ISO 28000 Certificering Managementsystemen supply chain
security door Kiwa NCP

De internationale norm ISO 28000 Specification for security management systems for the supply chain werd opgesteld
om een model te bieden voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en
verbeteren van een managementsysteem voor beveiliging.
Het is een norm gemaakt met een hoog abstractie niveau die het mogelijk maakt om een algemeen beveiligingsbeleid te
vertalen naar beveiligingsprocessen.
De invoering van een beveiligingsmanagementsysteem behoort een strategische beslissing van de organisatie te zijn.
Het ontwerp en de implementatie van een beveiligingsmanagementsysteem wordt beïnvloed door de behoeften en doelstellingen
van de organisatie, beveiligingseisen, de processen die daarvoor worden ingezet en de omvang en structuur van de organisatie.
Men moet ervan uitgaan dat de implementatie van het beveiligingsmanagementsystemen in omvang wordt afgestemd op de
behoeften van de organisatie, d.w.z. een eenvoudige situatie vereist een eenvoudige oplossing.
Deze norm kan gebruikt worden samen met meer specifieke normen of (wettelijke) eisen op het gebied van beveiliging. Wij kunnen
deze norm in combinatie of separaat uitvoeren met ISO 20858 Maritime Port Facility Security Assessments and Security Plan.
Voor wie?
Commerciële ondernemingen, overheidsinstanties, non-profitorganisaties, security bedrijven.
Wanneer is het nodig?
Bij processen met financiële risico's en risico's ten aanzien van de privacy van gegevens.
Processtappen
In eerste instantie wordt een er fase 1 onderzoek verricht waarbij onderzocht in de documentatie of het systeem alle eisen in zich
heeft om te voldoen. In het 2e fase onderzoek wordt de implementatie onderzocht van het systeem.
Waarom Kiwa NCP?
Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en
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inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd.
Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa
NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar
diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.
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