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Beveiligingsmaatregelen 
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# Onderwerp Maatregel 

1 
Informatie-, beveiligings- en 
privacybeleid 
 

Er is een informatiebeveiligings- en privacybeleid dat 
voldoet aan de AVG en eventuele richtsnoeren van de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit beleid is intern 
gecommuniceerd en gedocumenteerd. 

2 
Access management 
 

Alleen AssistYou Group BV werknemers hebben toegang tot 
de vertrouwelijke informatie. Ook wordt het ‘need-to-know’ 
principe toegepast. 

3 
Personeel 
 

Personeel wordt getraind in IT-beveiliging, tekent een 
verklaring om zich te houden aan het informatie 
beveiligingsbeleid en krijgt instructies ter voorkoming van 
verlies of diefstal van apparatuur. Daarnaast is het gebruik 
van niet-versleutelde dataopslag verboden en wordt een 
‘no-printing’ beleid toegepast.  

4 
Security incident monitoring 

De software wordt voortdurend gemonitord om 
beveiligingsincidenten of datalekken te voorkomen en 
detecteren. Mogelijke datalekken worden met de hoogste 
prioriteit verholpen. 

5 
Vulnerability / patch 
management 

Aan de hand van updates worden beveiligingsrisico’s zo 
veel mogelijk gemitigeerd. 

6 
Netwerk- en 
systeembeveiliging 

Het netwerk segmenteert verschillende virtuele netwerken 
voor verschillende bedrijfsprocessen om ongeautoriseerde 
toegang te voorkomen. Hiervoor zijn de volgende controles 
geïmplementeerd: 

1. Elk segment is gescheiden door middel van 
‘network-firewalls’. 

2. De ‘outside and inbound perimeter’ van het 
netwerk bestaat alleen uit telefonieprotocollen die 
gescheiden zijn van de rest van het netwerk door 
middel van firewalls. 

  



 

2/2 

 

7 
Fysieke toegangsbeveiliging 

 

Alle apparaten van werknemers (laptops, smarthones, tables 
etc.) zijn beschermd bij diefstal, verlies of ‘cyber-attack’ 
door middel van de volgende maatregelen: 

1. Alle apparaten zijn beschermd met wachtwoorden 
die voldoen aan internationale standaarden. 

2. Alle apparaten zijn hardware-versleuteld. 
3. Alle apparaten hebben virusscanners die 

automatisch scannen en updaten. 
4. Alle inkomende en uitgaande mails worden 

automatisch gescand op virussen. 
5. Alle samenwerkingsplatforms zijn goedgekeurd 

voor gebruik en voldoen aan de standaarden uit de 
industrie. 

8 
Logging 

Firewalls loggen succesvolle en onsuccesvolle 
toegangspogingen. Deze logs worden gemonitord door 
middel van geautomatiseerde regels van risicovolle 
activiteiten.  

9 
Locatie 

Gegevens worden uitsluitend verwerkt in de Europese Unie 

10 
Business continuity & backups 

 

In geval van onvoorziene omstandigheden zal belangrijke 
informatie en software beschikbaar blijven door middel van 
het back-up beleid. Deze voldoet aan de volgende 
controles: 

1. Er is een gedocumenteerd back-up beleid dat de 
gevoelige informatie definieert in ‘recovery time 
objectives’ (RTO’s) en ‘recovery point objectives’ 
(RPO’s). 

2. De back-up strategie is neergelegd in een back-up 
schema, dat back-up typen en frequenties bevat. 

11 
Applicatieontwikkeling en 
beveiligingsprincipes 

Er worden beveiligingsprincipes toegepast om 
informatiebeveiliging in applicatieontwikkeling te 
integreren. 
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