
Informatiebeveiliging & Privacy 
Het IT-landschap ontwikkelt zich snel. IT-specialisten werken aan allerlei Cloud varianten zoals: Saas, 
Iaas en Paas. Organisaties en individuen worden steeds afhankelijker van IT en het dringt ook steeds 
verder de persoonlijke levenssfeer binnen. Regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en 
privacy neemt in omvang en complexiteit toe. Bestuurders moeten zorgen dat hun organisaties 
zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens. Reputatieschade door IT-problemen is ongewenst. 
Bedrijfsjuristen moeten zorgen dat aan de regels wordt voldaan, zeker wanneer de nieuwe Euro-
pese privacy verordening kan leiden tot een boete van vijf procent van de wereldwijde jaaromzet. In 
sommige sectoren zijn de regels strikter dan in andere, maar te vermijden zijn ze niet.

Aanpak
Informatiebeveiliging en privacy is een complex ge-

heel van technische onderwerpen, organisatorische 

inbedding en juridische randvoorwaarden die elkaar 

zouden moeten versterken. In de praktijk blijkt dit niet 

altijd het geval en is er een, soms onsamenhangen-

de, set van maatregelen getroffen die niet het opti-

male resultaat garandeert. Daarom hebben Madison  

Gurkha, ITSX en Louwers IP|Technology Advocaten 

hun individuele expertises gebundeld om samen 

met u uw IT in één integraal proces te beoordelen  

op privacy, beveiliging, organisatie én juridische  

aspecten.

Hierdoor wordt duidelijk waar u staat met uw orga-

nisatie en heeft u inzicht in de risico’s die u loopt en 

welke maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn om 

deze risico’s onder controle te krijgen, zowel voor nu 

als in de toekomst:

n  Uw bestaande IT-omgeving: Voldoet u nu aan alle 

wetten, regels en richtlijnen en kent u alle risico’s?

n  Uw toekomstige IT-omgeving: Hiervoor geven wij 

strategisch advies bij het inrichten van nieuwe IT-

toepassingen en maatregelen op beveiligings-, 

organisatorisch-, juridisch- en privacy gebied.

Op basis van uw toekomstvisie stellen we samen met 

u een roadmap op waarin we uw organisatie, in een 

aantal beheersbare stappen, begeleiden naar het uit-

eindelijke punt op de horizon.

Vraagt u zich wel eens af?

n  Hoe kwetsbaar is onze ICT voor 
kwaadwillende hacking, en hoe 
kunnen we die kwetsbaarheid 
verminderen? 

n	  Zijn IT-beveiliging en privacy vol-
doende ingebed in onze bedrijfs-
voering? Zo nee, hoe kunnen 
we dat verbeteren?

n	 	Voldoen we aan de Wet be-
scherming persoonsgegevens 
(Wbp)? Zo nee, hoe realiseren 
we dat alsnog?

n	 	Mag ik het ICT-gebruik van mijn 
werknemers monitoren? Wat 
mag wel, wat mag niet? 

n	 	Welke (Europese) wet- en re-
gelgeving komt er op ons af en 
moet ik daar nu al rekening mee 
houden?

Verschillende expertises: één integraal advies
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Meer informatie
Wilt u meer weten over onze unieke multidisciplinaire  aanpak op het gebied van informatiebeveiliging en privacy? 

Neem dan vrijblijvend contact op met ITSX via info@itsx.com of 088 88 83 111.
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louwers@louwersadvocaten.nl

040 239 32 00
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Wat mag u verwachten?
Op bestuurlijk niveau krijgt u helder inzicht in hoeverre uw organisatie voldoet aan de verschillende aspecten van 

privacy en informatiebeveiliging en welke risico’s u loopt. De verschillende disciplines in uw organisatie krijgen 

zowel in de diepte advies als zicht op de samenhang met de onderwerpen buiten hun domein. Dit geeft de hoogste 

garantie dat schaarse middelen en geld daar worden ingezet waar ze het meeste effect en ‘return on investment’ 

hebben voor de organisatie als geheel.

Op organisatorisch-, proces- en technologie niveau kunnen we u voorzien van passende adviezen en maatregelen, 

vaak op basis van internationale standaarden. Vanuit de risico’s die we zien helpen we u de juiste maatregelen te 

kiezen en bewaken we de effectiviteit en efficiency, met het uiteindelijke doel alleen geld en middelen te besteden 

daar waar zij daadwerkelijk verschil maken. 


