ISO 27001 certificering van managementsystemen voor
informatiebeveiliging

ISO 27001 certificering via Kiwa: beveilig uw informatie en bouw vertrouwen op in uw merk.
Doelgroep: Elke organisatie, ongeacht grootte of sector, die producten of diensten levert.
Beheert u de financiële informatie, intellectuele eigendommen of personeelsgegevens van uw organisatie? Dan is een ISO 27001certificering een uitstekend hulpmiddel - zowel bij het beheer van uw eigen informatie als die van anderen.
De internationale norm ISO 27001 vormt een eisenkader voor managementsystemen voor informatiebeveiliging (Information
Security Management System - ISMS). Met een ISMS kunt u gevoelige informatie op systematische wijze beveiligen, met een
aanpak die gericht is op mensen, processen en IT-systemen.
ISO 27001 richt zich op het beheersen van de risico's voor uw informatiebeveiliging. Met een gecertificeerd ISMS beschermt u
informatie over het bedrijf, de medewerkers en de klanten en daarmee ook uw reputatie. Het helpt u ook om dure boetes voor
datalekken te voorkomen.
Wat u moet weten
Informatiebeveiliging is niet alleen belangrijk voor softwarebedrijven: elke organisatie, publiek of privaat, groot of klein, moet zorgen
voor een veilig beheer van gegevens en andere informatie. ISO 27001 is een goed hulpmiddel voor het beheersen van
informatiebeveiligingsrisico‘s, ongeacht de branche waarin u actief bent. Doordat ISO 27001 eisen opstelt waaraan
managementsystemen voor informatiebeveiliging moeten voldoen, helpt deze norm u uw informatie te beschermen.
Net als gerelateerde normen benadrukt ISO 27001 het belang van continue verbetering, waardoor u risico's kunt identificeren en
kunt werken aan het verbeteren van uw prestaties. De algemene structuur van ISO 27001 maakt het gemakkelijk om deze norm te
gebruiken naast andere managementsysteemnormen, zoals ISO 9001 en ISO 14001.
Certificering via Kiwa
We leven in een wereld van big data en online informatie. Consumenten en bedrijven willen zeker weten dat hun gegevens veilig zijn,
dus risicobeheer is essentieel voor elke organisatie. Met een ISO 27001-certificering toont u aan dat u informatiemanagement op
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een gedegen manier aanpakt en laat u aan uw klanten, medewerkers en partners zien dat u betrouwbaar bent.
Door samen te werken met Kiwa kunt u de voordelen van ISO 27001 optimaal benutten en uw beveiligingsrisico's beheren om zo de
gegevens en informatie van uw klanten te beschermen. Hierdoor bouwt u vertrouwen op en geeft u uw bedrijf een impuls!
ISO 27001 is onderdeel van de ISO 27000-serie, een groep van meer dan 10 normen gericht op informatiebeveiliging, waaronder
ISO 27017 (cloudbeveiliging). Kiwa kan u helpen de juiste normen te vinden. Neem contact met ons op voor meer informatie.
Pluspunten en voordelen
Bescherm uw gegevens – ISO 27001 helpt u risico's te beheren en processen te verbeteren, zodat u uw gegevens en die van
uw klanten kunt beschermen.
Verbeter uw reputatie – Een ISO 27001-certificering laat zien dat u de nodige stappen heeft gezet om gegevens te
beschermen. En dat is goed voor uw reputatie.
Vermijd boetes – Door met ISO 27001 risico's te beheren, verkleint u de kans op een datalek en kunt u boetes vermijden.
Wissel informatie op een veilige manier uit – Met ISO 27001 zorgt u ervoor dat uw processen veilig genoeg zijn om gevoelige
informatie uit te wisselen met klanten en partners.
Voldoe aan wettelijke regelgeving – ISO 27001 helpt ervoor te zorgen dat u voldoet aan de voorschriften, zoals de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG).
Verbeter uw concurrentiepositie – Met een ISO 27001-certificering onderscheidt u zich van uw concurrenten en laat u zien dat
u waarde hecht aan beveiligingsstandaarden.
Versterk uw relaties – Met ISO 27001 laat u zien dat u de gegevens en informatie van klanten en partners serieus neemt.
Verbeter de productiviteit – Door duidelijk te maken wie verantwoordelijk is voor welke informatie, helpt ISO 27001 u
efficiënter te werken.
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