
 

 

 

Tom van Bolhuis 

Informatiebeveiliging is cruciaal voor het overleven van uw accountants- of administratiekantoor. 

Volgens onderzoek van EY dat zij in oktober publiceerden is cybercrime mondiaal de grootste 

bedreiging voor het voortbestaan van organisaties. Het is met name een risico voor u als accountant 

of administrateur aangezien informatie wellicht uw enige productiefactor is.  

Door verregaande automatisering vindt communicatie steeds meer plaats tussen systemen en niet 

meer tussen mensen, waardoor fouten en onzorgvuldigheden een veel grotere impact op uw 

organisatie hebben, dan vroeger het geval was. 

De beveiliging van uw informatie overlaten aan uw IT dienstverlener is niet voldoende. U bent zelf 

verantwoordelijk voor een adequate inrichting van beveiliging in uw organisatie, omdat 

informatiebeveiliging breder is dan alleen de techniek. Ook proces en mens dienen beveiligd te 

worden. Maar hoe komt dit tot stand? Een vijftal stappen kunnen u op weg helpen. 

 

1. Kies een standaard 

Gelukkig hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. In februari publiceerde het College bescherming 

persoonsgegevens (CBP) richtsnoeren ter verduidelijking van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (WBP), waarin zij onder andere adviseerde gebruik te maken van algemeen 

geaccepteerde beveiligingsstandaarden bij het inrichten van informatiebeveiliging in uw organisatie. 

De meest geaccepteerde beveiligingsstandaard in Nederland is ISO 27002, ook wel de code voor 

informatiebeveiliging genoemd. Deze standaard wordt door het CBP dan ook bij naam genoemd 

in haar richtsnoeren. ISO 27002 voorziet in een verzameling best-practice beveiligingsstandaarden 

met verschillende beveiligingsniveaus, die u naar eigen inzicht kan selecteren om aan uw 

beveiligingsbehoefte te voldoen. 

 



 

 

 

2. Stel uw beveiligingsbehoefte vast. 

100% beveiliging bestaat niet, en is ook niet waar u naar moet streven. Het doel is om alle risico’s in 

kaart te brengen en geïnformeerde keuzes te maken welke risico’s u wel en niet wilt lopen. Om dit 

te kunnen doen dient u uw beveiligingsbehoefte vast te stellen. 

Uw beveiligingsbehoefte komt door twee bronnen tot stand. De eerste is hoofdzakelijk 

bedrijfseconomisch. U wilt straks maatregelen nemen die qua kosten opwegen tegen de incidenten 

die ze moeten voorkomen. U brengt dit in kaart aan de hand van een risico- en impactanalyse. De 

beveiligingsstandaard helpt u alle relevante risico’s in kaart te brengen. Vervolgens bepaalt u zelf de 

mate van waarschijnlijkheid dat een risico daadwerkelijk een incident zou kunnen worden en wat de 

financiële schade op uw organisatie in het ergste geval zou kunnen zijn. 

De tweede bron wordt ontleend aan wet- en regelgeving en contractuele eisen en verplichtingen 

waaraan u moet voldoen in het kader van informatiebeveiliging. Als accountants- of 

administratiekantoor betekent dit minimaal dat u verplicht bent de Wet bescherming 

persoonsgegevens na te leven. Zie voor een verduidelijking hiervan de eerder genoemde 

richtsnoeren van het CBP. 

 

3. Selecteer beheersmaatregelen 

Als u uw beveiligingsniveau heeft bepaald en de risico’s in kaart heeft gebracht, kunt u 

beheersmaatregelen selecteren uit de beveiligingsstandaard. Aan de hand van uw 

beveiligingsbehoefte bepaalt u dus zelf uw beveiligingsniveau. De geselecteerde 

beheersmaatregelen vormen de basis voor uw informatiebeveiligingsbeleid. In het beleid maakt u 

een commitment richting de organisatie om u toe te wijden aan het verbeteren van de 

informatiebeveiliging. Dit commitment is essentieel voor de bewustwording van uw medewerkers 

om op een veilige manier om te gaan met vertrouwelijke informatie. 

 

4. Onderwijs uw medewerkers 

Uw beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel. Het is een cliché, maar wel een waarheid als een 

koe. En de zwakste schakel in de informatiebeveiliging binnen uw organisatie zijn vaak uw eigen 

medewerkers. Gevaren als fraude, Social Engineering en simpelweg onzorgvuldigheid liggen op de 

loer. 

Alleen het implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid is niet voldoende. U kunt niet van 

uw medewerkers verwachten dat zij het beleid van binnen naar buiten kennen en weten hoe dit toe 

te passen in gevaarlijke situaties. 

Doormiddel van workshops en bewustwordingsprogramma’s leert u uw medewerkers het belang 

van informatiebeveiliging voor uw organisatie en verschaft u ze middelen en kennis om het 

informatiebeveiligingsbeleid goed toe te kunnen passen. 

 



 

 

 

5. Controleer periodiek 

Informatiebeveiliging is een proces, geen eenmalige activiteit. U dient periodiek te controleren of de 

beheersmaatregelen nog wel voldoen aan de beveiligingsbehoefte of dat ze misschien overbodig 

zijn geworden. Het is aan te raden deze taak bij één persoon in de organisatie neer te leggen. Bij 

grote organisaties kan dit een volledige functie zijn in de vorm van een Information Security Officer 

(ISO). Bij kleinere organisaties kan dit bijvoorbeeld bij de kwaliteitsmanager of Compliance Officer 

neergelegd worden. Het is belangrijk dat deze persoon een onafhankelijke rol binnen de organisatie 

kan vervullen. 

 

Is het bovenstaande (gedeeltelijk) nieuw voor u? Schrik dan niet, het is nog niet te laat.  U moet wel 

nú in actie komen. U kunt niet langer niets doen en afwachten. Zet informatiebeveiliging binnen uw 

organisatie op de agenda en ga aan de slag!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom van Bolhuis is adviseur rond informatiebeveiliging en 

verandermanagement en verbonden aan DOCCO, 

advies- en consultancybureau voor (strategische) ICT-

trajecten bij accountantskantoren. 

 

Meer weten over informatiebeveiliging & accountancy?  

Neem contact op met DOCCO: www.docco.nl 

 

 

http://www.docco.nl/

