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Informatiebeveiligingsbeleid Stichting Gave 

1. Inleiding 
1.1 Inleiding tot het document 

Voor u ligt de publieke versie van het beleidsdocument Informatiebeveiliging voor Stichting Gave. Dit document 
geeft de basis voor informatiebeveiliging binnen de organisatie. De beleidsuitspraken worden door het MT 
uitgedragen, gerealiseerd en gecontroleerd. De doelstelling van informatiebeveiligingsbeleid is:  
 
Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsprocessen en de dienstverlening van Stichting Gave door de 
betrouwbaarheid van de benodigde informatie en informatiesystemen te realiseren. 
 
Deze betrouwbaarheid is uit te drukken in:  

 Beschikbaarheid; de mate waarin informatie toegankelijk is op het moment dat de organisatie het nodig 
heeft.  

 Vertrouwelijkheid; de mate waarin de toegang tot en de kennisname van informatie beperkt is tot een 
gedefinieerde groep van gerechtigden.  

 Integriteit; de mate waarin informatie juist, consistent, volledig en controleerbaar is.  
 
Dit beleid geeft houvast aan de verdere invulling en borging van informatiebeveiliging binnen Gave. Het beleid is 

opgesteld aan de hand van de ISO 27001 informatiebeveiligingsnorm.  Het informatiebeveiligingsbeleid voldoet 

aan de meeste van de ISO 270001 normen. Aan sommige normen is niet geheel voldaan, omdat deze te ver 

reiken voor een relatief kleine organisatie als stichting Gave.  

De beleidsuitspraken zijn in december 2017 vastgesteld. Een deel van de implementatie zal plaatsvinden in (de 

eerste helft van) 2018. 

1.2 Werkingsgebied 

Het belang en de implementatie van informatiebeveiliging binnen Gave worden bepaald door eisen gesteld aan 
beveiliging in verwerking van informatie door:  

 nationale en EU wet en regelgeving (bijvoorbeeld op het gebied van privacy).  

 interne stakeholders  

 
Personeel  
Het informatiebeveiligingsbeleid van Gave is van toepassing op eigen medewerkers (inclusief vrijwilligers, 
stagiaires etc.), tijdelijke medewerkers en medewerkers die ingezet wordt door derden om diensten te verlenen 
aan Gave.  
 
Verbindingen  
Het werkingsgebied omvat het kantoor van stichting Gave. De internetverbindingen die in het kader van 
thuiswerken worden gebruikt vallen buiten het werkingsgebied.  
 
Systemen en programmatuur  
Het beleid geldt voor het door Gave gebruikte netwerk, de internetomgeving, het serverpark, de werkplekken en 
het gebruik van door Gave geselecteerde cloudservices.  
Binnen de scope vallen ook de Gave werkplekken (managed devices) en systemen in eigendom van 
medewerkers voor zover gecontroleerd door Gave (trusted devices). 
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2. Beleidsuitspraken 

In de hierna volgende paragrafen zijn de beleidsuitspraken opgenomen. Beleidsuitspraken zijn beslissingen die 
genomen zijn door het management en zijn bestemd voor de organisatie. Op basis van deze beleidsuitspraken 
kan de organisatie richting geven aan de uitvoering van het beleid. 
 

2.1 Beveiligingsbeleid  

 Het management ondersteunt het belang van informatiebeveiliging en geeft hier richting aan door het 
uitbrengen en handhaven van het Informatiebeveiligingsbeleid in de organisatie.  

 De bedrijfsvoering mag niet onnodig door informatiebeveiligingsmaatregelen worden gehinderd.  

 De kosten van maatregelen zijn in balans met de waarde van de te beschermen informatie en 
informatieverwerking en de risico's waartegen ze beschermen.  

 De te nemen maatregelen zijn in lijn met de open bedrijfscultuur van Gave. Daarom wordt bij maatregelen 
de voorkeur gegeven aan organisatorische maatregelen boven technische maatregelen en wordt de 
voorkeur gegeven aan technische maatregelen boven fysieke maatregelen. 

 Alle IT wijzigingen worden uitgelijnd met het informatiebeveiligingsbeleid. 

 

2.2 Logische toegangsbeveiliging  

 Medewerkers krijgen die autorisaties welke zij nodig hebben om hun functie/rol te kunnen vervullen op 
basis van vooraf door het management goedgekeurde rollen en deze worden periodiek getoetst.  Dit wordt 
gedaan door leidinggevende en de afdeling IT. 

 De uitgifteregistratie van autorisaties voor gebruikers zijn traceerbaar. 

 Elke medewerker is verantwoordelijk voor verrichtingen die plaatsvinden onder zijn of haar user-ID en 
autorisaties.  

 Gave kan toegang tot publiek internet verschaffen aan niet door Gave gecontroleerde devices.  

 Toegang tot het bedrijfsnetwerk wordt aan medewerkers verleent door de afdeling IT door middel van 
gebruikersnaam en wachtwoord. 

 Daar waar Gave applicaties via internet worden ontsloten vindt minimaal een 1-factor authenticatie 
(wachtwoord) plaats. 

 Voor toegang tot de data op de server is een gebruikersnaam en wachtwoord voor Microsoft Active 
Directory nodig. Het wachtwoord dient een sterk wachtwoord te zijn. 

 Toegang tot de back-up software is afgeschermd voor medewerkers van Gave, behalve de afdeling IT. 

 Wanneer een gebruiker enige tijd inactief is, moet deze opnieuw inloggen. 

 Medewerkers mogen geen gebruik maken van programmatuur waarmee het omzeilen van 
authenticatiesystemen en autorisatiesystemen mogelijk is. Wanneer een mailaccount van Gave op een 
mobiele telefoon is geïnstalleerd, dient de mobiele telefoon met een wachtwoord/ code beveiligd te zijn. 

  

 

2.3 Clear desk en clear screen 

 Wanneer een medewerker niet aanwezig is dient er geen vertrouwelijke informatie op papier of op 
verwijderbare opslagmedia op de werkplek te zijn.  

 Wanneer een medewerker niet op zijn/haar werkplek is dient de computer vergrendeld te zijn. 
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2.4 Fysieke beveiliging  

 Ter bescherming van bedrijfsmiddelen, informatie en IT voorzieningen van Gave is het kantoor afgesloten. 
Alleen medewerkers met een sleutel kunnen zelfstandig het kantoor betreden, medewerkers zonder 
sleutel kunnen tot de kantoorruimtes toegelaten worden door medewerkers met een sleutel.  

 Voor de serverruimte zijn extra beveiligingsmaatregelen getroffen. De ruimte is beveiligd met een ander 
slot dan de overige ruimtes en slechts een beperkt aantal medewerkers heeft hier toegang tot. De 
serverruimte is op slot wanneer er niemand in de serverruimte aanwezig is. 

 Op het kantoor van Gave is een kluis aanwezig waar vertrouwelijke informatie fysiek wordt bewaard. 
Slecht een beperkt aantal medewerkers heeft hier toegang toe. 

 Kantoormedewerkers krijgen bij indiensttreding een sleutel welke toegang verschaft tot het kantoor en alle 
kantoorruimten. Aan medewerkers die niet standaard op kantoor werken, maar er wel regelmatig komen 
kan ook een sleutel worden verstrekt.  

 Bezoekers bellen aan en worden begeleid door hun gastheer. 

 Het kantoor van Gave is voorzien van beveiligingsmaatregelen waaronder beveiligingsinstallaties met 
doormelding.  

 Apparatuur wordt op correcte wijze onderhouden, zodat deze voortdurend beschikbaar is en in goede 
staat verkeert. 

 Apparatuur, vertrouwelijke informatie en programmatuur van de organisatie mogen niet zonder 
toestemming vooraf van kantoor worden meegenomen. Wanneer apparatuur (laptops, beamers) wordt 
meegenomen t.b.v. bijvoorbeeld presentaties, moet dit genoteerd worden in de kantooragenda. 

 

2.5 Classificatie en risicoanalyse  
 Gave onderscheidt vier categorieën van classificatie van informatie: 

o High risk:  

 De informatie is alleen inzichtelijk voor de medewerkers als het nodig is voor het uitvoeren 

van de werkzaamheden. We leggen geen (digitale) lijsten aan van specifieke groepen 

vluchtelingen. Van een aantal personeelsleden zijn niet alle gegevens openbaar. 

o Medium risk:  

 Alleen intern gebruik en alleen inzicht in gegevens als dit noodzakelijk is voor het uitoefenen 

van werkzaamheden. 

o Low risk: (reputatieschade) 

 Wel geprint, niet online of voorzichtigheid met online zetten. 

o No risk: overige informatie 

 Geen restricties. 

 

2.6 Externe partijen 

 Wanneer bij bedrijfsprocessen externe partijen betrokken zijn, moeten de risico’s in kaart worden gebracht 
en beheersmaatregelen genomen worden. Dit moet gedaan worden voordat de data wordt verstrekt/ 
toegang tot de data wordt verleent. Dit geldt bijvoorbeeld voor: 

o Salarisadministratie 

o Pensioenen/ verzekeringen 

o Verzendonderneming van mailings 

 In overeenkomsten met derden waarbij toegang tot, het verwerken van, communicatie van of beheer van 
informatie of IT-voorzieningen van de organisatie, of toevoeging van producten of diensten aan IT 
voorzieningen waarbij sprake is van toegang, moeten alle relevante beveiligingseisen zijn opgenomen. 
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 Bij gebruik van software van externe partijen worden overeenkomsten opgesteld rondom de veiligheid van 
de informatie-uitwisseling. 

 Bij gebruik van software van externe partijen worden overeenkomsten opgesteld rondom de 
betrouwbaarheid en continuïteit van de beheerde data.  

 

2.7 Scheiding van voorzieningen, ontwikkeling van systemen  

 Waar noodzakelijk is er sprake van functiescheiding in de kritische bedrijfsprocessen. 

 Indien gegevens worden opgeslagen buiten de controle van Gave vindt versleuteling op dataniveau 
plaats, niet op het niveau van de datadrager.  

 Het gebruik van middelen wordt gecontroleerd door de afdeling IT en de afdeling IT stelt verwachtingen op 
voor toekomstige capaciteitseisen, om de vereiste systeemprestaties te bewerkstelligen. 

 Bij wijzigingen in besturingssystemen worden bedrijfskritische toepassingen beoordeeld en getest om te 
bewerkstelligen dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de activiteiten of beveiliging van Gave. 

 Wijzigingen in programmatuurpakketten moeten worden ontmoedigd, worden beperkt tot de noodzakelijke 
wijzigingen, en alle wijzigingen moeten strikt worden beheerst. 

 Uitbestede ontwikkeling van programmatuur staat onder supervisie van en worden gecontroleerd door de 
Gave. Dit wordt gedaan door de afdeling IT en hoofd bedrijfsvoering. 

 

2.8 Virussen en hacking 
 Er wordt gebruik gemaakt van een firewall voor detectie en preventie om te beschermen tegen virussen en 

hacking..  

 

2.9 Back-up 
 Van alle data op de server wordt ieder weekend een volledige back-up gemaakt en iedere nacht een 

differentiële back-up. De back-up wordt gemaakt op een harde schijf en vervolgens gedupliceerd naar een 

back-up tape. Toegang tot de back-up software is afgeschermd voor medewerkers van Gave behalve de 

afdeling IT. 

 Back-ups worden bewaard op een andere fysieke locatie dan het kantoor van Gave. 

 Back-ups worden regelmatig getest.  

 

2.10 Netwerken 

 Voor VPN is een multi factor authenticatie nodig. Om een verbinding te kunnen opzetten moet op de PC 
van de gebruiker het juiste certificaat zijn geïnstalleerd. Iedere gebruiker krijgt een eigen certificaat 
uitgereikt door de afdeling IT. Daarnaast moet worden ingelogd met een gebruikersnaam en een sterk 
wachtwoord. Nadat de VPN verbinding is gemaakt dient nog met een Windows gebruikersnaam en 
wachtwoord te worden ingelogd. 

 Het wifi netwerk heeft een mogelijkheid voor medewerkers en voor gasten. Het netwerk voor gasten wordt 
direct naar het internet geleid, zonder dat dit via het kantoor netwerk gaat. Er wordt gebruik gemaakt van 
VLANs. 

 De afdeling IT beoordeeld beveilingsvereisten van netwerken en zorgt ervoor dat dit is opgenomen in 
overeenkomsten met leveranciers. 

2.11 Behandeling van media 
 Media waar gevoelige informatie op staat opgeslagen worden ofwel door een professioneel 

vernietigingsbedrijf vernietigd ofwel door eigen IT afdeling wanneer deze media niet meer worden 
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gebruikt. Bijvoorbeeld zodra een nieuwe server met nieuwe harde schijven wordt geïnstalleerd worden de 

oude schijven vernietigd. 

 Bovenstaand geldt ook voor gevoelige informatie op papier. 

 

2.12 E-commerce 
 De informatie die zichtbaar is op de website van Gave is alleen na autorisatie te muteren.  

 De informatie die zichtbaar is op social media pagina’s van Gave is alleen na autorisatie te muteren. 

 Informatie die een rol speelt bij onlinetransacties moet worden beschermd om onvolledige overdracht, 

onjuiste routing, onbevoegde wijziging van berichten, onbevoegde openbaarmaking, onbevoegde 

duplicatie of weergave van berichten te voorkomen. 

 

2.13 Incidentmelding, rapportage, afhandeling, escalatie  

 Onder beveiligingsincidenten wordt verstaan alle pogingen tot inbraak of handelingen in systemen die niet 
behoren binnen de functie van de medewerker. 

 Beveiligingsincidenten worden als dusdanig geregistreerd door de afdeling IT.  

 Er wordt van alle medewerkers en ingehuurd personeel verwacht dat zij alle waargenomen of verdachte 
zwakke plekken wat betreft informatiebeveiliging melden bij de afdeling IT. 

 Indien escalatie van een incident noodzakelijk is wordt dit met het management opgenomen.  
 

2.14 Algemene Verordening Gegevensbescherming 

De genoemde acties in deze paragraaf worden in de eerste maanden van 2018 geïmplementeerd. 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)  en vanaf mei 2018 Algemene Verordening 
Gegevensbescherming is van toepassing op alle vormen persoonsgegevens. Dit brengt onder andere 
onderstaande aandachtspunten met zich mee: 

 Alle datalekken worden door de afdeling IT gedocumenteerd. De wet bepaalt dat ‘ernstige’ datalekken 
zonder onnodige vertraging, en zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek, bij de 
toezichthouder gemeld moeten worden. Een lek kan ernstig zijn als het een grote hoeveelheid data betreft 
(kwantitatief ernstig), maar ook als het om gevoelige gegevens gaat (kwalitatief ernstig). Indien het datalek 
waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor het privéleven van de personen van wie de gegevens gelekt 
zijn, meldt Gave – naast de melding aan de toezichthouder – het lek tevens onverwijld aan de personen 
waarvan de gegevens zijn gelekt. Wanneer kwalitatief ernstige gegevens zijn gelekt, is eigenlijk altijd 
sprake van een ongunstig gevolg. Dit moet dus ook altijd worden gemeld aan de getroffen personen. 

 Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden geregistreerd. Welke persoonsgegevens worden voor 
welk doel verwerkt? Waar komen de gegevens vandaan en met wie zijn ze gedeeld? Hoe lang worden de 
gegevens bewaard? De AVG geeft aan dat zo weinig mogelijk privacy gevoelige informatie verzameld 
moet worden en deze zo spoedig mogelijk weggegooid moet worden. Persoonsgegevens mogen niet 
langer in identificeerbare vorm worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn 
vastgelegd 

 Wanneer Gave persoonsgegevens deelt met een derde wordt een verwerkersovereenkomst opgesteld. 
Gave werkt alleen samen met betrouwbare partijen en onderzoekt dit voordat wordt overgegaan tot het 
delen van gegevens. Hierin staan specifieke afspraken beschreven over de omgang met 
persoonsgegevens.  

 Systemen moeten standaard op de meest privacy-vriendelijke manier worden ingericht, zodat gebruikers 
niet extra moeite moeten doen om gegevens beter te beschermen (gegevensbescherming by design). 
Ook moeten ze zo zijn ontworpen en ingericht dat er zo min mogelijk persoonsgegevens worden verwerkt 
(gegevensbescherming by default). 
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 Wanneer personen inzage willen hebben in hun persoonsgegevens of deze gegevens willen corrigeren is 
dit mogelijk. Verouderde gegevens kunnen op verzoek worden verwijderd. Deze verzoeken worden over 
het algemeen binnen een maand zijn afgehandeld. 

 Wanneer er een hoog privacy risico voor betrokkenen is, wordt een Privacy Impact Assessment 
uitgevoerd en worden de uitkomsten geïmplementeerd voordat gegevens worden verwerkt. 

 

2.15 Overige wettelijke kaders  
 De volgende wetten zijn eveneens van toepassing en hebben veelal invloed op de processen HRM, 

Financiën, Facilitair en/of Applicatiebeheer:  
o Algemene wet inzake Rijksbelastingen  
o Wet Arbeid Vreemdelingen  
o Sollicitatiecode NVP  
o Arbeidsomstandighedenbesluit  
o Arbeidstijdenbesluit  
o Auteurswet  
o Archiefwet  
o Wet computercriminaliteit  
o Telecommunicatiewet 

 

2.16 Evaluatie en audits  
 De opzet, het bestaan en de werking van de informatiebeveiligingsmaatregelen worden periodiek 

geëvalueerd op basis van interne controles. Op te starten in 2018. 

 Bij audits wordt het risico op verstoring van bedrijfsprocessen tot het minimum beperkt.  

 Hoofd bedrijfsvoering stelt jaarlijks de auditplanning op. Hierin worden alle bij Gave te houden periodieke 
audits op elkaar afgestemd. Hieronder vallen:  

o De jaarlijkse financial audit;  
o Interne controles op werking en bestaan van maatregelen;  
o Opvraag van de ISAE3402 type 2 bij de salarisadministratie; 

 

2.17 Personeel  
 Interne en externe ingehuurde medewerkers worden gescreend op integriteit door het opvragen van 

referenties en eventueel een verklaring omtrent gedrag.  

 Verantwoordelijkheden van medewerkers in relatie tot informatiebeveiliging, gebruik van informatie en 
bedrijfsmiddelen zijn door Gave verankerd in de arbeidsovereenkomst (geheimhouding en gedragscodes).  

 Elke medewerker van Gave is bij de uitvoering van zijn dagelijkse werkzaamheden zelf verantwoordelijk 
voor het uitvoeren of handhaven van de voor hem relevante informatiebeveiligingsmaatregelen. 

 Leidinggevenden moeten bewerkstelligen dat alle beveiligingsprocedures die binnen hun 
verantwoordelijkheid vallen correct worden uitgevoerd om naleving te bereiken van beveiligingsbeleid en -
normen.  

 De medewerker is verantwoordelijk/aansprakelijk voor borging van vertrouwelijkheid, integriteit en 
beschikbaarheid van gegevens van Gave opgeslagen op een eigen device.  

 Gave respecteert de privacy van haar medewerkers m.b.t. het gebruik van eigen devices, daarom 
controleert Gave (indien hier aanleiding toe is) alleen op het gebruik van deze devices bij uitvoering van 
Gave werkzaamheden in Gave omgevingen.  

 Alle werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers moeten alle bedrijfsmiddelen van de 
organisatie die ze in hun bezit hebben retourneren bij beëindiging van hun dienstverband, contract of 
overeenkomst. De manager van de medewerker is hiervoor verantwoordelijk. 

 De toegangsrechten van alle werknemers, ingehuurd personeel en externe gebruikers tot informatie en IT-
voorzieningen worden geblokkeerd bij beëindiging van het dienstverband, het contract of de 
overeenkomst, of wordt na wijziging aangepast. De leidinggevende van de medewerker is 
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verantwoordelijk voor het in gang zetten van dit proces. Dit houdt in dat uitdiensttreding of wijziging wordt 
doorgegeven aan personeelszaken. Personeelszaken neemt vervolgens contact op met de IT afdeling. 

 Wanneer gebruikers dit nodig hebben, voorziet de afdeling IT of ervaren medewerkers van de betreffende 
afdeling in gebruikershandleidingen. 

 

2.18 Sancties  
 Bij overtredingen van de informatiebeveiligingsregels door medewerkers en derden worden gepaste 

maatregelen getroffen.  

 In geval van een strafbaar feit wordt aangifte bij de politie gedaan. 

 

2.19 Bewustwording en opleiding  
 Het belang van informatiebeveiliging voor Gave en de verantwoordelijkheden die elke medewerker hierbij 

heeft worden bij indiensttreding expliciet gecommuniceerd.  

 Periodiek vindt een bewustwordingscampagne over het belang van informatiebeveiliging plaats.  

 De medewerkers die een actieve rol in de beveiligingsorganisatie vervullen worden hiervoor waar nodig 
opgeleid en begeleid. 

 

2.20 Omgaan met afwijkingen van het beleid  
 Afwijken van het beleid is, met zwaarwegende motieven, slechts tijdelijk toegestaan met goedkeuring van 

het management.  

 

Harderwijk, 8 december 2017 

Jan Pieter Mostert 

Directeur 

 

Afdeling Veiligheid 

 


