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Auditrapport
Organisatie

Bedrijfsnaam : Share-Board B.V.

Contactpersoon : Wim van Asperen
E-mail : wim@share-board.nl

Vestigingsadres : Webbureau Safira
Bosmanskamp 1b
4191MS Geldermalsen

Postadres : Mevrouw van Vollenhovenpark 21 
3971 CW DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Tel : 085-8769269; 0621854536
Fax :

Website : www.share-board.nl
E-mail : info@share-board.nl

Bedrijfslocaties :
 

Medewerkers (Fte) : Operationeel 0
Overhead 2

2

Projecten gelijktijdig : n.v.t.

Onderzoek : A1

Audit type : ISO 27001:2017 Opvolging

Datum : 8-10-2018, 26-10-2018, 6-11-2018, 9-11-2018, 12-11-2018, 10-1-2019, 19-2-2019, 26-2-
2019, 27-2-2019, 28-2-2019, 1-3-2019

Rapportversie : 1

Audit Team

Teamleider : Tanneke Jansen
Auditteam : Tanneke Jansen, ISO27001; NEN7510

Normeisen

Reglement(en) : Kiwa Reglement voor certificatie: 2017

Norm(en) Scope/Nace Certificaatnr. Einddatum

ISO 27001:2017 33B, 38 K96429/01 15-12-2020
Het ontwikkelen en in stand houden van een applicatie voor (vertrouwelijke-) gegevensuitwisseling.

VVT (SOA) voor NEN7510:2011 en ISO27001:2017 dd februari 2019.

NEN7510:2011 - K96430/01 - 15-12-2020
Het ontwikkelen en in stand houden van een applicatie voor (vertrouwelijke-) gegevensuitwisseling.

VVT (SOA) voor NEN7510:2011 en ISO27001:2017 dd februari 2019.

Voorafgaand aan de audit
Uitgangspunten voor de audit: Overeenkomst d.d. 26-5-2017

De overeenkomst en/of  calculatie is niet aangepast aan bovenstaande 
gegevens.

C

Resultaten van voorafgaande 
drie jaar:

De bedrijfs- en auditresultaten van de voorafgaande periode zijn 
beoordeeld. In de initiële audit zijn geen tekortkomingen of kritische 
tekortkomingen geconstateerd. 

C

Wijzigingen in de organisatie: Voorafgaand aan het onderzoek zijn er geen organisatiewijziging bekend. C

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB  RIJSWIJK

Uitvoerend onderdeel:
Stationsweg 45
4462 DZ  GOES
Tel (0)11 325 34 34
Fax (0)11 325 36 22

www.kiwa.nl
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Wijzigingen in de norm: Er zijn geen normwijzigingen. C

Wijzigingen in wet / 
omstandigheden:

Er zijn geen relevantie wijzigingen in omstandigheden/wetgeving. C
Vooraf ontvangen gegevens: Voorafgaand aan het onderzoek zijn de volgende documenten ontvangen: 

Geen documentatie vooraf ontvangen.
C

Auditdoelstelling: Gezien de auditresultaten van de voorgaande drie jaar, de wijzigingen en 
de tijdens voorgaande audits beoordeelde delen van de organisatie volgen 
voor de komende audit van Kiwa de volgende specifieke aandachtspunten 
en doelstellingen:
Dit is de 1e opvolgingsaudit. 

NVT

Personeel informatie Aantal medewerkers betrokken bij het informatiemanagementsysteem: 2 
Fte (incl. tijdelijke medewerkers).
Het bedrijf kent geen medewerkers in loondienst. Het is een 
"netwerkorganisatie". De organisatie kent 2 directeur-aandeelhouders. Alle 
expertise wordt volledig ingehuurd. 

C

Geïntegreerde audit: Deze audit is als geïntegreerde audit ISO27001 en NEN7510:2011  
uitgevoerd. In de tijdsbesteding is hiemee rekening gehouden.

C

Vooronderzoek (fase 1)
Auditplan Het auditplan is ter afstemming op 8 oktober 2018 per mail naar de klant 

verzonden en door de klant akkoord bevonden. Omdat er op de auditdag 
aanvullende gedetailleerde afspraken met de klant zijn gemaakt is het 
auditplan in dit rapport op aspecten van functies en namen aangepast aan 
de werkelijk uitgevoerde audit.

C

Organisatiebeschrijving: De (juridische) relatie tussen de verschillende (deel)bedrijven zijn: er is 1 
rechtspersoon, 1 vestiging.

C

Ploegendienst: Binnen het bedrijf wordt niet in ploegendienst/shifts gewerkt. C

Auditteam De scope en het toepassingsgebied, zoals tijdens de initiële audit 
vastgesteld en nu opnieuw besproken, zijn in dit rapport vastgelegd. De 
aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen.

C

Handboek, procedures De systeemdocumentatie is vastgesteld in het ISMS zoals dit is ingericht in 
de eigen applicatie Share-Board.

C

Adviseur Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer/onderhoud van hun zorgsysteem extern 
geadviseerd door extern adviseur Bert Hommenga.

C

Doelstelling fase 1 Gedurende fase 1 is beoordeeld:
- de gedocumenteerde informatie;
- de omstandigheden ter plaatse (incl. gesprekken);
- de bekendheid met (inzicht in) de norm in relatie tot de prestaties van het 
managementsysteem en aspecten, processen, doelstellingen en uitvoering;
- het toepassingsgebied in relatie tot bedrijfslocaties, processen, 
apparatuur, beheersmaatregelen en wet- & regelgeving;
- details voor fase 2 (besproken) incl. eventuele toewijzing van middelen 
voor fase 2;
- inzicht in managementsysteem en bedrijfsactiviteiten in relatie tot de norm 
en andere normatieve documenten zodat fase 2 gericht gepland kan 
worden;
- of interne audits en directiebeoordeling zijn uitgevoerd en of het bedrijf 
gereed is voor fase 2.
N.v.t. => 1e opvolgingsaudit.

NVT

Vooronderzoek (fase 1): Op grond van bovenstaande heeft er geen compleet vooronderzoek (fase 
1) bij het bedrijf plaatsgevonden (zie auditplanning).  

NVT

Overgang fase 1 naar fase 2: Er is geen overgang van fase 1 naar fase 2 van toepassing. NVT

Review rapport fase 1 De auditteamleider heeft de verplichte gedocumenteerde informatie 
beoordeeld en vastgesteld dat de organisatie gereed is voor het 
implementatie onderzoek waarbij tevens is vastgesteld of binnen het in te 
zetten auditteam voldoende kennis en kunde aanwezig is om het 
implementatieonderzoek uit te kunnen voeren. Kiwa Nederland B.V. heeft 
de rapportage van de fase 1 gereviewed op de aspecten uit ISO 27006 
9.3.1.1 IS 9.3.1.1 Stage 1. d.d. 10 augustus 2017.

Verklaring van toepasselijkheid Versie: 1.0 van 20 januari 2016

NVT

Overeenkomst: De organisatie van de klant komt wel overeen met de uitgangspunten zoals 
verwoord in de overeenkomst/calculatie.
De overeenkomst en/of calculatie is akkoord.

C



Share-Board B.V. Audit A1  Rapportversie 1  Pagina 4 van 35

Aandachtspunten Belemmerend

Implementatieonderzoek (fase 2)
Implementatieonderzoek (fase 
2):

Afhankelijk van de uitkomst van het vooronderzoek (fase 1) is de planning 
voor het implementatieonderzoek (fase 2) niet aangepast. => het betreft 
een 1e opvolgingsaudit, er is dus geen sprake van een fase 1

NVT

Normuitsluitingen Normuitsluitingen zijn voldoende onderbouwd. C
Acties uit vorige audit Corrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief en 

doeltreffend doorgevoerd. Zie auditmatrix.
Tijdens de initiële audit zijn geen tekortkomingen geconstateerd. 

NVT

Effectiviteit systeem Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties) C
Logo's / pictogrammen Het gebruik van logo's, pictogrammen, certificaat is conform het reglement. C
Klachten De klachtenprocedure functioneert effectief. C
Multisite: Er is geen sprake van multi site. Er is één vestiging. NVT
Toepassingsgebied: Het gehele toepassingsgebied is getoetst op de volgende 

projecten/dossiers: softwareontwikkeling  ShareBoard applicatie. 
Tijdens de SA1 is de omschrijving van het toepassingsgebied gecorrigeerd 
omdat deze merknaam en subjectieve kwalificaties bevatte. Inhoudelijk zijn 
hierin geen veranderingen, de wijziging is tekstueel. Tijdens de SA1 is er 
getoetst aan dit nieuwe toepassingsgebied. 

C

Verbeteringen: Het bedrijf heeft de volgende mogelijkheden tot verbetering: 
- Aantoonbaarheid van uitgevoerde acties: er wordt veel aandacht besteed 
aan het vastleggen van het hoe, maar de uitgevoerde acties en eventuele 
verslaglegging daarvan zijn soms impliciet.  
- Expliciet koppelen van acties aan de normelementen. 
- Zorgen voor een werkwijze waarbij relevante besluiten en afspraken 
sneller teruggevonden kunnen worden
- Operationele planning: alle acties periodiek en incidenteel worden 
ingepland in de applicatie als meeting of actie. Door de periodieke acties 
voor langere tijd vooruit in te plannen kan de organisatie meer overzicht en 
regie houden op haar processen en ISMS. Hierin kan de organisatie nog 
stappen zetten.
- Zorgdragen voor betere normkennis. Het is er wel, maar laat wel ruimte 
voor verbetering. 
De onderliggende documentatie blijkt steeds wel aanwezig, maar het kost 
veel tijd om deze op te zoeken, door de wijze waarop het ISMS is 
georganiseerd. Dit draagt niet bij aan de efficiency van het ISMS en het 
uitvoeren van interne en externe audits. 

Info

Positieve punten: Als positief punt is op te merken, dat de directeur/security officer bijna 
dagelijks contact heeft met de ingehuurde software-ontwikkelaars over 
functionele en technische ontwikkelingen. Er wordt nauw samengewerkt 
vanuit een vertrouwensbasis. 

Info

Advies: De audit heeft volgens de auditdoelstellingen plaatsgevonden. Hierbij is 
geconstateerd is dat het bedrijf voldoet aan de eisen; het 
managementsysteem is doeltreffend en heeft het vermogen om aan de 
toepasselijke eisen en de verwachte resultaten te voldoen en heeft een 
effectief proces van interne audits en directiebeoordeling. Tevens is het 
passend en geschikt bij het toepassingsgebied zoals aangegeven in dit 
rapport. De onderliggende positieve bewijs hiervoor is vastgelegd in de 
auditmatrix.

C

Juistheid auditprogramma Na afloop van de audit is de juistheid van het auditprogramma beoordeeld. 
Hierbij is geconcludeerd dat de auditor de audit volledig en naar 
tevredenheid heeft kunnen uitvoeren.

C
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Bevindingen (definitie)

C -  Conform : Voldoet aan de normeis.
Info: eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze 
aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder 
doorontwikkeld worden.

T -  Tekortkoming : Na afloop van de audit is/zijn er 0 tekortkoming(en) met het management besproken en 
als zodanig geaccepteerd.

(niet mogelijk bij VCA certificatie) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis.
Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de 
organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De 
geplande corrigerende maatregelen moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een 
certificatie-advies kan uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens 
de volgende audit.

KT -  Kritische Tekortkoming : Na afloop van de audit is/zijn er 3 kritische tekortkoming(en) met het management 
besproken en als zodanig geaccepteerd.
Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis.
Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of 
niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande 
corrigerende maatregelen inclusief de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld 
alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. Doorgaans is hiervoor een extra audit 
noodzakelijk.

Vervolgafspraken
ISO 27001 : Het bedrijf presenteert haar reactie op de tekortkoming(en) aan Kiwa vóór:  12-11-2018

Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. de kritische tekortkoming(en) tijdens een extra 
audit op:  1-3-2019
Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) 
tijdens de volgende audit op:  :20200228

Beoordeling corrigerende maatregelen

Beoordelingsresultaat
ISO 27001 : De beoordeling van de corrigerende maatregelen is opgenomen in de rapportbladen.

De corrigerende maatregelen en de effectiviteit daarvan zijn als voldoende beoordeeld.

Certificatieadvies

Het auditteam adviseert Kiwa tot:
ISO 27001 : voortzetting van het certificaat.

Bij deze audit is een steekproef van de organisatie en zijn bedrijfsprocessen getoetst. De resultaten van deze audit zijn dus gebaseerd op een 
proces van het nemen van steekproeven van de beschikbare informatie.

Bij een toelatingsonderzoek, een herevaluatie of bij Kritische tekortkomingen zal er (met dit advies als basis)  intern binnen Kiwa een 
onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden. Op basis van de uitkomst van de review zal een certificatiebeslissing worden genomen.

Eventuele bijzonderheden:

Over de rapportage SA1 ISO 27001 en NEN7510:2011:
De organisatie heeft besloten tijdens SA1 nog niet over te stappen naar de NEN7510:2017. Er is dus getoetst op 
de NEN7510:2011.
Uit efficiency overwegingen is ervoor gekozen de audit van de NEN7510:2011 in E4Art in te voegen in de 
auditrapportage ISO 27001 met vermelding van de relevante normartikelen uit de NEN7510:2011.
Bij klantgegevens onder NEN7510 staan dus de certificaat gegevens voor de NEN7510:2011. 

De organisatie is erop gewezen dat deze overstap moet plaatsvinden vóór 1 juni 2020 en dat dat betekent dat de 
volgende opvolgingsaudit met overstap naar de nieuwe norm uiterlijk in maart 2020 zal moeten plaatsvinden. Dit 
om voldoende tijd te hebben eventuele tekortkomingen op te lossen en daarmee te voorkomen dat de organisatie 
tijdelijk niet beschikt over een geldig certificaat. De 2e opvolgingsaudit incl. overstap NEN7510:2017 is 1,5 dag 
incl. rapportage en is gepland op 28 februari 2020. 

Vanwege aanpassing (tekstueel) van het toepassingsgebied voor beide normen graag een aangepast certificaat 
verstrekken voor ISO 27001 en NEN7510:2011.
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Teamleider Kiwa Review en certificatiebeslissing Kiwa
Naam Tanneke Jansen (voor intern gebruik Kiwa) Naam
Datum 2-3-2019 Datum
Handtekening   Handtekening
  

Dit rapport heeft de volgende bijlagen:
Auditprogramma, komende 3 jaar
Kiwa Progressmodel
Auditmatrix
3 rapportblad(en)
Auditplan

Los bijgevoegde documenten:

Anne van Diemen - Vereijken

14-03-2019
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Auditprogramma, komende 3 jaar
Audit: A1 A2 A3 A4
Datum: 08-10-2018 + 12mnd + 24mnd + 36mnd
Norm: ISO 27001 

(opv)

Directiebeoordeling ■ ■ ■ ■
Interne audits ■ ■ ■ ■
Continue verbeteren ■ ■ ■ ■
Management van wijzigingen ■ ■ ■ ■
Correctieve maatregelen ■ ■ ■ ■
Preventieve maatregelen ■ ■ ■ ■
Klachten ■ ■ ■ ■
Logo gebruik ■ ■ ■ ■
Doeltreffendheid systeem ■ ■ ■ ■
Vestiging(en):
Hoofdvestiging ■ ■ ■ ■

Scope-onderdelen:

1e 
opvolgingsaudi
t ISO27001 & 
NEN7510:201
1
Past 
Performance 
Review 
(Verslag 
Initiële audit in 
Word)

2e 
opvolgingsaudi
t,
ISO27001 & 
overstap 
NEN7510:201
7 Past 
Performance 
Review

Hercertificatie 
ISO27001, 
NEN7510:201
7 

Systeem

Managementsysteem C ■ ■ □
Gedocumenteerde informatie C ■ ■ □

Organisatie en Leiderschap

Leiderschap C □ ■ □
Organisatie C □ ■ □
Communicatie C □ ■ □

Personeel management

Vakbekwaamheid C □ ■ □
Veiligheid C □ ■ □

Strategie en Beleid

Risico's en wetgeving C ■ ■ □
Beleid en doelen C ■ ■ □

Assetmanagement

Middelen C ■ ■ □
Werkomgeving C ■ ■ □

Procesmanagement

Algemeen C ■ ■ □
Inkoopproces C ■ ■ □

Resultaten

Procesmonitoring C ■ ■ □
Interne audits KT>C ■ ■ □
Afwijkingen/incidenten C ■ ■ □
Noodsituaties C ■ ■ □
Verbeteringen KT>C ■ ■ □

Evaluatie

Systeemevaluatie KT>C ■ ■ □
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Kiwa Progressmodel
Het Kiwa Progress toetsingsmodel is ontwikkeld voor audits op het gebied van systeemcertificering.
Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM (www.efqm.com) en het INK (www.ink.nl).
Het stelt de Kiwa-auditor in staat om procesmatiger te werken en de normaspecten van diverse normen op 
overzichtelijke wijze te bundelen via een aantal vaste, herkenbare op de bedrijfsprocessen afgestemde 
aandachtsgebieden.
Met het model kan de auditor flexibel schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor
op een efficiëntere wijze plaatsvinden en bevat derhalve meer inhoud en toegevoegde waarde.

Systeem
Managementsysteem

Gedocumenteerde informatie

MedewerkersPersoneel 
management

Vakbekwaamheid
Veiligheid

Klanten
Strategie en Beleid
Risico's en wetgeving

Beleid en doelen

Leveranciers

Organisatie en 
Leiderschap

Leiderschap
Organisatie

Communicatie

Assetmanagement
Middelen

Werkomgeving

Procesmanagement
Algemeen

Inkoopproces

Maatschappij

Resultaten
Procesmonitoring

Interne audits
Afwijkingen/incidenten

Noodsituaties
Verbeteringen

Evaluatie
Systeemevaluatie

Progress toetsingsmodel
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Auditmatrix
ISO 27001:2017 C = Conform

T = niet-kritisch
KT = kritisch

Info = Conform met info
KT>C = Aangepast
T>C = Aangepast.

Systeem

Managementsysteem A1

ISO 27001:2017, § 4.3 Het toepassingsgebied van het managementsysteem voor 
informatiebeveiliging vaststellen.

C

ISO 27001:2017, § 4.4 Het inrichten, implementeren, onderhouden en continue verbeteren van 
een managementsysteem voor informatiebeveiliging

C

Gedocumenteerde informatie: 
De organisatie heeft bepaald dat er geen processen of eisen niet van toepassing zijn en dit onderbouwd. Dit heeft 
geen negatieve invloed op de mate van informatiebeveiliging.

Gedocumenteerde informatie:
- ISMS 00.00 Informatiebeveiliging voor Shareboard => Dit artikel beschrijft wat de hoofdopzet is van het ISMS, 
toelichting op het ISMS. 
- ISMS 18.11 SOA ISO27001:2013. De norm voor informatiebeveiliging.
- ISMS 18.12 SOA NEN7510:2011 Informatiebeveiliging voor de zorg
- ISMS 18.13 SOA NEN7512:2015 gegevensuitwisseling
- ISMS 18.14 SOA NEN7513:2010 logging
- ISMS 18.15 SOA bij bijlage A van ISO27001 Normatief kader
- High Secure zorgtoepassingen – SOA ISMS 18.15 etc. 
In het SOA artikel zijn de artikelen van het norm opgenomen met daaronder de verwijzing naar de ISMS 
documenten waarin dit onderwerp is geregeld. 

Zie ook auditrapportage IA ISO 27001 en NEN7510:2011.

A1:
4.3 / 4.3, 4.5.1, 4.7.1
De processen worden geëvalueerd en benodigde wijzigingen worden doorgevoerd met als doel het 
managementsysteem te verbeteren.

De organisatie heeft bepaald welke personen nodig zijn voor de doeltreffende implementatie van haar 
managementsysteem en het uitvoeren van processen;  deze personen zijn beschikbaar gesteld.
Dit werd onder andere vastgesteld tijdens  de interviews van deze audit en de rondgang. Zie ook de 
auditplanning.

De organisatie heeft bepaald dat ontwerp processen of eisen niet van toepassing zijn en dit onderbouwd. Dit 
heeft geen negatieve invloed op de mate van informatiebeveiliging.

Het toepassingsgebied is eerder vastgesteld als: 
Het ISMS van Share-board betreft de informatiebeveiliging en de privacybescherming van
bedrijfsgevoelige informatie en/of bijzondere persoonsgegevens alsmede de persoonsgegevens van de 
Gebruikers zelf, die door Gebruikers aan Share-board worden toevertrouwd om onderling makkelijk en 
vertrouwelijk te kunnen samenwerken.

Het gebruik van de merknaam "Share-board" is NIET toegestaan in het toepassingsgebied. De termen " 
toevertrouwd, makkelijk en vertrouwelijk" suggereren een waarde oordeel wat ook niet is toegestaan. 
Daarom is het toepassingsgebied gecorrigeerd. 

Het toepassingsgebied is nu als volgt gedefinieerd:
Wat wel kan in deze context is: "Het ontwikkelen en in stand houden van een applicatie voor (vertrouwelijke-) 
gegevensuitwisseling". De directie is hiermee akkoord.

4.4 / 4.1, 4.4.2
ISMS is gemaakt in de eigen applicatie Shareboard. 
Shareboard is een database – Artikel is een record in een database
Artikelen- Werkt niet met documenten. Je schrijft records in de database. De records kunnen dus ook niet 
downloaden. Je kunt wel PDF print maken. 
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- Shareboard | Team SB-Techniek | Mijn lijsten | Het ISMS van Shareboard => alle ISMS artikelen. 
- Alles is vastgelegd als een artikel
- Punaise = notitie
- Vinkje = actiepunten – kun je een actiehouder aan toevoegen.
- Postbus – kun je iets delen met één persoon. 
-               Rapportages worden gemaakt door filters over de artikelen te leggen. 
Nummering oplopend, niet gelinkt aan de norm. 

8 mensen hebben toegang tot het ISMS, Wim van Asperen en Jozeph Verbon van Shareboard en de 
medewerkers van Safira die aan de applicatie werken. 

4.4 Alle ISMS inspanningen waren vooral gericht op de software-ontwikkeling en zijn afgelopen periode breder 
getrokken naar de hele organisatie, omdat de normen over de bedrijfsvoering gaan, dus inclusief ondersteunende 
processen. 

Aandachtspunt: ISMS ontbeert structuur, veel losse documenten/artikelen waardoor moeilijk te beoordelen of aan 
alle eisen van ISO27001/NEN7510 wordt voldaan en onderlinge samenhang ontbreekt. Gebruik de VVT of 
overkoepelend document of handboek om alles in te zetten met verwijzing naar de juiste documenten / artikelen. 
Zorg consequent voor een koppeling naar de relevante normelementen zodat je niet hoeft te zoeken. 

Gedocumenteerde informatie A1

ISO 27001:2017, § 7.5 Gedocumenteerde informatie; creëren, actualiseren en beheersing. C

Gedocumenteerde informatie: 
Bijvoorbeeld werden gezien: 
- ISMS 05.3 Classificatie van gegevens
- Diverse artikelen uit de ShareBoard applicatie van type "ISMS".

A1:
7.5 / 4.7.1, 4.7.2
De organisatie beheerst de gedocumenteerde informatie t.a.v. identificatie, beschrijving, format en 
beoordeling/goedkeuring.
De informatie is beschikbaar en geschikt voor gebruik waar en wanneer nodig.

Distributie, toegang, terugvinden, opslag, behoud, beveiliging en vernietiging is beheerst inclusief het doorvoeren 
van wijzigingen en het beschermen tegen onbedoelde wijzigingen.

Gedocumenteerde informatie: 
- ISMS 05.3 Classificatie van gegevens
- Op team niveau wordt de classificatie bepaald van de artikelen die binnen een team worden gedeeld. Alle 
artikelen die raken aan het primair proces zijn vertrouwelijk. 
- Versiebeheer: per artikel is aangeven bij label versiebeheer of het concept is, in bewerking of definitief. Per 
document kun je in de logfile alle wijzigingen terugvinden.  
- Team tijdlijn geeft alle wijzigingen in documenten weer. 

Bijvoorbeeld werden gezien: 
- Alle ISMS documentatie zoals in deze rapportage genoemd. 
- Gepubliceerd is altijd de laatste versie. In de log kun je alles terughalen – daarin zit alle versiebeheer. 
- Documentclassificatie wordt bepaald door het team. 

3 soorten gegevens
- Klantdata/ gebruikersdata eigendom van de klant– classificatie type D
- Financiële gegevens en persoonlijke gegevens van klant in de administratie van Shareboard – classificatie type 
B
- Team content – classificatie type D ernstig

Classificaties staan openbaar op de website van Shareboard – www.share-board.nl/gegevens. Welke gegevens 
Shareboard opslaat
4 vertrouwelijkheidsniveaus:
- A t/m D op basis van impact op de organisatie of haar klanten.

Distributie, toegang, terugvinden, opslag, behoud, beveiliging en vernietiging is beheerst inclusief het doorvoeren 
van wijzigingen en het beschermen tegen onbedoelde wijzigingen
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Organisatie en Leiderschap

Leiderschap A1

ISO 27001:2017, § 5.1 Leiderschap en betrokkenheid C

Gedocumenteerde informatie: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A1:
5..1 / 4.3, 4.2.2
De directie toont leiderschap en betrokkenheid met betrekking tot het managementsysteem en neemt 
verantwoordelijkheid voor de doeltreffendheid daarvan. Het beleid wordt uitdragen in dagelijkse betrokkenheid bij 
de werkzaamheden. 

Het beleid inzake informatiebeveiliging en daaraan gerelateerde doelstellingen zijn vastgesteld conform de 
context en strategische richting van de organisatie. De directie heeft de implementatie van het 
informatiebeveiligingssysteem en de daarbij behorende middelen bewerkstelligd.

De directie ondersteunt relevante managementfunctionarissen (of managers)  om hun leiderschap te tonen 
binnen hun verantwoordelijkheidsgebieden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door geven van duidelijk instructies, bijstellen 
van beleid als nodig, inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling. Er is veel overleg over functionaliteit en wat dat 
betekent voor de informatiebeveiliging. Korte lijnen, snel schakelen. Beleid van “quality and security first”. Directie 
heeft zelf het ISMS opgezet.  

De directie toont leiderschap en betrokkenheid met betrekking tot informatiebeveiliging en heeft bewerkstelligd 
dat de eisen hiervan zijn vastgesteld, alsook de daarbij van toepassing zijnde wet- en regelgeving, dat deze 
worden begrepen en er consequent aan wordt voldaan.

Risico's en kansen samenhangend met wet- en regelgeving zijn vastgesteld en worden beheerst dan wel 
opgepakt.

Het beleid inzake informatiebeveiliging en daaraan gerelateerde doelstellingen zijn vastgesteld conform de 
context en strategische richting van de organisatie. De directie heeft de implementatie van het 
informatiebeveiligingssysteem en de daarbij behorende middelen bewerkstelligd. 

De directie ondersteunt relevante managementfunctionarissen (of managers)  om hun leiderschap te tonen 
binnen hun verantwoordelijkheidsgebieden.  Dit gebeurt bijvoorbeeld door regelmatig overleg met de software-
ontwikkelaars over de voortgang  van de productontwikkeling/softwareontwikkeling. 

De directie toont leiderschap en betrokkenheid met betrekking tot informatiebeveiliging en heeft bewerkstelligd 
dat de eisen hiervan zijn vastgesteld, alsook de daarbij van toepassing zijnde wet- en regelgeving, dat deze 
worden begrepen en er consequent aan wordt voldaan.

Organisatie A1

ISO 27001:2017, § 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context.
Vaststellen van interne en externe belangrijke punten (issues).

C

ISO 27001:2017, § 4.2 Inzicht in de behoefte en verwachtingen van belanghebbenden. C

ISO 27001:2017, § 5.3 Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie. C

ISO 27001:2017, § A6.1 A6.1 Organiseren van informatiebeveiliging / Interne organisatie C

ISO 27001:2017, § A6.2 A6.2 Organiseren van informatiebeveiliging / Mobiele apparatuur en 
telewerken

C

Gedocumenteerde informatie: 
De organisatie heeft inzicht in haar context en heeft relevante externe en interne belangrijke punten (issues) 
vastgesteld.

Documentatie gezien:
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- Contextanalyse is opgenomen in de risicoanalyse.

De organisatie heeft vastgesteld welke belanghebbenden relevant zijn voor het informatie 
beveiligingsmanagement systeem en welke eisen van deze belanghebbenden relevant zijn.

A6.1 De verantwoordelijkheden voor Informatiebeveiliging zijn vastgelegd in: 
- isms-00-00-informatie-beveiliging-voor-share-board
- Artikel ISMS 3.0 De Betrokken Actoren.
Hierbij zijn eventueel conflicterende verantwoordelijkheidsgebieden gescheiden. De verantwoordelijkheden voor 
contact met overheid is hierin opgenomen. Daar waar projecten worden uitgevoerd zijn de verantwoordelijkheden 
voor project management expliciet benoemd.

A6.2 Beleid en aanvullende maatregelen voor mobiele apparatuur is vastgesteld in: 
- actie (afgehandeld) procedure thuiswerken
ISMS 10.04.16 Procedures
- thuiswerken
- hoe omgaan met storingen, meldingen en incidentmanagement
- procedure full restore
- restoren van 1 specifiek onderdeel. 
- procedure gebruikers toevoegen en beheren op een linux server

Beleid en aanvullende maatregelen ten aanzien van het thuiswerken zijn vastgesteld in: 
- ISMS 10.04.16 Procedures.

Op basis van de vastgestelde belangrijke punten (ISMS-issues) en relevante eisen van belanghebbenden heeft 
de organisatie kansen en risico geïnventariseerd en acties gepland om onder meer de zekerheid te geven dat het 
informatiebeveiligingssysteem zijn beoogde resultaten zal behalen.
Voorbeelden van risico’s en kansen zijn: 
Risico’s: 
- Tempo naar de markt. Shareboard is nog klein – is er nog voldoende tijd om voldoende marktaandeel te kunnen 
creëren
Kansen
- Groeiende interesse in privacy en security
- Groeiende tendens in kleinere organisaties die met elkaar willen samenwerken, decentraal werken en informatie 
delen.

A1:

4.1 / 4.6.4
De organisatie heeft inzicht in haar context en heeft relevante externe en interne belangrijke punten (issues) 
vastgesteld. Informatie over de betreffende externe en interne belangrijke punten wordt gemonitord en 
beoordeeld. 
vastgesteld.
Voorbeelden van issues zijn: 
- In maatschappij is een groeiende belangstelling en interesse naar veilige plekken op het internet.
- Invoering AVG – explicieter afspraken met andere partijen nodig verwerkersovereenkomsten; vertaling naar 
gebruiker en diens verantwoordelijkheden
- Toenemende dreiging van terrorisme: zorgen voor beveiligingstechniek die afweging maakt tussen openbare 
veiligheid/justitie en belang van vertrouwelijke informatie delen. 
- Marktontwikkeling: ICT bedrijven schuiven steeds meer op met tools die meer opschuiven richting filosofie 
Shareboard qua beveiliging. 
- Maatschappelijke ontwikkeling van toename van werken op afstand.

4.2 / 4.4.2, 4.5.3
Informatie over de belanghebbenden wordt gemonitord en beoordeeld. 
Informatie over de betreffende externe en interne belangrijke punten wordt gemonitord en beoordeeld. 

Informatie over de belanghebbenden wordt gemonitord en beoordeeld. Voorbeelden van belanghebbenden en 
relevante eisen zijn: 
- Samenwerkingspartijen (Safira – softwareontwikkeling, Cloud VPS – hosting, ON2IT – security) – 
duidelijke opdrachten en daarover in openheid communiceren.
- Shareboard directie - ROI
- Klanten – transparantie over informatiebeveiliging, AVG interpretatie op de website, meedenken over 
functionaliteit
- Overheid – AP – melden IB incidenten

5.3 / 4.2.1, 4.2.2, 4.7.3, 4.5.2
De rollen van ISMS-coördinator, security officer, directeur zijn belegd bij Wim van Asperen. 
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Jozeph Verbon is directeur, marketeer, administratie, financiën, sales.
Software-engineers, helpdeskmedewerker worden extern ingehuurd bij Safira.
Cloud VPS host en beheerd de virtuele netwerken. Netwerkbeheer wordt aangestuurd door Nick Bogerd of door 
hemzelf uitgevoerd. Systeembeheer valt ook onder de SLA met Cloud VPS. 
De directie heeft bewerkstelligd dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor relevante rollen zijn toegekend 
m.b.t. beoogde output van processen, rapportages over prestaties van het kwaliteitsmanagementsysteem, 
verbeterkansen, wijzigingen in  het managementsysteem.
- ISMS0.3.1 de betrokken actoren sept 16 
Een en ander is gecommuniceerd en begrepen door de medewerkers binnen de organisatie, bijvoorbeeld tijdens 
gesprekken over opdrachtverstrekking en inhuur van medewerkers.
De directie heeft bewerkstelligd dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor relevante rollen zijn toegekend 
m.b.t. het verhogen van het informatiebeveiligingsniveau.

A6.1 / 6.1.3, 8.1.1, 10.1.3, 6.1.6, 6.1.7 
De verantwoordelijkheden worden door de medewerkers in hun eigen bewoordingen genoemd. 
Verantwoordelijkheden binnen projecten komen bijvoorbeeld tot uitdrukking in: - Werkafspraken met Safira 
medewerkers.
- Interne auditor extern inhuren vanwege overlap ISMS-coördinator, security officer, directeur in één persoon.
- Pentesten extern belegd bij On2IT.

A6.2 / 11.7.1, 11.7.2
De maatregelen voor mobiele apparatuur zijn o.a. beoordeeld bij: 
- software ontwikkelaar - Nick Bogerd (Safira)
- directeur Wim van Asperen.
De gesproken medewerkers werken thuis naar zeggen overeenkomstig de vastgestelde maatregelen.

A6.2 / 11.7.1, 11.7.2
Beleid en aanvullende maatregelen voor mobiele apparatuur is vastgesteld in: 
- ISMS 10.04.16 Procedures
- ISMS 10.4.14 Inventarislijst stelt onder het kopje beleid en maatregelen eisen ten aanzien van gebruik eigen 
apparatuur.
- BYOD is toegestaan. Gezien Nick Bogerd gebruikt zakelijke laptop Safira.
- De organisatie is een netwerkorganisatie. In principe kunnen medewerkers of inhuurkrachten vanaf elke plek 
werken. 
- Alle data staat in de cloud en is alleen toegankelijk via VPN en 2 factor authentication. 

Communicatie A1

ISO 27001:2017, § 7.4 Vaststellen implementeren en onderhouden van processen voor interne 
en externe communicatie.

C

Gedocumenteerde informatie: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A1:
7.4 / 4.6, 4.2.2
Voorbeelden van communicatie zijn:
Interne communicatie: 
- Werkoverleggen
- Berichten en artikelen via Share-board
Externe communicatie:
- Website.
- Privacyreglement op de website.

Personeel management

Vakbekwaamheid A1

ISO 27001:2017, § 7.2 Vaststellen van de benodigde competentie van personen en 
bewerkstelligen dat deze personen competent zijn.

C

ISO 27001:2017, § 7.3 Bewerkstelligen dat personen die werkzaamheden verrichten onder gezag 
van de organisatie zich bewust zijn.

C
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Gedocumenteerde informatie: 
De organisatie heeft bepaald welke kennis nodig is om te voldoen aan de eisen inzake informatiebeveiliging.

De organisatie heeft voor relevante functies, niveaus en processen relevante doelstellingen op het gebied van 
informatiebeveiliging vastgesteld en in gedocumenteerde informatie onderhouden.

Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A1:
7.2 / 4.4.3
De organisatie heeft bepaald welke kennis nodig is om haar processen uit te voeren.
Van de volgende medewerkers is vastgesteld dat zij aan de vereisten competenties voldoen: 
- Nick Bogerd - software ontwikkelaar (externe inhuur).

Uit de interviews met de medewerkers blijkt dat deze bewust zijn van het beleid van de organisatie, de 
doelstellingen in relatie tot hun werkzaamheden, hun bijdrage daarin en de gevolgen van het niet voldoen aan 
afspraken.
- Nick Bogerd - software ontwikkelaar (externe inhuur).

7.2 / 4.4.3
Gedocumenteerde informatie:
- ISMS 3.1.2 Competentie.
De organisatie heeft bepaald welke kennis nodig is om te voldoen aan de eisen inzake informatiebeveiliging.

De organisatie heeft voor relevante functies, niveaus en processen relevante doelstellingen op het gebied van 
informatiebeveiliging vastgesteld en in gedocumenteerde informatie onderhouden.

7.3 / 4.4.1, 4.4.3
Security protocol – getekend door alle extern ingehuurde medewerkers. Er zijn geen medewerkers in loondienst. 

Veiligheid A1

ISO 27001:2017, § A7.1 A7.1 Veilig personeel / Voorafgaand aan het dienstverband C

ISO 27001:2017, § A7.2 A7.2 Veilig personeel / Tijdens het dienstverband C

ISO 27001:2017, § A7.3 A7.3 Veilig personeel / Beëindiging en wijziging van het dienstverband C

Gedocumenteerde informatie: 
A7.1 Er is een procedure die ten minste aangeeft wie en op basis van welke competenties iemand een verificatie 
naar de achtergrond van nieuw aangenomen medewerkers mag uitvoeren, en hoe, wanneer en waarom 
controleonderzoeken worden uitgevoerd..

A7.2 De eis tot naleving van alle informatiebeveiligingsmaatregelen komt voor de medewerkers tot uitdrukking in: 
Security protol opgesteld met gedragsregels. Daarin geheimhoudingsverklaring en sanctiebeleid.
- ISMS 11.3 Security protocol.

Er is een bewustzijnsprogramma met betrekking tot informatiebeveiliging: 
- gesprek met directie over IB beleid en ISMS en bevestigen en akkorderen van security protocol. 
Dit programma is van toepassing op alle ingehuurde medewerkers.
Disciplinaire maatregelen komen tot uitdrukking in: 
- ISMS 11.3 Security protocol.

A7.3 De verantwoordelijkheden en verplichte afhandeling van informatiebeveiligings-maatregelen na beëindiging 
dienstverband komen tot uitdrukking in: 
er is gene sprake van dienstverbanden, alle expertise wordt extern ingehuurd.

Zie ook auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A1:

A7.1 / 8.1.2, 8.1.3
Een verificatie naar achtergrond van nieuw aangenomen medewerkers is beoordeeld voor: 
Er zijn geen medewerkers in loondienst. Externe medewerkers worden ingehuurd op basis van competenties en 
kennis. Externe medewerkers moeten zich conformeren aan het IB beleid, geheimhouding en sanctiebeleid. 
- Nick Bogerd software ontwikkelaar - ingehuurd via Safira - check op relevante opleiding. 
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- Er wordt geen VOG of referentie gevraagd. Dit is conform het beleid van ShareBoard.

In diens arbeidscontract komen de informatiebeveiligings-verantwoordelijkheden tot uitdrukking.
- Security Protocol getekend door alle teamleden. 
- Akkoordverklaring gezien voor alle 8 teamleden.

A7.2 / 6.1.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3
Het bewustzijnsprogramma wordt volgens planning uitgevoerd. Dit is geconcludeerd op basis van interview met 
software ontwikkelaar Nick Bogerd (Safira)
- Alle medewerkers in-of extern moeten kennisnemen van het security protocol en akkoord verklaren. 
- Geheimhouding uitbreiden bedrijfsinformatie – niet alleen primair proces
- Sanctiebeleid op toevoegen

A7. 3 / 8.3.1
Gezien werd de beëindiging van het dienstverband van: n.v.t. er zijn geen medewerkers in loondienst.

Strategie en Beleid

Risico's en wetgeving A1

ISO 27001:2017, § 6.1 Maatregelen om risico's en kansen te benutten. C

Gedocumenteerde informatie: 
ISMS 08.2 Risico-Analyse
ISMS 8.2.1 Mens. Wegvallen Personeel => achtervang voor personeelswijzigingen bij softwareontwikkeling 
Safira. 

Zie ook auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A1:
6.1 / 4.3, 4.6.4, 4.4.1, 4.7.1, 
De organisatie heeft acties gepland om de risico’s en kansen op te pakken. 
Voorbeelden van acties zijn:  
- ISMS 8.2.5 Programmatuur. Programmatuurfouten.
- ISMS 8.2.1 wegval van mensen
- ISMS 08.2 Risico-analyse
De doeltreffendheid van deze acties worden geëvalueerd  door: Wim van Asperen security officer. 

Risico's zijn beoordeeld met de MAPGOOD methodiek en elk kwartaal doorlopen door de security officer. 

6.1.3 / 4.3, 4.7.1, 4.4.1
Gezien:
- Verklaring van Toepasselijkheid van 20 januari 2016, versie 1.0.
- VVT (SOA) voor NEN7510:2011 en ISO27001:2013 dd februari 2019 => VVT voor beide normen waaraan de 
reden voor opname is toegevoegd voor contractuele eis, wettelijke eis, best practice en/of risico-analyse.
In de nieuwe VVT zijn geen veranderingen in uitsluitingen / niet van toepassing verklaringen. 

Beleid en doelen A1

ISO 27001:2017, § 5.2 Vaststellen en communiceren van het informatiebeveiligingsbeleid C

ISO 27001:2017, § 6.2 Informatiebeveiligingsdoelstellingen en de planning om ze te bereiken. C

ISO 27001:2017, § A10.1 A10.1 Cryptografie / Cryptografische beheersmaatregelen C

ISO 27001:2017, § A5.1 A5.1 Informatiebeveiligingsbeleid / Aansturing door de directie van de 
informatiebeveiliging

C

Gedocumenteerde informatie: 
Informatiebeveiligingsdoelstellingen zijn vastgelegd in: 
- isms-00-00-informatie-beveiliging-voor-share-board
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A5.1 Het beleid voor informatiebeveiliging is vastgesteld in: 
- isms-00-00-informatie-beveiliging-voor-share-board.
Daarnaast: 
- Beschreven op de website
- Best practices gedefinieerd in het ISMS
- Risico-inventarisatie bevat ook een deel beleid.
- ISMS 00.00 Informatiebeveiliging voor Shareboard
- ISMS 12.0 Algemene principes.

A10.1 Er werd beleid voor cryptografie vastgesteld in: 
- ISMS10.4 ShareBoard configuratie
- ISMS10.0 Technologische maatregelen.
- ISMS10.4.6. Encryptie van productie data. 
- ISMS 11.0 Organisatorische maatregelen. 

A1:
5.2 / 4.3, 4.2.2, 4.7.3, 4.7.1
Het beleid is kenbaar gemaakt door publicatie in SB team Techniek | ISMS
- ISMS 12.0 uitgangspunten voor IB
- Safety and quality first
- Limited access – need to have, don’t copy
- Security by design, privacy by design
- Simplicity, koppeling en samenhang
- ISMS 08.2 Risico-analyse. 

6.2 / 4.2.2, 4.5.1, 4.7.1
Er zijn plannen opgesteld voor het bereiken van de doelstellingen (o.a. welke middelen er nodig zijn, wie 
verantwoordelijk is en wanneer het voltooid zal zijn). Bijvoorbeeld:
- ISMS10.1 Security en design principes van ShareBoard:  security by design verder implementeren om 
integriteitsproblemen terug te dringen. 

Gewenste wijzigingen in het managementsysteem worden op een geplande wijze uitgevoerd).

De organisatie heeft de middelen vastgesteld en beschikbaar gesteld die nodig zijn voor het inrichten, 
implementeren, onderhouden en continue verbeteren van het managementsysteem.

Informatiebeveiligingsdoelstellingen zijn bijvoorbeeld:
- Artikel ISMS 7.3 KPI: De Integriteit (no data changed) normeren we als ?zeer hoog?. Voor high secure 
toepassingen is
data-integriteit een belangrijk aspect.=> 0% inbreuken op data- integriteit
- Artikel ISMS 7.2 KPI: De Vertrouwelijkheid (nothing goes out) normeren we als ?zeer hoog? met een normering 
als: het
voldoen aan de AVG voor Bijzondere Persoonsgegevens.=> AVG compliant zijn
- Artikel ISMS 7.1 KPI: De Beschikbaarheid (data accessibility) normeren we als ?voldoende hoog?: >= 98% per 
maand. => Effectieve beschikbaarheid: Beschikbaarheid van de applicatie Share-board van 98%
- Compliancy NEN7510:2011
- Compliancy ISO 27001:2017.

A5.1 / 5.1
Het beleid is door het management goedgekeurd op: in de directiebeoordeling 2018 van 12-2-2019.
Is bekend gemaakt bij de medewerkers middels: publicatie op ShareBoard.
Werd periodiek gereviewd op: 12-2-2019.

A10.1 / 12.3.1, 12.3.2
Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor: 
- verzenden van bijlagen per mail. 
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Assetmanagement

Middelen A1

ISO 27001:2017, § 7.1 Middelen vaststellen en beschikbaar stellen. C

ISO 27001:2017, § A8.1 A8.1 Beheer van bedrijfsmiddelen / Verantwoordelijkheid voor 
bedrijfsmiddelen

C

ISO 27001:2017, § A8.2 A8.2 Beheer van bedrijfsmiddelen / Informatieclassificatie C

ISO 27001:2017, § A8.3 A8.3 Beheer van bedrijfsmiddelen / Behandelen van media C

Gedocumenteerde informatie: 
A8.1 De inventarisatie van informatie, andere bedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en 
informatieverwerkende faciliteiten komt tot uitdrukking in de volgende gedocumenteeerde informatie: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

De inventarisatie laat zien wie eigenaar is en omvat de levenscyclus van informatie waartoe behoort de aanmaak, 
verwerking, opslag, overdracht, verwijdering en vernietiging.
Bij de classificatie wordt voldoende rekening gehouden met wettelijke eisen en met waarde, belang en
gevoeligheid voor onbevoegde bekendmaking of wijziging.
Het beheer van de inventarisatie is belegd bij 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A8.2 De procedure voor informatieclassificatie en -labelling komt tot uitdrukking in: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A8.3 De procedure voor behandeling van verwisselbare media, vernietigen van data en overgang van informatie 
van de ene drager naar de andere komt tot uitdrukking in: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

De veiligheid van de informatie wordt op de volgende manier gerealiseerd: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A1:

De organisatie heeft bepaald welke personen nodig zijn voor de doeltreffende implementatie van haar 
managementsysteem en het uitvoeren van processen;  deze personen zijn beschikbaar gesteld.
Dit werd onder andere vastgesteld tijdens  de interviews van deze audit en de rondgang. Zie ook de 
auditplanning.

7.1 / 4.4.1, 4.4.2
Middelen:
- Medewerkers krijgen toegang tot productiedata via een VPN verbinding. 
- Werkplek.  

A8.1 /7.1.1, 8.3.2
De volgende registraties en middelen zijn tijdens deze audit beoordeeld:
- iPad Pro 2018, serienummer DMPXX8GXKD86.

A8.1 /7.1.1, 8.3.2
De inventarisatie van informatie, andere bedrijfsmiddelen die samenhangen met informatie en 
informatieverwerkende faciliteiten komt tot uitdrukking in de volgende gedocumenteerde informatie:
- ISMS 10.4.14 Inventarislijst.
De inventarisatie laat zien wie eigenaar is en omvat de levenscyclus van informatie waartoe behoort de aanmaak, 
verwerking, opslag, overdracht, verwijdering en vernietiging.
Bij de classificatie wordt voldoende rekening gehouden met wettelijke eisen en met waarde, belang en 
gevoeligheid voor onbevoegde bekendmaking of wijziging.
Het beheer van de inventarisatie is belegd bij Wim van Asperen.

A8.1 /7.1.1, 8.3.2
Register/inventarisatie informatie en bedrijfsmiddelen:
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- ISMS 10.4.14 Inventarislijst.
- In datacenter heeft de organisatie VPSVirtualPrivateServer ruimte gekocht bij CloudVPS. 
- 2 laptops – lead engineer, security officer – serienummers en garantie op factuur/orderbon.

A8.3 /10.7.1, 10.7.2, 10.8.3
Media:
Beleid dat geen gebruik wordt gemaakt van verwijderbare media. 

Werkomgeving A1

ISO 27001:2017, § A11.1 A11.1 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving / Beveiligde 
gebieden

C

ISO 27001:2017, § A11.2 A11.2 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving / Apparatuur C

ISO 27001:2017, § A13.1 A13.1 Communicatiebeveiliging / Beheer van netwerkbeveiliging C

ISO 27001:2017, § A13.2 A13.2 Communicatiebeveiliging / Informatietransport C

ISO 27001:2017, § A9.1 A9.1 Toegangsbeveiliging / Bedrijfseisen voor toegangsbeveiliging C

ISO 27001:2017, § A9.2 A9.2 Toegangsbeveiliging / Beheer van toegangsrechten van gebruikers C

ISO 27001:2017, § A9.3 A9.3 Toegangsbeveiliging / Verantwoordelijkheden van gebruikers C

ISO 27001:2017, § A9.4 A9.4 Toegangsbeveiliging / Toegangsbeveiliging van systeem en 
toepassing

C

Gedocumenteerde informatie: 
A9.1 Het beleid inzake toegang tot informatie is vastgesteld en wordt periodiek gereviewed op voldoen aan de 
eisen en is gedocumenteerd in: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A9.2 Het beheer van toegangsrechten van gebruikers is beschreven in: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
Hierin is ook voorzien in het toewijzen en gebruik van speciale rechten. Speciale rechten die zijn geïdentificeerd 
zijn bijvoorbeeld: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
De toegangsrechten van gebruikers wordt bijgehouden in het volgende centrale overzicht: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A9.3 Als volgt worden gebruikers geïnformeerd over het  gebruiken van geheime authenticatieinformatie: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A9.4 De login-procedure komt tot uitdrukking in: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
Deze is interactief en vereist een encryptie niveau passend bij de vastgestelde risico's.

A11.1 De volgende gebieden zijn gekenmerkt als beveiligigngszones die gevoelige of essentiële informatie en 
informatieverwerkende faciliteiten bevatten.
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
Er zijn procedures voor het werken binnen deze gebieden vastgesteld in: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
Er wordt gebruik gemaakt van de volgende beveiligingsmaatregelen: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
Deze voorzien oa in het beschermen tegen natuurrampen, kwaadwillige aanvallen of ongelukken.

A11.2 Verlies, schade, diefstal of compromittering van bedrijfsmiddelen en onderbreking van de bedrijfsvoering 
wordt o.a. als volgt voorkomen:
Het opstellen van richtlijnen en beleid inzake clean-desk en clear-screen, het plaatsen, beschermen en 
onderhouden van apparatuur, het inzetten van redundant voorzieningen, het verwijderen van opslagmedia voor 
verwijdering of hergebruik: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
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A1:

A9.1 / 11.1.1, 11.4.1
Tijdens een interview met één van de medewerkers is dit beleid besproken en werd het in diens eigen 
bewoordingen correct weergegeven.

A9.2 / 11.2.1
De registratie van gebruikers, hun data-toegangs voorzieningen met de daarbij horende rechten werd beoordeeld 
voor: 
Niet beoordeeld deze audit. 
De beoordeling van het rechtenbeheer komt tot uitdrukking in: 
Niet beoordeeld deze audit. 

A9.3 /11.3.1
Het gebruik van geheime toegang volgens de reguliere praktijken van de organisatie wordt van gebruikers geeist. 
Dit werd getoetst aan de hand van: 
Niet beoordeeld deze audit. 

A9.4 /11.6, 11.5, 12.4.3
De beperking van toegang tot informatie is beoordeeld: 
Niet beoordeeld deze audit. 
Het gebruik van methoden om beveiliging te overrulen is verboden en is periodiek gecontroleerd. Zo blijkt uit: 
Niet beoordeeld deze audit. 
Toegang tot broncode is verboden voor niet-geautoriseerd personeel.

A11.1 /9.1
De organisatie heeft informatiebeveiligingscirkels vastgesteld voor het bewaren van gevoelige informatie of die 
ruimten waar gevoelige informatie behandeld wordt. Afgifte- en ontvangstplaatsen zijn hierin bijzonder 
gekenmerkt. Dit komt tot uitdrukking door: 
Niet beoordeeld deze audit. 

A11.2 /9.2
Apparatuur is beveiligd tegen elke invloed die de informatiebeveiliging kan raken in overeenstemming met de 
eerder vastgestelde risico's. Apparatuur wordt niet ongeoorloofd verwijderd. Data wordt voorafgaand aan 
verwijdering aantoonbaar vernietigd. 

A13.1 / 10.6.1, 11.4.3, 11.4.5
De organisatie heeft zeker gesteld dat haar netwerken en bijbehorende infrastructuur blijvend is beschermd. Voor 
zowel systemen, programmatuur, beveiligingsmechanismen, service-level, etc. Ook als deze extern worden 
betrokken. Bijvoorbeeld gezien: 
Niet beoordeeld deze audit. 

Waar verschillende groepen van informatiegebruikers op hetzelfde netwerk aanwezig zijn moet scheiding zijn 
toegepast. Dit komt tot uitdrukking in: 
Niet beoordeeld deze audit. 

A13.2 / 10.8
De formele overdracht van informatie, inclusief vereiste vertrouwelijkheid, is overeengekomen in: 
Niet beoordeeld deze audit. 

Elektronische berichten zijn beveiligd op een niveau als dat in lijn met de vastgestelde risico's mag worden 
verwacht.
Bijvoorbeeld gezien: 
Niet beoordeeld deze audit. 
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Procesmanagement

Algemeen A1

ISO 27001:2017, § 8.1 Operationele planning en beheersing. C

ISO 27001:2017, § 8.2 Risicobepaling van informatiebeveiliging. C

ISO 27001:2017, § 8.3 Informatiebeveiligingsrisico's behandelen. C

ISO 27001:2017, § A12.1 A12.1 Beveiliging bedrijfsvoering / Bedieningsprocedures en 
verantwoordelijkheden

C

ISO 27001:2017, § A12.2 A12.2 Beveiliging bedrijfsvoering / Bescherming tegen malware C

ISO 27001:2017, § A12.3 A12.3 Beveiliging bedrijfsvoering / Back-up C

ISO 27001:2017, § A12.4 A12.4 Beveiliging bedrijfsvoering / Verslaglegging en monitoren C

ISO 27001:2017, § A12.5 A12.5 Beveiliging bedrijfsvoering / Beheersing van operationele software C

ISO 27001:2017, § A12.6 A12.6 Beveiliging bedrijfsvoering / Beheer van technische 
kwetsbaarheden

C

ISO 27001:2017, § A12.7 A12.7 Beveiliging bedrijfsvoering / Overwegingen betreffende audits van 
informatiesystemen

C

ISO 27001:2017, § A14.1 A14.1 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen / 
Beveiligingseisen voor informatiesystemen

C

ISO 27001:2017, § A14.2 A14.2 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen / 
Beveiliging in ontwikkelings- en ondersteunende processen

C

ISO 27001:2017, § A14.3 A14.3 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen / 
Testgegevens

C

Gedocumenteerde informatie: 
Om aan de eisen omtrent informatiebeveiliging te voldoen zijn die eisen in elk proces vastgesteld en beheerst. 

Voorbeelden van beschreven processen zijn: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

Het plan om de informatiebeveiligingsrisico's te beheersen komt tot uitdrukking in: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A12.1 De organisatie heeft de volgende bedieningsprocedures beschreven: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
Deze bevatten ten minste bedieningsvoorschriften ten aanzien van de installatie en configuratie van systemen, de 
verwerking en behandeling van informatie, back-up proces, het melden van en het afhandelen van incidenten, het 
opstarten en herstellen van systemen igv storingen etc.
Op het gebruik van en de status van informatieverwerkende faciliteiten en systemen wordt de volgende 
monitoring toegepast: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
Ontwikkel-, test- en productieomgevingen zijn van elkaar gescheiden.

A12.2 De volgende software wordt gebruikt tegen malware:
Servers: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
Werkstations: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
Hiervoor zijn licenties aangeschaft en er worden periodiek updates doorgevoerd.
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A12.5 Er is een procedure voor de implementatie van software: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
Hierin is voldoende beschreven welke preventieve maatregelen in welke situaties moeten worden toegepast.

A12.6 Maatregelen naar aanleiding van technische kwetsbaarheden zijn vastgesteld in: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A12.7 Vastgesteld is welke uitvoeringssystemen auditeisen en -activiteiten ter verificatie vereisen. De acties zijn 
gepland getuige de volgende planning: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A14.2 Maatregelen tot een beheerste ontwikkeling van software en systemen is vastgesteld in: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
Dit omvat tevens de 'Management of change' procedure waarbij achteruitgang in beveiligingsniveau zal worden 
voorkomen.
Deze procedure omvat gevestigde engineeringsmethodieken inclusief beheersing, testen, FAT, SAT en de 
bijbehorende documentatie

A1:
8.1 / 4.4.1, 4.7.3
De organisatie heeft gedocumenteerde informatie vastgesteld en houdt deze bij om er zeker van te zijn dat 
processen volgens planning worden uitgevoerd en aan de eisen van informatiebeveiliging te voldoen:  
In het ISMS zijn acties geagendeerd en zijn kwartaalplanningen opgenomen, 

De wijziging in bijvoorbeeld  proces incidentmanagement  is beheerst doorgevoerd, waardoor nadelige effecten 
ervan zijn voorkomen.

Dit geldt ook voor beheersing van uitbestede processen; bijvoorbeeld : dataopslag in datacenter, uitvoering 
volgens SLA, met afspraken over o.a. beschikbaarheid. Er is een verwerkingovereenkomst.

Informatiebeveiligingsrisico's worden met geplande tussenpozen geinventariseerd en geevalueerd. Zo werd 
bijvoorbeeld gezien: 
- kwartaal evaluaties.
- Overzicht incidenten

Toepassing van de mitigerende maatregelen voortvloeiend uit het plan zijn toegepast in bijvoorbeeld: 
verbeterde afspraken over beschikbaarheid in SLA. 

8.2 / 4.5.1, 4.7.1
Risico op programmatuurfouten
SB Beta team met key users bijhouden wat zij van de nieuwe release vinden. 
Melding klant Theo Land maakt bericht aan (=helpdeskticket) “JSON parse failure” 
Actie punt voor Nick Bogerd
Gekoppeld aan release
Klant kan zien wanneer opgelost en live gezet.

Directie herbeoordeelt regelmatig de risicoanalyse. Afgelopen periode zijn er nauwelijks wijzigingen geweest.  

A12.1 / 10.1, 10.3
Op het gebruik van en de status van informatieverwerkende faciliteiten en systemen is gemonitord waarvan de 
volgende gedocumenteerde informatie is ingezien: 
Niet beoordeeld deze audit. 

A12.2 / 10.4
In een interview met één van de medewerkers zoals opgenomen in het auditplan is diens bewustzijn ten aanzien 
van malware besproken. Vastgesteld dat de mate van bewustzijn overeenkomt met de mate van aanwezige en 
door de organisatie vastgestelde risico's.
Op de volgende systemen is de aanwezigheid van software tegen malware aangetroffen: 
Niet beoordeeld deze audit. 
De installaties waren up to date..

A12.3 / 10.5
De organisatie voert back-up's uit. De laatste test van deze back-up werkwijze is uitgevoerd op: 
- 13 juni 2017. 
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In de interne audit is gebleken dat er in 2018 geen back-up and restore is uitgevoerd, terwijl het beleid is dit 
jaarlijks te doen. Hierop is een actie ingepland deze alsnog te doen en te zorgen dat deze actioe structureel 
jaarlijks wordt ingepland. 
- ISMS14.20 Full restore uitvoeren, prioriteit gemiddeld, actie Nick Bogerd, ingepland voor 22 april 2019. => 
A12.3.1 Back-ups.

A12.4 /10.10
Alle gebeurtenissen rondom gebruikers, uitsluitingen, fouten en informatiebeveiligingsissues worden bewaakt en 
periodiek beoordeeld. De laatste beoordeling dateert van: Niet beoordeeld deze audit. 

A12.5 12.4.1
De werking van de procedure voor implementatie van software is als volgt aangetoond:
Niet beoordeeld deze audit. 

A12.6 12.6.1, 12.4.1
Informatie over technische kwetsbaarheden van het informatiebeveiligingssysteem dat gebruikt wordt is tijdig 
verkregen, de blootstelling aan dergelijke kwetsbaarheden wordt geëvalueerd en passende maatregelen zijn 
genomen om bijbehorende risico's aan te pakken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit: 
1x per 2-3 jaar wordt een pentest uitgevoerd door On2IT. De pentest is uitgevoerd in 2015, 2017 en gepland voor 
2020. Deze pentest is opgenomen in de kwartaal evaluatieplanning (A12.6.1 Beheer van technische 
kwetsbaarheden)

A12.7 / 15.3.1.
Alle controle activiteiten, inclusief die van audits, worden zodanig uitgevoerd dat onderbreking van het normale 
proces tot een minimum wordt beperkt. Dit blijkt uit de volgende registraties: 
Niet beoordeeld deze audit. 

A14.1 / 12.1.1, 10.9.1
Iinformatiebeveiliging wordt opgenomen in de eisen voor nieuwe informatiesystemen of voor uitbreidingen van 
bestaande informatiesystemen. Dit blijkt onder andere uit: Niet beoordeeld deze audit. 

A14.2 / 12.5
Als voorbeeld van nieuwe ontwikkeling werd ingezien: 
Niet beoordeeld deze audit. 

A14.3 12.4.2
De zorgvuldige selectie van testdata blijkt uit: 
Niet beoordeeld deze audit. 

Inkoopproces A1

ISO 27001:2017, § A15.1 A15.1 Leveranciersrelaties / Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties C

ISO 27001:2017, § A15.2 A15.2 Leveranciersrelaties / Beheer van dienstverlening van leveranciers C

Gedocumenteerde informatie: 
A15.1 De eisen voor het mitigeren van risico's gerelateerd aan leveranciers zijn vastgesteld in: 
ISMS 08.2 Risico-Analyse
ISMS 8.2.1 Mens. Wegvallen Personeel => achtervang voor personeelswijzigingen bij softwareontwikkeling 
Safira. 
Zie ook auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A1:

A15.1 / 6.2.3
Dit werd onder andere toegepast bij leverancier CloudVPS.

Er is een verbeteractie gezet op verwerkersovereenkomsten. 
Gezien: 
ISMS 14.36 Verwerkersovereenkomsten met Safira overeenkomen. 
Verwerkersovereenkomst_Safira_Share_Board_1.pdf - afgerond op 19 juni 2018. 

Leverancier CloudVPS
ISMS 14.26 Verwerkersovereenkomst met Cloud VPS
Document gezien:
AVG_Verwerkersovereenkomst_CloudVPS_b.v.v1.pdf van 7 februari 2018.
Service Level Agreement Classic VPS
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- cloudvps-iaas-sla-classicvps-v1.pdf.

Deze leverancier heeft het volgende rapport verstrekt waaruit blijkt dat de door hem toegepaste 
beheersmaatregelen doeltreffendheid zijn geweest: 
Alle afspraken zijn mondeling afgesproken, zowel financieel als opdrachtinhoudelijk. De algemene voorwaarden 
Safira dekken veel afspraken af zoals het eigendom van de broncode die bij ShareBoard ligt. Operationele 
afspraken worden vastgelegd in ShareBoard. 
Bij ontevredenheid vindt er mondeling overleg plaats, waarbij afspraken worden vastgelegd per email of in 
ShareBoard a;ls actie of besluit. 
Gezien: 
1 februari 2019 mail over verandering van werkwijze en waarborging van kwaliteit van Nick Bogerd (Safira) aan 
Wim van Asperen (ShareBoard) - vastlegging beschikbaarheid voor Share-Board, Nick Bogerd en collega's. 
Afspraken wijzigingen OTAP. 

A15.2 / 10.2
Leveranciers worden periodiek gemonitord, beoordeeld en geaudit betreffende hun dienstverlening. Dit blijkt uit:
Gezien ShareBoard item:
- Verslag leveranciersbeoordeling 2018 van 27 februari 2019.

Als er wijzigingen in de dienstverleningsovereenkomst worden doorgevoerd dan zijn de risico's extra beoordeeld 
gedurende een vooraf bepaalde tijd.  Dit blijkt uit reguliere voortgangsgesprekken met Safira.

Resultaten

Procesmonitoring A1

ISO 27001:2017, § 9.1 Monitoren, meten, analyseren en evalueren. C

ISO 27001:2017, § A18.1 A18.1 Naleving / Naleving van wettelijke en contractuele eisen C

ISO 27001:2017, § A18.2 A18.2 Naleving / Informatiebeveiligingsbeoordelingen C

Gedocumenteerde informatie: 
De evaluatie betreft ook de prestaties van het informatiebeveiligingssysteem.

A18.1 De organisatie heeft vastgesteld dat de volgende wet- en regelgeving mogelijk van toepassing is: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 
De volgende contractuele eisen zijn daarnaast van toepassing op de informatiebeveiliging:
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

De wijze van voldoen aan de vastgelegde wet- en regelgeving is gedocumenteerd in: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

Cryptografische beheersmaatregelen worden toegepast in de volgende situaties: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

Door de directie is bepaald wanneer en door welke onafhankelijke instantie de organisatie ten aanzien van het 
beheer van informatiebeveiliging wordt beoordeeld.

A1:
9.1 / 4.5.1, 4.4.1, 4.5.1, 4,7,3
De volgende informatie als bewijs van de resultaten van de monitoring is ingezien:
- ISMS 17.1 Kwartaalevaluatieplanning
Elke maand kwartaalevaluatieplanning Nick Bogerd en Wim van Asperen
- Welke toetsen en testen uitvoeren in dat kwartaal: interne audits, pentest, externe audits.
- Q4 2017 – ISMS Kwartaalevaluatie Q42017 – security, privacy, werking ISMS
- Q1 2018 - ISMS Kwartaalevaluatie Q1 2018 – security, privacy, werking ISMS
- Q2 2018 - ISMS Kwartaalevaluatie Q1 2018 – verbeterplannen en prioritering
- Q3 2018 - ISMS Kwartaalevaluatie Q1 2018 – verbeterplannen en prioritering
- Q4 2018 - ISMS Kwartaalevaluatie Q1 2018 – externe audit Kiwa.
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Risico op programmatuurfouten
- Logging van de calls worden als actiepunt opgeschreven. Bijvoorbeeld Bug. Kan niet scrollen in zoekresultaten. 
MacOs en iOS. 
- 5-6 meldingen open voor helpdesk.

A18.1 /15.1
Beheersmaatregelen en individuele verantwoordelijkheden zijn oa aangetroffen in: 
Niet beoordeeld deze audit. 

Op basis van het volgende kan geconcludeerd worden dat de maatregelen ter bescherming van de privacy en 
persoonsgegevens voldoende functioneert: 
Niet beoordeeld deze audit. 

Het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen is als volgt getoetst: 
Niet beoordeeld deze audit. 

A18.2 / 6.1.8, 15.2
De organisatie beoordeeltperiodiek haar benadering ten aanzien van informatiebeveiliging voor wat betreft 
beheersing:
- informatiebeveiligingsdoelstellingen
- controles
- policies
- processen
- procedures
- beheerssystemen (incident en continuity)
De volgende geregistreerde beoordeling is hierop ingezien: 
Niet beoordeeld deze audit. 

De laatste onafhankelijk beoordeling is gedateerd: 
Niet beoordeeld deze audit. 

Interne audits A1

ISO 27001:2017, § 9.2 Interne audits. KT>C

Gedocumenteerde informatie: 
- 2019 Q1 Interne audit

A1:
9.2 / 4.5.2
De organisatie heeft een kritische tekortkoming gekregen omdat er geen interne audit was uitgevoerd. Hierop zijn 
de volgende corrigerende acties uitgevoerd waarmee de kritische tekortkoming is opgelost: 

De interne audits zijn in voldoende mate uitgevoerd en dragen bij aan de verbetering van het 
managementsysteem.
Correcties en corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd.

Het auditplan komt tot uitdrukking in het artikel ISMS 17.2 Interne Audit (procedure)
Hierin wordt aangegeven dat de security officer samen met een externe adviseur elk kwartaal een evaluatie doet 
op het ISMS en hiervan verslag legt. 
Hierin wordt het toetsen van de norm impliciet duidelijk door het vermelden van de volgende onderwerpen 
waaraan wordt getoetst:  
- feedback van gebruikers en engineers (meldingen)
- gemelde incidenten
- KPI's de realisatie (meetresultaten) tegen de doelen, zie ISMS 7.0 (artikel over de opzet van de 
verbeterplanning)
- Verbetersuggesties van ontwikkelaars (zie Shareboard ISMS | SB-techniek in acties, notities in het ISMS)
- performance/beschikbaarheidsinformatie van de hoster
- bevindingen en adviezen van experts (test  rapport en audit rapport)
- opvolging van eerdere besluiten en maatregelen (ISMS 14.0 Verbeterplan).
In het auditprogramma zijn de normelementen hieraan toegevoegd. 

Auditprogramma is opgenomen in de kwartaalevaluatieplanning als activiteiten/acties.
- ISMS17.1 Kwartaalplanning
- ISMS17.3 Auditprogramma.
Het auditprogramma loopt door t/m Q3 2020. In dit auditprogramma is voorzien, dat in de periode tot 
hercertificering de volledige norm wordt geaudit. 
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In het auditprogramma is een interne audit gepland voor Q1 2019 die is uitgevoerd door extern adviseur Bert 
Hammenga op 8 februari 2019.
Volgens het auditprogramma is voor de interne audit Q1 2019 auditing van de volgende normelementen gepland:
- H 10 Continu verbeteren / 4.6.3, 4.6.2 Continue verbetering en corrigerende maatregelen. 
- Annex 16 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten / 13 verantwoordelijkheden en procedures, rapportage 
van IB incidenten, rapportage van zwakke plekken in de beveiliging, leren van IB incidenten en verzamelen van 
bewijsmateriaal. 

Verslag van de uitgevoerde audit is opgenomen in 
- 2019 Q1 Interne Audit.

Bevindingen interne audit:
H10 / 4.6.2, 4.6.3:  tekortkoming: er is geen vaste verbetercyclus; dit gebeurt at random. Er is een update 
verbeterpunten gedaan op 18 juni en 1 augustus 2018 en niet op vastgestelde periodieke momenten. Periodieke 
acties zijn niet structureel opgenomen in de operationele planning. 
Voorbeeld hierbij is het uitvoeren van een back-up and restore (ISMS14.20).
Tijdens de audit van H10 kwam ook naar boven dat de inventarislijst (A8) niet actueel was. 
A16 /13: Er is 1 IB incident geweest dat is afgehandeld. Procedure, storingen, meldingen en 
incidentmanagement. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd door de interne auditor.  

Opgenomen items in de verbeterplanning: zie H10 continu verbeteren.

Afwijkingen/incidenten A1

ISO 27001:2017, § A16.1 A16.1 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten / Beheer van 
informatiebeveiligingsincidenten en -verbeteringen

C

Gedocumenteerde informatie: 
A16.1 De organisatie heeft bewerkstelligd dat maatregelen die niet voldoen aan haar informatiebeveiligingseisen 
worden geïdentificeerd en beheerst opgeslagen, om niet-beoogd gebruik ervan te voorkomen. Dit geldt ook voor 
maatregelen die na uitvoering afwijkend resultaat blijken te geven. Men hanteert als oplossingen voor afwijkingen: 
herstel, apart houden, informeren van de belanghebbenden, opnieuw maatregelen vaststellen en accepteren 
onder voorbehoud.

A16.1 De organisatie heeft een systeem van incident-management vastgelegd in: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

Incidenten worden geclassificeerd volgens ten minste de volgende oorzaken: niet-doeltreffende 
beveiligingsbeheersmaatregelen, schending van informatie-integriteit, vertrouwelijkheid of aanwezige 
verwachtingen, menselijke fouten, niet-naleving van beleidsregels of richtlijnen, schending van fysieke 
beveiligingsregelingen, onbeheerste systeemveranderingen,storingen in soft- of hardware, overtredingen van de 
toegangsregeling, 
Uitvoering van dit proces vindt plaats onder directieverantwoordelijkheid van 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

Van de betrokkenen in dit proces is bepaald over welke competenties zij dienen te beschikken.

A1:

A16.1 / 13.2.1, 13.1
Een afwijking die door de organisatie zelf is vastgesteld blijkt bijvoorbeeld uit de volgend gedocumenteerde 
informatie: 
ISMS - Incidenten en meldingen
Melding van de Hosting leverancier: kwetsbaarheid in Intel processor. Gemeld op 16 augustus 2018. 

A16.1 / 13.2.1, 13.1
De werking van de procedure is getoetst op het volgende informatiebeveiligingsincident of -verbetering: 
Melding van de Hosting leverancier: kwetsbaarheid in Intel processor. Gemeld op 16 augustus 2018. 

Waar nodig is de effectiviteit van de toegepaste maatregel als vastgesteld.
Van de volgende betrokkenen zijn de competenties beoordeeld.
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Noodsituaties A1

ISO 27001:2017, § A17.1 A17.1 Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer / 
Informatiebeveiligingscontinuïteit

C

ISO 27001:2017, § A17.2 A17.2 Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer / 
Redundante componenten

C

Gedocumenteerde informatie: 
A17.1 De organisatie heeft het systeem van continuity-management vastgesteld in: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011.

A1:

A17.1 /14.1
De toepassing / oefening van het continuity-managementsysteem blijkt uit: 
Niet beoordeeld deze audit. 

A17.2 / niet in NEN7510:2011.
In overeenstemming met het vastgestelde beveiligingsrisico heeft de organisatie passende redundancy 
maatregelen genomen. Bijvoorbeeld werd gezien:
Niet beoordeeld deze audit. 

Verbeteringen A1

ISO 27001:2017, § 10 Verbetering, afwijkingen, corrigerende maatregelen en continue 
verbetering.

KT>C

Gedocumenteerde informatie: 

A1:

10.1, 10.2 /4.6.3, 4.6.4, 4.6.1, 4.4.2
Geconstateerde correcties en corrigerende actie n.a.v. kritische tekortkoming: 
- ISMS14.0 Verbeterplanning

In Shareboard is een itemtype opgenomen "Acties" hierin worden alle verbeterpunten als acties opgenomen en 
toegekend aan een medewerker met prioriteit laag-gemiddeld -hoog met deadline en aanmaakdatum. Het 
overzicht kan met filters worden gesorteerd op type ISMS en onderwerp. 
Alle verbeteracties hebben een actie nummer dat begint met ISMS14.

Verbeterpunten:
- Verbeterpunten voor de applicatie zelf
- Ook actiepunten voor verbetering ISMS, zoals bv het controleren van de controls van CloudVPS. 
- Resultaten en verbeterpunten pentest zijn hier ook in opgenomen (A12.6.1 Beheer van technische 
kwetsbaarheden)

Verbeteracties gezien die voortkomen uit de interne audit: 
ISMS14.20 Full restore uitvoeren, prioriteit gemiddeld, actie Nick Bogerd. => A12.3.1 Back-ups
ISMS 14.45: elk kwartaal verbeteringen (ISMS 14.0) updaten, Zie ad1.5 Interne Audit 2018 
=> gekoppelde actie gepland voor 8 maart 2019: 4x inplannen Kwartaalevaluatie 2019 Q1, Q2, Q3, Q4. 
ISMS 14.47 Strakker de status van actiepunten vastleggen per kwartaal (Interne audit 2018).

Evaluatie

Systeemevaluatie A1

ISO 27001:2017, § 9.3 Directiebeoordeling. KT>C

Gedocumenteerde informatie: 
Zie auditrapport IA ISO 27001 en NEN7510:2011. 

A1:
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9.3 / 4.5.3, 4.5.1, 4.7.3
De directiebeoordeling is in voldoende mate uitgevoerd en draagt bij aan de verbetering van het 
managementsysteem.
Conclusies zijn getrokken en eventuele acties zijn uitgezet.

De organisatie heeft een kritische tekortkoming gekregen omdat er in de directiebeoordeling niet is gesproken 
over de resultaten van de interne audit. Dit was ook niet mogelijk omdat deze niet was uitgevoerd. 

De volgende correcties en corrigerende acties zijn uitgevoerd om deze kritische tekortkoming op te lossen en 
herhaling in de toekomst te voorkomen:
- Jaarlijks zijn er 4 directiebeoordelingen ingepland in de week na de (deel) interne audit. In deze 
directiebeoordeling worden de bevindingen van de uitgevoerde interne audit besproken. 
- Er is een vaste agenda gemaakt voor de directiebeoordeling op basis van H9.3.
- ISMS19.0 Directiebeoordeling is toegevoegd aan het ISMS. Dit betreft de procedure. 

De directie beoordeling heeft plaatsgevonden op 12 februari met Wim van Asoperen en Jozeph Verbon. 
Verslag directiebeoordeling:
- 2019 Q1 Directiebeoordeling
De bevindingen van de interne audit zijn besproken. De tekortkoming op H 10 is onderkend en een verbeteractie 
is opgenomen in het verbeterregister. 

Projecten en dossiers
Let op: voor de NEN7510 is getoetst op de NEN7510:2011. 
Relevante aanvullingen zijn ingevoegd bij de ISO 27001.
Verwijzing naar normelementen: ISO27001/NEN7510:2011.

Agendapunten extra auditdag 1 maart 2019:
Afhandeling 3 KT: aantonen correctie en corrigerende maatregelen (ter voorkoming in de toekomst)
- interne audit, audit plan, audit programma
- directiebeoordeling
- continu verbeteren.
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Rapportblad 1
Bedrijfsnaam : Share-Board B.V.

Datum : 26-10-2018

Resultaat Norm Status

Uit de interviews blijkt dat de organisatie geen directiebeoordeling 
heeft uitgevoerd, omdat er door het ontbreken van een verslag van 
de interne audit(s) geen auditresultaten zijn aan de hand waarvan 
zij de doeltreffendheid van haar ISMS kan beoordelen. Hierdoor 
kan de organisatie geen documentatie overleggen als bewijs van de 
resultaten van de directiebeoordeling. 
Hiermee kan de organisatie haar conformiteit met 9.3 ISO 27001 en 
4.5.3 NEN7510:2011 niet aantonen.

ISO 27001:2017, § 9.3 KT>C

T: Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming
Norm Maatregelen voor Extra audit op

ISO 27001:2017 12-11-2018 1-3-2019
Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, e.v.t. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen.
Uit de afhandeling van een tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking en tot welke oplossing is 
gekomen. Bij een kritische tekortkoming moet tevens de implementatie en de effectiviteit van de genomen maatregel worden aangetoond. Kiwa 
beoordeelt de maatregelen, bij een kritische tekortkoming is hiervoor doorgaans een extra audit noodzakelijk.

  
Paraaf teamleider Kiwa : Paraaf directievertegenwoordiger auditee :
  

Afhandeling tekortkoming(en):
Datum reactie klant: 12 november 2018.
Referentie ontvangen documenten: Verbeterplan 12nov18 1eOpvolg.audit.okt18 versie 2

Oorzaak (voor het ontstaan van de tekortkoming):
De wijze waarop interne audits voor Share-board worden uitgevoerd, is beschreven in artikel 17.0 van het ISMS 
en de registraties van de verbeteringen vastgelegd 17.1 en 14.0. Artikel 17 legt vast hoe elk kwartaal interne 
audits in de vorm van systeemevaluaties worden gehouden. Het richt zich vooral op de operationele 
verbeteringen aan het primaire proces en benodigde technologie en de operationele organisatoriche 
maatregelen. Verbeteringen aan het management systeem zijn niet expliciet opgenomen, uitgevoerd en 
vastgelegd. 

Omvang (van de tekortkoming, incl. eventuele nevenvestigingen):
Het betreft een verbetering van de implementatie van de normparagrafen 9.2, 9.3, 10.1 en 10.2 in het ISMS van 
Share-board BV.

Oplossing (voor herstel van gemaakte fout en voorkomen van herhaling):
Share-board BV zorgt voor een uitbreiding van het ISMS op basis van de normartikelen 9.2, 9.3, 10.1 en 10.2, 
waarbij de interne audit c.q. de evaluatie van het functioneren van het ISMS en de beoordeling door de directie en 
-vervolgens- het nemen van corrigerende maatregelen expliciete onderwerpen worden. 

Operationaliteit (aantonen te nemen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten):
Naast het aanpassen van het de tekst van het ISMS van Share-board, zal in de komende 3 maanden 
daadwerkelijk een interne audit en een directiebeoordeling plaatsvinden en overeenkomstig worden vastgelegd. 
Uiterlijk begin januari - door een onafhankelijke auditor - wordt een interne audit uitgevoerd, gebaseerd op de 
herziene ISMS-artikelen.

Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest):
De aangepaste artikelen worden beschreven en opgenomen in het ISMS.
De resultaten van de interne audit en directiebeoordeling worden geregistreerd. 
Beide zijn vast te stellen door de auditor van de CI (Kiwa).

 
Paraaf teamleider Kiwa : Datum
 

2-3-2019
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Rapportblad 2
Bedrijfsnaam : Share-Board B.V.

Datum : 26-10-2018

Resultaat Norm Status

De organisatie heeft weliswaar voor haar primair proces tests 
gedaan en verbeteringen aangebracht ten behoeve van haar 
productontwikkeling; echter, er heeft geen interne audit 
plaatsgevonden in de zin van art 9.2 uit de norm. Het uitvoeren van 
de interne audit is niet middels gedocumenteerde informatie 
aantoonbaar. 
Hiermee kan de organisatie haar conformiteit met 9.2 ISO 27001 en 
4.5.2 NEN7510:2011 niet aantonen.

ISO 27001:2017, § 9.2 KT>C

T: Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming
Norm Maatregelen voor Extra audit op

ISO 27001:2017 12-11-2018 1-3-2019
Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, e.v.t. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen.
Uit de afhandeling van een tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking en tot welke oplossing is 
gekomen. Bij een kritische tekortkoming moet tevens de implementatie en de effectiviteit van de genomen maatregel worden aangetoond. Kiwa 
beoordeelt de maatregelen, bij een kritische tekortkoming is hiervoor doorgaans een extra audit noodzakelijk.

  
Paraaf teamleider Kiwa : Paraaf directievertegenwoordiger auditee :
  

Afhandeling tekortkoming(en):
Datum reactie klant: 12 november 2018.
Referentie ontvangen documenten: Verbeterplan 12nov18 1eOpvolg.audit.okt18 versie 2

Oorzaak (voor het ontstaan van de tekortkoming):
De wijze waarop interne audits voor Share-board worden uitgevoerd, is beschreven in artikel 17.0 van het ISMS 
en de registraties van de verbeteringen vastgelegd 17.1 en 14.0. Artikel 17 legt vast hoe elk kwartaal interne 
audits in de vorm van systeemevaluaties worden gehouden. Het richt zich vooral op de operationele 
verbeteringen aan het primaire proces en benodigde technologie en de operationele organisatoriche 
maatregelen. Verbeteringen aan het management systeem zijn niet expliciet opgenomen, uitgevoerd en 
vastgelegd. 

Omvang (van de tekortkoming, incl. eventuele nevenvestigingen):
Het betreft een verbetering van de implementatie van de normparagrafen 9.2, 9.3, 10.1 en 10.2 in het ISMS van 
Share-board BV.

Oplossing (voor herstel van gemaakte fout en voorkomen van herhaling):
Share-board BV zorgt voor een uitbreiding van het ISMS op basis van de normartikelen 9.2, 9.3, 10.1 en 10.2, 
waarbij de interne audit c.q. de evaluatie van het functioneren van het ISMS en de beoordeling door de directie en 
-vervolgens- het nemen van corrigerende maatregelen expliciete onderwerpen worden. 

Operationaliteit (aantonen te nemen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten):
Naast het aanpassen van het de tekst van het ISMS van Share-board, zal in de komende 3 maanden 
daadwerkelijk een interne audit en een directiebeoordeling plaatsvinden en overeenkomstig worden vastgelegd. 
Uiterlijk begin januari - door een onafhankelijke auditor - wordt een interne audit uitgevoerd, gebaseerd op de 
herziene ISMS-artikelen.

Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest):
De aangepaste artikelen worden beschreven en opgenomen in het ISMS.
De resultaten van de interne audit en directiebeoordeling worden geregistreerd. 
Beide zijn vast te stellen door de auditor van de CI (Kiwa).

 
Paraaf teamleider Kiwa : Datum
 

2-3-2019
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Rapportblad 3
Bedrijfsnaam : Share-Board B.V.

Datum : 26-10-2018

Resultaat Norm Status

Uit interviews en (ontbrekende) documentatie is gebleken dat de 
organisatie nog geen interne audits en directiebeoordeling heeft 
uitgevoerd. Ook is er onvoldoende aantoonbare registratie van 
afwijkingen en corrigerende maatregelen en de resultaten van die 
corrigerende maatregelen. Door het ontbreken van deze informatie 
kan zij de geschiktheid, adequaatheid en de doeltreffendheid van 
haar ISMS onvoldoende beoordelen en continu verbeteren. 
Hiermee kan de organisatie haar conformiteit met 10.1, 10.2 ISO 
27001 en 4.6.1, 4.6.2 en 4.6.3,  NEN7510:2011 niet aantonen.

ISO 27001:2017, § 10 KT>C

T: Tekortkoming KT: Kritische Tekortkoming
Norm Maatregelen voor Extra audit op

ISO 27001:2017 12-11-2018 1-3-2019
Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, e.v.t. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen.
Uit de afhandeling van een tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking en tot welke oplossing is 
gekomen. Bij een kritische tekortkoming moet tevens de implementatie en de effectiviteit van de genomen maatregel worden aangetoond. Kiwa 
beoordeelt de maatregelen, bij een kritische tekortkoming is hiervoor doorgaans een extra audit noodzakelijk.

  
Paraaf teamleider Kiwa : Paraaf directievertegenwoordiger auditee :
  

Afhandeling tekortkoming(en):
Datum reactie klant: 12 november 2018.
Referentie ontvangen documenten: Verbeterplan 12nov18 1eOpvolg.audit.okt18 versie 2

Oorzaak (voor het ontstaan van de tekortkoming):
De wijze waarop interne audits voor Share-board worden uitgevoerd, is beschreven in artikel 17.0 van het ISMS 
en de registraties van de verbeteringen vastgelegd 17.1 en 14.0. Artikel 17 legt vast hoe elk kwartaal interne 
audits in de vorm van systeemevaluaties worden gehouden. Het richt zich vooral op de operationele 
verbeteringen aan het primaire proces en benodigde technologie en de operationele organisatoriche 
maatregelen. Verbeteringen aan het management systeem zijn niet expliciet opgenomen, uitgevoerd en 
vastgelegd. 

Omvang (van de tekortkoming, incl. eventuele nevenvestigingen):
Het betreft een verbetering van de implementatie van de normparagrafen 9.2, 9.3, 10.1 en 10.2 in het ISMS van 
Share-board BV.

Oplossing (voor herstel van gemaakte fout en voorkomen van herhaling):
Share-board BV zorgt voor een uitbreiding van het ISMS op basis van de normartikelen 9.2, 9.3, 10.1 en 10.2, 
waarbij de interne audit c.q. de evaluatie van het functioneren van het ISMS en de beoordeling door de directie en 
-vervolgens- het nemen van corrigerende maatregelen expliciete onderwerpen worden. 

Operationaliteit (aantonen te nemen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten):
Naast het aanpassen van het de tekst van het ISMS van Share-board, zal in de komende 3 maanden 
daadwerkelijk een interne audit en een directiebeoordeling plaatsvinden en overeenkomstig worden vastgelegd. 
Uiterlijk begin januari - door een onafhankelijke auditor - wordt een interne audit uitgevoerd, gebaseerd op de 
herziene ISMS-artikelen.

Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest):
De aangepaste artikelen worden beschreven en opgenomen in het ISMS.
De resultaten van de interne audit en directiebeoordeling worden geregistreerd. 
Beide zijn vast te stellen door de auditor van de CI (Kiwa).

 
Paraaf teamleider Kiwa : Datum
 

2-3-2019
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Auditplan
Bedrijfsnaam : Share-Board B.V.

Contactpersoon : Wim van Asperen
E-mail : wim@share-board.nl

Vestigingsadres : Webbureau Safira
Bosmanskamp 1b
4191MS Geldermalsen

Postadres : Mevrouw van Vollenhovenpark 21 
3971 CW DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Tel : 085-8769269; 0621854536
Fax :

Onderzoek : A1

Audit type : ISO 27001: 2017 Opvolging

Datum : 8-10-2018, 26-10-2018, 6-11-2018, 9-11-2018, 12-11-2018, 10-1-2019, 19-2-2019, 26-
2-2019, 27-2-2019, 28-2-2019, 1-3-2019

Audit Team

Teamleider : Tanneke Jansen
Auditteam : Tanneke Jansen, ISO27001; NEN7510

Normeisen

Reglement(en) : Kiwa Reglement voor certificatie: 2017

Norm(en) Scope/Nace Certificaatnr. Einddatum

ISO 27001:2017 33B, 38 K96429/01 15-12-2020
Het ontwikkelen en in stand houden van een applicatie voor (vertrouwelijke-) gegevensuitwisseling.

VVT (SOA) voor NEN7510:2011 en ISO27001:2017 dd februari 2019.

NEN7510:2011 - K96430/01 - 15-12-2020
Het ontwikkelen en in stand houden van een applicatie voor (vertrouwelijke-) gegevensuitwisseling.

VVT (SOA) voor NEN7510:2011 en ISO27001:2017 dd februari 2019.

Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in 
onderling overleg van deze planning worden afgeweken.
Indien wij 2 dagen voorafgaand aan de audit geen reactie op het schema hebben ontvangen gaan wij er vanuit dat het auditteam dit onverkort kan 
aanhouden.
De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokkene personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn voor het interview. Tevens zorgt 
hij voor een beschikbare ruimte waar de auditor(en) aan het einde van de dag de rapportage kunnen maken.

Datum 8-10-2018

Auditplan voor auditor : Tanneke Jansen
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
09:00-09:30 SA1 ISO 27001 & SA1 

NEN7510:2011
18:00-19:00 Opstellen auditplan SA1 

ISO27001 
NEN7510:2011

Datum 26-10-2018

Auditplan voor auditor : Tanneke Jansen
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
08:30-09:00 Openingsgesprek Wim van Asperen - Directeur/DGA en Security Officer;  Nick 

Bogerd - lead engineer.
Systeem; Organisatie en 
Leiderschap; Personeel 
management; Strategie en 
Beleid; Assetmanagement; 
Procesmanagement; Resultaten; 
Evaluatie

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB  RIJSWIJK

Uitvoerend onderdeel:
Stationsweg 45
4462 DZ  GOES

Tel (0)11 325 34 34

www.kiwa.nl
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09:00-09:30 Korte rondleiding Wim van Asperen - Directeur/DGA en Security Officer;  Nick 
Bogerd - lead engineer.

Organisatie en Leiderschap; 
Werkomgeving

09:30-11:30 PDCA, H4 t/m 10 Wim van Asperen - Directeur/DGA en Security Officer;  Nick 
Bogerd - lead engineer.

Systeem; Organisatie en 
Leiderschap; Personeel 
management; Strategie en 
Beleid; Assetmanagement; 
Procesmanagement; Resultaten; 
Evaluatie

11:30-12:30 Strategie & Beleid Wim van Asperen - Directeur/DGA en Security Officer;  Nick 
Bogerd - lead engineer.

Organisatie en Leiderschap; 
Strategie en Beleid

12:30-13:00 Evaluatie auditor Systeem; Organisatie en 
Leiderschap; Personeel 
management; Strategie en 
Beleid; Assetmanagement; 
Procesmanagement; Resultaten; 
Evaluatie

13:00-15:00 Informatiebeleid, - doelen, 
KPI ‘s, realisatie

Wim van Asperen - Directeur/DGA en Security Officer;  Nick 
Bogerd - lead engineer.

Systeem; Strategie en Beleid; 
Assetmanagement; Resultaten; 
Evaluatie

15:00-15:30 HR, 
Personeelsmanagement 

Wim van Asperen - Directeur/DGA en Security Officer;  Nick 
Bogerd - lead engineer.

Personeel management

15:30-16:00 Inkoopproces Wim van Asperen - Directeur/DGA en Security Officer;  Nick 
Bogerd - lead engineer.

Inkoopproces

16:00-16:30 Evaluatie auditor Systeem; Organisatie en 
Leiderschap; Personeel 
management; Strategie en 
Beleid; Assetmanagement; 
Procesmanagement; Resultaten; 
Evaluatie

16:30-17:30 Eindbeoordeling en -
gesprek

Wim van Asperen - Directeur/DGA en Security Officer;  Nick 
Bogerd - lead engineer.

Systeem; Organisatie en 
Leiderschap; Personeel 
management; Strategie en 
Beleid; Assetmanagement; 
Procesmanagement; Resultaten; 
Evaluatie

Datum 6-11-2018

Auditplan voor auditor : Tanneke Jansen
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
16:00-17:00 Beoordeling Plan van 

Aanpak KT's versie 1

Datum 9-11-2018

Auditplan voor auditor : Tanneke Jansen
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
16:00-16:30 Bespreken Plan van 

Aanpak versie 1

Datum 12-11-2018

Auditplan voor auditor : Tanneke Jansen
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
16:00-16:30 Beoordeling Plan van 

Aanpak KT's versie 2

Datum 10-1-2019

Auditplan voor auditor : Tanneke Jansen
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
15:00-15:30 Nieuwe datum extra 

auditdag opvolging 3 KT 
SA1

Datum 19-2-2019

Auditplan voor auditor : Tanneke Jansen
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
20:00-20:30 Lezen Verbeterplan
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Datum 26-2-2019

Auditplan voor auditor : Tanneke Jansen
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
14:00-14:30 Lezen Verslag opvolging 

KT SA1 en opvragen 
documentatie

Datum 27-2-2019

Auditplan voor auditor : Tanneke Jansen
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
21:00-22:00 Voorbereiden extra 

auditdag

Datum 28-2-2019

Auditplan voor auditor : Tanneke Jansen
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
21:00-23:30 Voorbereiden extra 

auditdag

Datum 1-3-2019

Auditplan voor auditor : Tanneke Jansen
Tijd Naam/Activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen
09:00-16:00 Extra auditdag - 

Beoordeling KT's
Wim van Asperen - Directeur/DGA en Security Officer;  Nick 
Bogerd - lead engineer

Resultaten; Evaluatie

20:00-21:30 Rapportage

Het kan zijn dat de auditees worden gevraagd naar aantoonbaarheid van documenten en/of procedures. Het verdient daarom de voorkeur dat 
deze tijdens het interview snel te traceren zijn.
Graag, indien relevant en/of aanwezig, ter inzage klaarleggen de volgende documenten: 
- ISMS-procedures/werkinstructies
- Aangewezen verantwoordelijken m.b.t. ISMS
- Risico-inventarisatie en analyses  
- Beleid voor ISMS (incl. toepassingsgebied)
- Informatiebeveiligingsplan
- Continuïteitsplan(nen)
- Directiebeoordeling  ISMS
- Verslagen en Planning van interne ISMS-audits
- Incidentmeldingen met doorlopen PDCA cyclus
- Contracten/overeenkomsten (met derde partijen)
- Documenten t.b.v. onderhoud apparatuur (indien van toepassing)
- Personeelsdossiers
- Indien van toepassing Plannen van Aanpak voorafgaande audits voorzien van actuele status acties
.
Toetsing ISO 27001:2013 conform het Kiwa Progress Model:
Systeem - ISO 27001 parg. 4.3, 4.4, 7.5
Organisatie en leiderschap - ISO 27001 parg. 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 7.4
Strategie en beleid - ISO 27001 parg. 5.2, 6.1, 6.2
Personeelsmanagement - ISO 27001 parg. 7.2, 7.3
Assetmanagement - ISO 27001 parg. 7.1
Procesbeheersing - ISO 27001 parg. 8.1, 8.2, 8.3
Resultaten - ISO 27001 parg. 9.1, 9.2, 10
Evaluatie - ISO 27001 parg. 9.3
.
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   Cert

Uitgegeven #Datum# Vervangt #voorgaand nummer#

Geldig tot #Datum# Eerste uitgave #Datum#

Scope/NACE 33B, 38

ISO 27001

Kiwa heeft vastgesteld dat het door

Share-Board B.V.
gehanteerde managementsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de norm ISO 27001, Versie 2017 
** NO TRANSLATION 'lbl_ForTheScope' **:

Het ontwikkelen en in stand houden van een applicatie voor (vertrouwelijke-) gegevensuitwisseling.

VVT (SOA) voor NEN7510:2011 en ISO27001:2017 dd februari 2019.

NEN7510:2011 - K96430/01 - 15-12-2020
Het ontwikkelen en in stand houden van een applicatie voor (vertrouwelijke-) gegevensuitwisseling.

VVT (SOA) voor NEN7510:2011 en ISO27001:2017 dd februari 2019.

Onderneming

Share-Board B.V.

Webbureau Safira

Bosmanskamp 1b

4191MS Geldermalsen

Tel 085-8769269; 0621854536

Fax 

info@share-board.nl

www.share-board.nl

Vestiging(en)

Bosmanskamp 1b

4191MS Geldermalsen

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273

Postbus 70

2280 AB  RIJSWIJK

Uitvoerend onderdeel:

Stationsweg 45

4462 DZ  GOES

Tel (0)11 325 34 34

Fax (0)11 325 36 22

www.kiwa.nl

Systeemcertificaat
#nummer#
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Bevestiging / wijziging
Certificatieovereenkomst
In aanvulling / wijziging op de actuele certificatieovereenkomst gelden de volgende bedrijfsgegevens:

Organisatie: Share-Board B.V.

Vestigingsadres: Webbureau Safira
Bosmanskamp 1b
4191MS Geldermalsen

Postadres: Mevrouw van Vollenhovenpark 21 
3971 CW DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Bedrijfslocaties:
 

Medewerkers (Fte): 2
(incl. tijdelijke medewerkers)

Normen/scope/toepassingsgebied>:
ISO 27001:2017 - 33B, 38 - Het ontwikkelen en in stand houden van een applicatie voor 
(vertrouwelijke-) gegevensuitwisseling.

VVT (SOA) voor NEN7510:2011 en ISO27001:2017 dd februari 2019.

NEN7510:2011 - K96430/01 - 15-12-2020
Het ontwikkelen en in stand houden van een applicatie voor (vertrouwelijke-) gegevensuitwisseling.

VVT (SOA) voor NEN7510:2011 en ISO27001:2017 dd februari 2019.

Teamleider Kiwa

Naam Tanneke Jansen
Datum 2-3-2019
Handtekening


