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NIEUWS OVER BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

ISO 27031 – IT Cybersecurity en
Business Continuity
ISO 27031 ‘Information technology – Cybersecurity – Information and communication technology readiness for
business continuity’ is een redelijk onbekende norm die als het ware een brug slaat tussen IT en BCM. Deze in
2011 gepubliceerde standaard wordt momenteel herzien en verdient extra aandacht nadat deze is gepubliceerd –
waarschijnlijk begin 2020.
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Hoe afhankelijk is uw organisatie van ICT?
Stel uzelf eens de vraag: ‘Kan ik zonder ICT en dan misschien iets specifieker, zonder bepaalde applicaties, mijn
werk doen?’ In heel veel organisaties is dan het antwoord iets in de richting van ‘Nee’ of ‘Nou…. daar vraag je me
wat, ik denk dat dat niet eenvoudig wordt’. Naast de broodnodige mailapplicaties om met elkaar te communiceren
(vaak Outlook) en Microsoft Office 365, met onder meer Word, Excel en PowerPoint waar we dagelijks mee werken,
zijn er doorgaans tientallen applicaties die we in onze processen gebruiken. Als daar een probleem mee is, ze doen
’t niet, dan wijzen we naar de ICT-afdeling die het maar moet oplossen. Maar wat doet ú als proceseigenaar en dus
verantwoordelijke in zo’n situatie?
Door Gert Kogenhop, bcm+
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Redactie: Gert Kogenhop, bcm+
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Informatiebeveiliging in BCM
Het managementsysteem voor Informatiebeveiliging (IB) is gedefinieerd in de ISO 27001-norm. Naast het
managementsysteem, is in deze norm tevens een annex A opgenomen met 114 beheersmaatregelen voor
IB. Om tot een adequaat beveiligingsniveau te komen, moeten deze beheersmaatregelen risicogebaseerd
geïmplementeerd worden.
Door Johan Bakker CISSP ISSAP CIPM CIPPE CPT, CEO en Founder Unified Vision BV
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