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Is jouw bedrijf 
veilig?

Wij weten uit ervaring zeker van niet …

Informatiebeveiliging is belangrijker dan ooit. 
Helaas behandelen veel ondernemers dit soort 
beveiliging als sluitpost. Jammer en bovendien 
een groot risico voor de continuïteit van jouw 

bedrijf. Een cyberaanval, een systeemcrash, 
brand in de serverruimte, ransomware, veel 

ondernemers hebben er geen antwoord op. 
En dat snappen wij!
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Even 
voorstellen…

Samen met RSULT-IT maken wij privacy- en 
securityrisico’s beheersbaar. We leren je zelf de regie 

te voeren over informatiebeveiliging. Daardoor ben 
je optimaal beschermd tegen cybercriminaliteit en 
datalekken. Dit is nodig om de privacy, security en 

continuïteit van je organisatie te waarborgen.
En dat is mogelijk voor een vast bedrag per maand.
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Daarom juist nu meer veiligheid!

CHECK Heb jij het geregeld?

• Een explosieve toename van cybercriminaliteit, zoals phishing mails, 
malware, DDoS aanvallen, ransomware, social engineering 

• Steeds strengere wettelijke eisen
• De grenzen tussen zakelijk en privé-IT-gebruik vervagen
• Steeds intensiever mobiel gebruik
• Kun jij als ondernemer nog zonder IT?

• Zijn je medewerkers bekend met de verschillende vormen van 
cybercriminaliteit?

• Wanneer heb je voor het laatst de back-upprocedure getest?
• Kun je bij diefstal een smartphone op afstand wissen?
• Kunnen medewerkers na ontslag niet meer bij klantgegevens?
• Is er een protocol voor het melden van een datalek?
• Worden wachtwoorden periodiek ververst?
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Waarover maken bedrijven  
zich zorgen

Volgens een recent onderzoek zijn de drie belangrijkste zorgen van bedrijven in 

Europa:

Onderbreking van bedrijfscontinuïteit

• Kun je het je financieel permitteren dat je bedrijf een paar dagen stil ligt na een 

cyberaanval?

 Angst voor cybercriminaliteit

• De vraag is niet óf je last gaat krijgen van cybercriminaliteit, maar wanneer en 

helaas… hoe vaak?

• Onbekendheid met deze materie is de belangrijkste reden waarom er nog geen 

maatregelen zijn getroffen.

Reputatieschade

• De kosten na een cyberaanval zijn te verzekeren, maar niet het behoud van je goede 

naam.

Er zijn meerdere redenen waarom informatiebeveiliging noodzakelijk is:

• Je wilt je reputatie als goede en betrouwbare ondernemer beschermen.

• Je wilt je bedrijfscontinuïteit borgen.

• Je moet voldoen aan wettelijke verplichtingen.

• Je hebt een zorgplicht jegens je personeel en klanten.

• Het is een commercieel voordeel als je kunt aantonen dat je informatiebeveiliging 

serieus neemt.
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Bereikbaar voor 
iedere organisatie
Welke informatiebeveiligingsvraagstukken je ook hebt, Wij lossen ze 

voor je op. Wij hebben diensten die je direct helpen. Of je nu een klein 

bedrijf hebt, een middelgrote onderneming of een grootbedrijf, wij 

hebben een passende oplossing.



8

Wettelijke 
achtergronden en 

richtlijnen
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
EU General Data Protection Regulation (GDPR)

De AVG is van toepassing vanaf mei 2016 binnen alle Europese lidstaten en 
geldig voor alle organisaties, bedrijven en instellingen.
Vanaf 25 mei 2018 moeten Nederlandse organisaties voldoen aan deze 
nieuwe privacywetgeving. Deze wetgeving bevat regels voor het (automatisch) 
verwerken van persoonsgegevens. Hierdoor word je als ondernemer 
gedwongen maatregelen te nemen wanneer je gegevens over klanten, 
personeel of andere personen vastlegt, verwerkt en vertrouwelijke informatie 
verstuurt. 

Heb jij een goed privacy verhaal?

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht is 
een toevoeging op de Wbp. De meldplicht houdt in dat organisaties (zowel 
bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) zodra zich een datalek voordoet. In bepaalde gevallen 
moet het datalek ook worden gemeld aan betrokkenen (de mensen van wie 
de persoonsgegevens zijn gelekt). 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht. 
Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een 
behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt. 



Hoe we  
jou helpen

Onze aanpak is verdeeld in drie fasen: analyse, 
implementatie en beheer. In elke fase worden 
vijf entiteiten onderscheiden. Daarbij worden 

organisatorische, technische, menselijke en 
juridische aspecten behandeld + derde partijen. Met 

deze aanpak worden alle aandachtsgebieden met 
betrekking tot informatiebeveiliging afgedekt. 
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De aanpak

Analyse  
De eerste stap in het beveiligingsproces van je informatie is 
de kwetsbaarheden binnen je bedrijf zichtbaar te krijgen. Dit 
doen we door een risicoanalyse uit te voeren.

Implementatie 
Vervolgens worden deze kwetsbaarheden aangepakt op 
basis van een projectimplementatieplan en wordt het beheer 
ingericht, zodat je voortdurend je beveiligingsstatus kunt 
monitoren.

Beheer 
Beheer van de gekozen technische en organisatorische 
maatregelen leidt tot een robuuste beveiliging van jouw 
informatie en systemen.
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We komen het veel te vaak tegen. De techniek wordt goed geregeld, maar het 
informeren van de medewerkers wordt vergeten. 

Of de medewerkers krijgen een training over veiligheid maar de huidige 
processen zorgen ervoor dat medewerkers in het oude gedrag terugvallen. 

Daarom moet je security integraal aanpakken.

Onze aanpak is gebaseerd op informa-
tiebeveiligingsnormen ISO 27001 en 
NEN7510, aangevuld met relevante the-
ma’s die niet in de informatiebeveiligings-
normen worden uitgediept. 

Binnen jouw organisatie wordt vastge-
steld welke IT-rollen zijn ingevuld en of er 
een securitybeleid aanwezig is. We inventa-
riseren de securitydoelen die je organisa-
tie heeft opgesteld en hoe de processen 
eromheen zijn ingericht. Vervolgens wordt 
dit beleid aangepast of opnieuw gedefi-
nieerd conform de nieuwe wetgeving. Dit 
wordt dan binnen je organisatie ingevoerd 
en jaarlijks getoetst.

Je IT-landschap en de daarin gebruikte 
beveiligingstechnologie wordt 
geïnventariseerd en geëvalueerd. Waar 
nodig doen wij voorstellen om dat 
landschap of de gebruikte technologie aan 
te passen. 

Een van de grootste beveiligings-uitda-
gingen binnen een organisatie is de mens 
zelf. Daarom testen we het kennisniveau 
van je medewerkers, stellen wij vast wat 
hun rol is en hoe zij omgaan met bedrijfs- 
en privacygegevens. Zo nodig worden 
medewerkers getraind hoe ze met data 
moeten omgaan. Dit geldt met name voor 
nieuwe medewerkers en dit proces wordt 
jaarlijks herhaald.

Om aan de wetgeving te voldoen wor-
den alle juridische aspecten getoetst op 
actualiteit. Ontbrekende documenten 
zoals overeenkomsten en privacyverkla-
ringen worden nagelopen en waar nodig 
aangepast of afgesloten met bestaande en 
nieuwe relaties. Omdat je zeker met derde 
partijen samenwerkt, bijvoorbeeld jouw 
ICT leverancier, moet je er zeker van zijn 
dat ook zij voldoen aan deze regelgeving. 
Derden worden dus ook meegenomen in 
de risicoanalyse.
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Onze grondige analyse  
Een bedrijfsbrede 
aanpak over 5 entiteiten
•  Organisatie

•  Techniek 

•  Medewerkers 

•  Juridische zaken  

•  Derde partijen



Concreet 
verbeterplan  
met heatmap

Uit deze analyse komt een risicomatrix 
waarin je precies ziet waar jouw organisatie 

risico loopt. Deze risicomatrix wordt grafisch 
weergegeven in een zogenoemde heatmap, met 

kleurenindicatie. Aan de hand van deze matrix 
en heatmap wordt een verbeterplan opgesteld. 

In dit verbeterplan wordt per onderwerp een 
planning gemaakt voor de uitvoering.
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Vaste prijs per maand, een partner, geen leverancier
Voor het uitvoeren van het verbeterplan kunnen we een prijs per maand 
vaststellen. Dit is budgettair overzichtelijk en je weet precies welke 
activiteiten hiervoor worden gerealiseerd. De belangrijkste uitdagingen 
pakken we als eerste aan. 

Mogelijkheid om je IT-manager te ondersteunen
RSULT-IT biedt je de mogelijkheid om je IT-manager over een breed scala 
aan onderwerpen te ondersteunen. 

De heatmap



De voordelen van  
RSULT-IT
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Effectief team
Voor een vast bedrag beschik je over een deskundig team met expertise die in het verleden 

alleen voor grote organisaties bereikbaar was. Zo bouw je een professionele en vooral veilige 

organisatie.

1

Continuïteit in dienstverlening
Wij zijn nooit ziek en gaan niet met vakantie … Nou ja, natuurlijk wel. Maar daar heb jij geen last 

van. Wij zijn er altijd. Bovendien is (tijdelijk) capaciteit bijschakelen voor ons geen probleem.

2

Niet het wiel opnieuw uitvinden
Met onze jarenlange ervaring in IT en security hebben we best practices ontwikkeld waarvan je 

direct profiteert.

3

Sterk innovatief vermogen
’Veiligheidsfanaten” zou je ons kunnen noemen. Is er een nieuwe wet, wij zijn op de hoogte. Is 

er nieuwe techniek die jouw bedrijf meer bescherming biedt? Wij zetten die techniek in voor 

onze klanten.

4

Kwaliteit in dienstverlening
Omdat wij veel bedrijven helpen met informatiebeveiliging, kunnen wij tools inzetten die 

anders niet bereikbaar zijn. Met dit schaalvoordeel bieden we betaalbare kwaliteit.

5

Tevredenheid
Wij zijn zeker van onze aanpak. Het afgelopen jaar hebben we vele organisaties naar een hoger 

beveiligingsniveau getild. In een optimaal samenwerkingsverband, transparant en effectief.

6

Naast dat Fiscount haar partners met uiterste zorg selecteert, 
zegt RSULT zelf (en wij kunnen dat beamen ;-) 



Fiscount ICT-Strategie en 
-Beveiliging biedt nog meer
Nagenoeg elk bedrijf, en accountants- administratie- en belastingadvieskantoren 
zijn hierop bepaald geen uitzondering, is vandaag de dag in meer of mindere mate 
een ICT-bedrijf. Optimalisatie, strategie en beveiliging zijn, al dan niet vanwege 
dwingende regelgeving, randvoorwaarden om te kunnen ondernemen. Naast het 
beveiligingsvraagstuk kan Fiscount tevens ondersteunen middels de Fiscount-ICT-straat. 
De Fiscount-ICT-straat automatiseert bedrijfsprocessen zonder dat er afscheid genomen 
hoeft te worden van alle bestaande applicaties. Het is een uniek platform dat veel online 
applicaties t.b.v. de accountancybranche aan elkaar koppelt. Als aanvulling op de ICT-
straat is ‘Mijn Kantoorapp’ ontwikkeld. Dit betreft een online en mobiel ontsloten platform 
dat via een ‘API’ gekoppeld is met deze accountancy-applicaties. Via de koppelingen 
kunnen onze aangesloten kantoren samen met hun klanten en medewerkers optimaal 
samenwerken en communiceren met betrekking tot o.a. het samenstelproces, fiscale 
processen, onboarding van nieuwe klanten en adviseren.

MEER INFORMATIE?

Paul Böhmer

 p.bohmer@fiscount.nl

 06 317 910 12

Suzan Lommers

 s.lommers@fiscount.nl

 06 825 083 92

samenwerkende partner
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