. btw
€ 950,- ex. btw
€ 1200,- ex. btw

Als u gebruik maakt van onze adviesdiensten (> 15 dagen) brengen wij geen kosten voor de
documenten in rekening.
Bij aanschaf van de set documenten vragen wij u altijd om een geheimhoudingsverklaring te tekenen.
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De Digitale Tool
De Digitale Tool van Informatiebeveiligingdoejezo ondersteunt u bij alle taken op het gebied van het
onderhouden van het ISMS:
- Het onderhouden van een overzicht op bedrijfsmiddelen, gewaardeerd op Beschikbaarheid,
Integriteit en Vertrouwelijkheid.
- Het uitvoeren van risicobeoordelingen en het uitdraaien van rapportages.
- Het opstellen van het ‘behandelplan’, voor het mitigeren van risico’s en het uitdraaien van
rapportages.
- Het uitvoeren van een Business Impact Analysis op basis waarvan het Business Continuïteits
Plan (BCP) opgesteld kan worden.
- Het onderhouden van een overzicht van alle beveiligingsmaatregelen en documenten en het
plannen van controles.
- Het uitdraaien van de Verklaring van Toepasselijkheid, inclusief de onderbouwing met
risico’s.
Met de Digitale Tool:
- Houdt u overzicht.
- Bespaart u tijd.
- Bent u in control.
- Voert u tijdig de controles uit en worden deze vastgelegd.
- Beschikt u over alle rapportages die u nodig heeft voor het efficiënt beheren van het ISMS.
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar: dt@informatiebeveiligingdoejezo.nl en u kunt de Digitale Tool
een maand op proef gebruiken.
De kosten voor het gebruik van de Digitale Tool zijn weergegeven in onderstaande tabel:
Aantal gebruikers
5 of minder
6 tot en met 10 gebruikers
> 11 gebruikers

Jaarlijkse kosten
€ 975,- ex. btw
€ 1200,- ex. btw
€ 1500,- ex. btw

Als u gebruik maakt van onze adviesdiensten (> 15 dagen) brengen wij in het eerste jaar geen kosten
voor het gebruik van de Digitale Tool in rekening.
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Materiaal Bewustwordingscampagne
Om uw bewustwordingscampagne te ondersteunen bieden wij een set posters op A3 formaat.

Wanneer u gebruik maakt van onze adviesdiensten brengen wij voor deze materialen geen extra
kosten in rekening.
De posters zijn los te bestellen voor € 3,50 ex. btw per stuk. Vanaf tien posters is verzending gratis, tot
10 posters brengen wij € 7,50 ex. btw verzendkosten in rekening.
Verder beschikken wij over materiaal voor het samenstellen van een enquête en/of een quiz, die is
toegesneden op uw organisatie. Prijs op aanvraag.
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar: info@informatiebeveiligingdoejezo.nl en geef aan wat u wilt
bestellen.
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