Beleidsverklaring informatieveiligheid
ALGEMEEN
De vzw Ontmoetingscentra Waregem beschouwt informatie als een belangrijke basis voor de
uitvoering van haar taken. Als gevolg daarvan is degelijk informatiebeheer een belangrijke
peiler van haar organisatie. Om de informatie correct, vlot en continu te kunnen gebruiken
spant de vzw zich in om een redelijke informatiebeveiliging in te passen in haar organisatie.
Daarbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen van beperkingen van de risico’s, maar
ook met het streven naar een gestroomlijnde werkomgeving voor de medewerkers, digitale
dienstverlening naar de klanten en “open data” naar het publiek.
De vzw streeft naar een risico-bewust, voor haar organisatie geschikt beveiligingsniveau dat
beantwoordt aan de wettelijke vereisten.

ORGANISATIE
Het dagelijkse bestuur (= voorzitter + secretaris + penningmeester + ondervoorzitter) voert dit
beleid uit, verbijzondert het beleid tot concrete maatregelen en neemt de beslissingen in
uitvoering ervan. Het dagelijkse bestuur is de functionele rapporteringslijn voor de functionaris
voor gegevensbescherming (“data protection officer” of “DPO”). Het dagelijkse bestuur neemt
in de regel alle beleidsbeslissingen met betrekking tot informatiebeveiliging zoals vastleggen
– desgevallend op advies van de DPO - van het veiligheidsplan, gedragslijnen, instructies,
richtlijnen,.... Het dagelijkse bestuur staat ook in voor de beslissing om, daar waar vereist op
basis van de wetgeving, elementen van informatiebeveiliging (budget, deontologische code,
arbeidsreglement, …) voor te leggen aan de raad van bestuur.
De vzw stelt een functionaris voor gegevensbescherming (“data protection officer” of “DPO”)
aan die de vzw op de diverse domeinen begeleidt met het oog op voortdurende verbetering.
De opdracht en rechten van de DPO zijn die zoals vastgesteld door de wet, desgevallend
aangevuld door specifieke vragen van het bestuur.
De vzw stelt een informatiebeveiligingsforum in dat, onder de leiding van de voorzitter en
ondersteund door de DPO, de inspanning m.b.t. informatiebeveiliging coördineert en aligneert
doorheen de organisatie, in het bijzonder in de lokale werking van de ontmoetingscentra.
De leiding van de lokale werkgroepen nemen binnen hun lokale werkgroep de stimulatie,
ondersteuning en bewaking van informatiebeveiliging op zich.
De vzw erkent dat alle (vrijwillige) medewerkers, ongeacht de kwalificatie van de
samenwerking, samen dienen bij te dragen aan degelijke informatieveiligheid. Hen wordt dan
ook opgedragen om actief bij te dragen. Wat concreet van hen verwacht wordt, kan worden
uitgewerkt in gedragsregels, instructies en richtlijnen.

ACTIVITEITEN
De vzw zal de nodige beslissingen nemen en middelen te beschikking stellen om
informatieveiligheid te ondersteunen, rekening houdend met de mogelijkheden en prioriteiten.
Dit houdt onder meer in:
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-

het inventariseren van de relevante bedrijfsmiddelen en bijgaande risico’s zodat een
degelijk overzicht bestaat van de situatie;
het communiceren, trainen en bewustmaken rond informatieveiligheid;
het uitvaardigen van gedragsregels, instructies en richtlijnen naar de medewerkers
(incl. vrijwilligers);
het integreren van degelijke afspraken rond informatieveiligheid indien een beroep
wordt gedaan op externen;
het toezien op de implementatie en naleving van de beleidslijnen, instructies en
vooropgestelde normen;
…

DOCUMENTATIE, CONTROLE EN RAPPORTERING
De activiteiten rond informatiebeveiliging worden gemeten en gecontroleerd, gedocumenteerd
door de DPO en bewaard door de secretaris. Hoe dit concreet gebeurt, wordt nader uitgewerkt.
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