
Voorbereiding op deze nieuwe wetgeving 

De wijziging in de wetgeving hee� gevolgen voor 

bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Bedrijven 

dienen zich voor te bereiden op mogelijke calamiteiten 

waarvan een melding gemaakt moet worden aan de 

toezichthouder' 

Gidano hee� een programma ontwikkeld waarmee 

bedrijven ondersteund worden bij de voorbereiding op 

de nieuwe wetgeving. Het is een modulair programma 

bestaande uit 5 duidelijke stappen. 

 

Hoe staat u er voor? 

Office:  Wilhelminalaan 1, 1441 EK Purmerend   

Gideon v Dam T. 0226-357 375 M. 06 518 50 791 

Raymond Lenz T.0299-46 32 32 M 06 267 261 09 

 

Uw data is ook onze zorg 
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Waar draait het om? 

De vraag: “waar liggen mijn risico’s in het proces”. Het 

is binnen de organisa'e niet al'jd bekend welke risi-

co’s er op welke producten rusten. 

Het proces: Wij inventariseren eerst de producten en 

verdelen dit in processtappen (zie voorbeeld). De risi-

co’s binnen deze processtappen inventariseren wij op 

“Mens-Methode-Middelen-Materialen en Omgeving 

ook wel het visgraat model genoemd. Dit proces voor-

komt de verkokering van het denken in risico’s. 

Met behulp van de BowTie methode kunnen wij op 

een transparante wijze het verschil tussen proac'ef 

en reac'ef risicomanagement visualiseren. Hiermee 

wordt het verschil tussen de “Walk & Talk” inzichtelijk 

gemaakt ( zie achterzijde flowchart). Dit is het begin 

van bewust-bewust denken en zijn de lade-

documenten, als niet levend bewijs, verleden 'jd. 

Scope 

Deze stappen uit het risico proces bieden meer structuur en 

ontwikkeling binnen uw organisa'e. Het gee� vertrouwen 

binnen uw poten'ele klanten. 

De implementa'e 

U kunt de gehele implementa'e uit handen geven aan ons, 

maar u kunt ook een coachende rol geven waarbij u zelf het 

meeste werk doet. Met de ISO-norm en een realis'sche 

planning waarin alle normaspecten worden meegenomen 

zoals de direc'e beoordeling, risicoanalyse en interne audits, 

wordt deze implementa'e helder voor iedereen. 

De pre-audit 

Het BowTieXP diagram is ideaal voor het communiceren van 

de risico’s. De risico’s zijn eenvoudig te begrijpen door de 

visuele aard van het diagram. BowTieXP hee� veel op'es om 

het diagram aan te kunnen passen aan elke laag van de 

organisa'e.  

Cer'ficering 

De nulme'ng kan gebruikt worden als voorbereiding op een 

cer'ficering. De nulme'ng brengt in kaart waar uw 

organisa'e staat en wat er nog gedaan moet worden. 
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Scope Analyse Audit IVMS 

Gidano- Total Prevent 

Informatieveiligheid catalogus, 
bron ISO 2700½, NEN 7510-2015; ISO 9001; ISO 31000; wetgevingen

Project 1

nulmeting

Project 2

Bowtie privacy

Bron wetgeving

Project 3

Bowtie 

objectives

Project 4

Bowtie 

compliance

Project 5

Bowtie PIA

Project 6

Datalekken

Klant
Route 

informatieveiligheid

Scope 

informatieveiligheid

Invullen 

vragenlijst

Analyse 

rapport

Opstellen 

informatieveili

gheid 

risicokaart

Keuze top 5 

risico’s

Vaststellen 

privacy 

wetgeving in 

de organisatie

Analyse 

rapport

Informatie 

verbeter

management

Monitoring/ 

auditvragen 

catalogus

Voorwaarden 

monitoring

Analyse 

rapport

Directie 

beoordeling

Maatregelen 

implementatie 

in het IVMS

Informatie 

veiligheidshan

dboek  

monitoring

Analyse 

rapport

Directie 

beoordeling

Maatregelen 

implementatie 

in het IVMS

Monitoring/ 

auditvragen 

catalogus op 

uitvoering

Analyse 

rapport

Directie 

beoordeling

Maatregelen 

implementatie 

in het IVMS

Monitoring/ 

auditvragen 

objectives en 

performance

Analyse 

rapport

Directie 

beoordeling

Maatregelen 

implementatie 

in het IVMS

Talk

Resulta

at 

gebied

Walk

Directie beoordeling

op project 1 t/m 6
Legenda

Talk en Walk

Talk: visie/ beleid/ 

inrichting 

informatieveiligheid

Walk: de praktijk,

waaronder informatie

cultuur, etc

Resulta

at 

gebied

De Flowchart binnen de BowTie 

MANAGEMENT RISK CATALOGUS 

Benchmarken tussen de toegewezen Norm en de Walk & Talk 

binnen de organisa=e met gebruik van de  
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