
	

COMFORT 
INFORMATION 
          ARCHITECTS 
VISIE OP INFORMATIEBEVEILIGING & PRIVACY  
 
 
 
Comfort-IA adviseert zorginstellingen, gemeenten en gemeentelijke 
instellingen met het op orde brengen van de informatiebeveiliging en 
privacybescherming. In de zorg wordt de NEN 7510 en 7512 ingezet en bij 
gemeenten de BASELINE. Wij realiseren, onder andere, eenvoudige scans en 
indringende risicoanalyses. We adviseren over verbeteringen in de 
organisatie en de faciliteiten, om risico’s te beheersen en te reduceren. 
 
 
 
Comfort-IA werkt vanuit de visie dat 
informatiebeveiliging altijd goed ingericht 
moet zijn. Dit wordt gerealiseerd door de 
informatievoorziening alleen te beveiligen waar 
nodig en te reguleren waar het open moet. 
Informatiebeveiliging kent wettelijke kaders, 
toetsbare procedures en betrokkenheid van de 
organisatie en vraagt om een flexibele en 
moderne benadering. Technologie ontwikkelt zich 
snel. Daarmee veranderen de mogelijkheden 
steeds en nemen de kans op risico’s toe. 
 
Comfort-IA biedt haar klanten veel praktische 
informatie via verschillende sites, zoals 
IBindeZorg.nl, voor zorgpraktijken die zich ook 
aan de NEN 7510 dienen te houden, en een site 
voor Privacy Impact Assessment (PIA). Comfort-
IA biedt praktische workshops op het gebied van 
AVG en informatiebeveiliging. De brug die wordt 
geslagen tussen theorie en de praktijk wordt 
door de cursisten als bijzonder waardevol 
ervaren. 
 
 
 

De Comfort-IA consultants bieden organisaties 
de juiste kennis en ervaring in meerdere 
disciplines, zoals financiën, marketing, 
juridische zaken, privacy, normen, informatie-
beveiliging en -architectuur. Aan ontwikkeling 
en onderzoek wordt veel aandacht besteed binnen 
Comfort-IA waardoor opdrachtgevers maximaal 
kunnen profiteren van kennis en ervaring.   
 
VISIE 
De overheid stelt op het gebied van de 
verwerking van persoonsgegevens en informatie-
beveiliging, allerlei eisen aan organisaties. 
Er moet voldaan worden aan de Europese Algemene 
Verordening gegevens-bescherming (AVG), aan de 
NEN 7510 of de ISO 27001/2, aan de WGBO, aan de 
BASELINE Informatiebeveiliging Nederlandse 
Gemeenten/Provincie/Rijksoverheid en aan de 
beroepscode. Hierbij dient rekening te worden 
gehouden dat de eisen voortdurend wijzigen: er 
komen nieuwe versies van normen, wetten 
veranderen, techno-logie zorgt voor een andere 
werkwijze en bestuurders worden gehouden aan 
nieuwe vormen van verantwoording. 
 

 
  



	
 
 
 
 
 
 
 
 
AANPAK 
Elke opdracht begint met het in kaart brengen 
van de huidige situatie door een inventarisatie 
uit te voeren. De omvang en diepgang ervan 
wordt bepaald door de organisatie en 
problematiek.  

Onderdeel van de inventarisatie is onderzoek 
naar het besturingsmodel van de privacybescher-
ming en informatiebeveiliging. De verantwoorde-
lijkheden dienen correct belegd te zijn in de 
organisatie en er moet een werkzame procedure 
zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en 
informatiebeveiliging. Het stappenplan na de 
inventarisatie is erop gericht om het bestu-
ringsmodel te optimaliseren zodat het voldoet 
aan de eisen. 

De inventarisatie levert automatisch verbeter-
punten en Quick-Wins op, die opgepakt worden in 
een projectmatige aanpak binnen het besturings-
model. Sommige verbeterpunten zullen van 
technische aard zijn en door de afdeling ICT 
snel geregeld kunnen worden. Andere zullen een 
meer organisatorisch karakter hebben en een 
langere doorlooptijd hebben. Comfort-IA heeft 
een expertise opgebouwd waardoor er in een 
minimum van tijd resultaten worden bereikt.  

Het wettelijke kader rond de verwerking van 
persoonsgegevens en de daarbij behorende 
informatiebeveiliging worden vaak gezien als 
kostenpost. De regels lijken het primaire 
proces in de weg te zitten en maatregelen 
worden als hinderlijk en duur ervaren. Echter 
door een geïntegreerde Comfort-IA aanpak is er 
flinke winst te behalen: 

• Goed ingerichte processen leveren nieuwe 
mogelijkheden voor de omgang met 
vertrouwelijke informatie op; 

• Managers kunnen zich verantwoorden 
aangaande de gegevensbescherming 
tegenover toezichthouders, betrokkenen 
en zo boetes vermijden; 

• Inzet van slimme technologie levert een 
veiliger omgeving op die goedkoper in 
onderhoud is. 

 

 

 

Comfort-IA streeft er naar ieder project 
winstgevend te maken. Dit doen wij door een 
transparante kwantificeerbare aanpak. 

KENNIS IS KRACHT 
Wetten, regels, normen en hun toepassing in de 
praktijk veranderen steeds. Comfort-IA stelt 
zich telkens op de hoogte van de nieuwe 
ontwikkelingen. Kennisoverdracht aan 
organisaties is één van de kernactiviteiten van 
Comfort-IA. Wij verzorgen cursussen en 
workshops, indien gewenst in de in-house, 
publiceren regelmatig artikelen in 
tijdschriften, nieuwsbrieven en op de website, 
en voor de eerste lijn is zelfs een complete 
leer-en-toets omgeving ingericht 
(IBindeZorg.nl). 
 
REFERENTIES DIE TOT VERBEELDING SPREKEN 
Comfort-IA is een lerende organisatie met een 
maatschappelijk karakter. Dat komt tot uiting 
in onze doelstelling en werkwijze maar vooral 
ook in onze consultancy activiteiten. De 
opgeleverde projecten gedurende de afgelopen 
jaren zijn het visitekaartje van Comfort-IA 
waar opdrachtgevers met een enorme tevredenheid 
op terugkijken en dagelijks voordeel van 
hebben. 
 
Comfort-IA is NEN 7510 partner 
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