
   ISO/IEC 27001 
Transitiehandleiding
Een stap vooruit in de effectiviteit van ISMS

De normen zijn bijgewerkt van ISO/IEC 27001 Informatiebeveiligingsbeheer en ISO/IEC 27002 
De controls voor informatiebeveiligingsnormen om de wereldwijde digitalisering en nieuwe 
manieren van werken, die steeds afhankelijker worden van de cloud en de digitale wereld, 
te weerspiegelen. De nieuwe normen vereisen dat u veranderingen doorvoert om ervoor 
te zorgen dat u niet alleen compliant blijft, maar ook uw InfoSec-houding afstemt op de 
digitalisering van bedrijfspraktijken en de bijbehorende bedreigingen.



    Stap 1 - De veranderingen begrijpen

    Stap 3 - De veranderingen doorvoeren

    Stap 2 - Controleer de impact op uw organisatie  

    Stap 4 - Transitie van uw certificaat Voortdurende conformiteit en verbetering

Bestel een exemplaar van de ISO/IEC 27001:2022 en ISO/IEC 27002:2022 
normen en train uw team om hen te helpen de veranderingen te 
begrijpen en deze waar nodig toe te passen. Onze pagina met training en 
hulpmiddelen kan u helpen bij uw trainingsproces.

Maak een gap-analyse ten opzichte van de wijzigingen 
in ISO/IEC 27001:2022, waarbij u de bevindingen van 
de BSI-training en ISO/IEC 27002 kunt gebruiken om 
u te helpen. Neem ook uw risicobeoordeling onder
de loep en zorg ervoor dat deze afgestemd is op de
doelstellingen en context van uw organisatie.

Neem contact op om uw overgangsaudit in te plannen met uw BSI-
vertegenwoordiger. Voor de transitie naar ISO/IEC 27001:2022 bevestigt 
uw auditor de implementatie van alle nieuwe noodzakelijke controls die 
u heeft gekozen en hun afstemming op uw ISMS. Dan ontvangt u uw
auditrapport, kunt u de feedback van uw auditor bekijken en handelen
op basis van de resultaten.

Bekijk het bewijs en de overwegingen voor het wel of niet opnemen van 
noodzakelijke controls en pas uw dienstgerichte architectuur (SOA) hierop 
aan. Zorg ervoor dat u de toepasselijke wijzigingen doorvoert op basis van uw 
risicobehandelingsplan en nieuwe controls, en valideer de wijzigingen door middel 
van een interne audit. Controleer of u de wijzigingen effectief hebt doorgevoerd 
om de kans op falen te verkleinen. Neem contact met ons op om de mate van uw 
gereedheid te evalueren.

Houd uw procesverbeteringscyclus in stand en integreer 
informatieweerbaarheid in uw organisatie.

Vaardigheden bijwerken

Door de nieuwe training ‘Informatiebeveiliging 
training: ISO 27001:2022 veranderingen’ te 
volgen, zijn u en uw team voorbereid op het 
overgangstraject.

De voordelen inzien

Zelfs zo vroeg in het proces zult u de voordelen beginnen 
te zien van de veranderingen die u hebt geïdentificeerd op 
basis van uw inzicht in hoe uw huidige bedrijfspraktijk en de 
bijbehorende risico’s zijn ontwikkeld.

Klaar voor de update

Nu bent u bijna klaar om uw ISO/IEC 
27001-certificaat te updaten.

Gefeliciteerd!

Het is gelukt, u ontvangt uw bijgewerkte ISO/IEC 
27001:2022 certificaat.

https://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/
http://Onze pagina met training en hulpmiddelen
https://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/isoiec-270012022-auditor-transition-training-course/
https://www.bsigroup.com/nl-NL/ISOIEC-27001-Informatiebeveiliging/ISOIEC-27001-Trainingen/isoiec-270012022-auditor-transition-training-course/

