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Inleiding 

Informatievoorziening is een essentieel onderdeel geworden van onze maatschappij. Organisaties, 

bedrijven, instanties en individuen komen er direct of indirect mee in aanraking. Onze samenleving 

is anno 2016 in al haar facetten afhankelijk van grote of kleine hoeveelheden gegevens. 

 

Iedere sector heeft haar eigen toezichthouders die een breed scala aan normen, waarden en regels 

opleggen over de manier waarop er met gegevens moet worden omgegaan. Veelal ook afgeleid van 

internationale wet- en regelgeving. Ten aanzien van informatiebeveiliging is binnen de Nederlandse 

gemeenten de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) een actueel 

onderwerp. 

 

Gemeenten worstelen met de vraag hoe ze blijvend en aantoonbaar kunnen voldoen aan de 

normen, hoe ze hun informatieveiligheid in stand kunnen houden en wat de actuele, ware status is 

van maatregelen. Met andere woorden: hoe komen én blijven ze “in control” over hun 

informatiebeveiligingsprocessen? 

 

Deze worsteling van gemeenten om grip te krijgen op deze materie was aanleiding voor Mexon 

Technology om haar ervaring in IT Servicemanagement toe te passen op het werkveld van 

informatiebeveiliging. Op basis van haar 20 jaar ervaring zag Mexon Technology veel 

overeenkomsten met de manier waarop IT-afdelingen traditioneel aan het worstelen zijn met het 

bewaken en verhogen van beschikbaarheid, continuïteit, integriteit, betrouwbaarheid, 

vertrouwelijkheid en exclusiviteit van informatie en systemen.  

 

Mexon Technology heeft, in samenwerking met een 

aantal gemeenten en onafhankelijke 

materiedeskundigen, een product ontwikkeld om 

organisaties te helpen “in control” te komen én te 

blijven ten aanzien van informatiebeveiliging.  

 

Dit product MexonInControl heeft haar wortels in 

Service Management en bevat alle benodigde 

gereedschappen om de processen van het Information 

Security Management System (ISMS) volwaardig en 

volwassen te ondersteunen. Het is geschikt voor ieder 

normenstelsel, onafhankelijk van de grootte of volwassenheid van een organisatie, branche of 

werkterrein. 

 

MexonInControl is ontwikkeld op basis van proven technology. Het applicatie- en technisch 

platform is het resultaat van meer dan 25 jaar bouwen en verbeteren. Hiermee biedt 

MexonInControl het beste van twee werelden: de kennis van Mexon Technology gecombineerd met 

die van gemeenten en andere materiedeskundigen en de kwaliteit en mogelijkheden van een 

bewezen applicatie- en technisch platform.  

De taak die we onszelf moeten stellen is niet om ons veilig te voelen, 

maar om onzekerheid te kunnen verdragen. 

 
Erich Fromm, Duits-Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980 
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1. MexonInControl als fundament 

1.1 Doelstelling 

De doelstelling van MexonInControl is om 

organisaties te ondersteunen met het aantoonbaar  

“in control” komen én blijven met een minimum aan 

inspanningen. 

 

Naast het vastleggen en registreren van de 

noodzakelijke normen, risico’s en maatregelen wordt  

ook informatie over de omgeving (de elementen die 

onderhevig zijn aan de normen en maatregelen zoals 

processen, applicaties, documenten, 

gegevensverzamelingen, etcetera) bijgehouden.  

 

Het beperken van de inspanningen van zowel verantwoordelijke als uitvoerende partijen 

wordt op meerdere manieren bereikt: 

 Normen en maatregelen worden slechts eenmaal vastgelegd; 

 Verbanden en overeenkomsten tussen verschillende stelsels kunnen worden 

aangebracht; 

 Scores/status van controls worden zoveel mogelijk automatisch vastgesteld; 

 Maatregelen worden gerelateerd aan meerdere normen; 

 Informatie (status, voortgang, bewijslast en documentatie) wordt centraal opgeslagen; 

 Het werk wordt volgens vaste werkstromen uitgevoerd; 

 Het werk wordt toegewezen aan de juiste personen; 

 Er is actueel inzicht in status en voortgang; 

 Door uitgebreide rapportages en dashboards wordt het afleggen van verantwoording 

vereenvoudigd. 

 

1.2 Karakteristieken van MexonInControl 

De elementaire en onderscheidende karakteristieken van MexonInControl zijn: 

 Meerdere normenstelsels; 

 Plan-Do-Check-Act op vaste, vooraf 

gedefinieerde activiteitenplannen;  

 Maatregelen kunnen aan meerdere 

normenstelsels worden gehangen; 

 Fijnmazige methode voor berekening van 

scores en resultaten; 

 Toewijzen werk op basis van maatregelen, 

elementen en/of verantwoordelijkheden; 

 Uitgebreide vragenlijstfunctionaliteit; 

 Optimaal gebruikersgemak en zo weinig 

mogelijk handelingen; 

 Hergebruik bestaande informatie door 

integratie/synchronisatie met andere 

systemen. 
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1.3 Kenmerken van applicatie- en technisch platform 

Het applicatie- en technisch platform waarop MexonInControl gebouwd is heeft de volgende 

kenmerken: 

 Modulair opgebouwd; 

 Gebruikersvriendelijke en intuïtieve gebruikersinterface;  

 Eenvoudig in gebruik en weinig klikken benodigd;  

 Alle vastgelegde data is aan elkaar te relateren;  

 Relaties zijn op alle plaatsen in de applicatie inzichtelijk te maken;  

 Extreem flexibel in te richten op basis van rollen en profielen; 

 Ontwikkeld op het .Net-platform van Microsoft en maakt gebruik van alle 

mogelijkheden die de Microsoft-technologie biedt; 

 Informatie opgeslagen in beveiligde centrale database; 

 Beschikbaar als Windows cliënt en via Web;  

 Dataopslag gescheiden van bestaande IT-systemen; 

 Uitgebreide registratie van alle mutaties/handelingen (audit trail); 

 Te koppelen aan relevante (externe of interne) systemen. 
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2. MexonInControl in de praktijk 

2.1 Functionaliteit op hoofdlijnen 

MexonInControl bestaat uit een uitgebreide set aan functionaliteiten die de verschillende 

bedrijfsprocessen waar informatiebeveiliging uit bestaat kan ondersteunen.  

 

Het product is volledige flexibel en schaalbaar. MexonInControl kan als totaalproduct 

(volledige set aan functionaliteiten) worden ingezet of met een (uitbreidbare) subset aan 

functionaliteiten. Aanvullende functionaliteiten kunnen dan na verloop van tijd eenvoudig 

worden toegevoegd. 

 

Vijf elementaire onderdelen vormen de basis voor MexonInControl: 

1. Registratie van normen; 

2. Registratie van controls en maatregelen; 

3. Registratie van de elementen waar maatregelen op van toepassing zijn (applicaties, 

processen, documenten, infrastructuur, gegevensverzamelingen, gebouwen, personen, 

functies, enzovoorts); 

4. Toewijzen en plannen van activiteiten (workflow); 

5. Dashboarding. 

 

 
 

Er zijn daarnaast ook enkele aanvullende functionaliteiten beschikbaar die van grote 

toegevoegde waarde kunnen zijn zoals: 

1. Registratie en afhandeling beveiligingsincidenten; 

2. Onderhouden, versturen en verwerken van vragenlijsten ten behoeve van bijvoorbeeld 

risicoanalyse, status, kwaliteit, volwassenheid en werking van maatregel, enzovoorts; 

3. Bijhouden van gebruik van resources (mensen en middelen). 
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2.2 Werkzaamheden in MexonInControl 

Door de vele mogelijkheden van MexonInControl kunnen de volgende werkzaamheden 

worden ondersteund: 

 Inzicht geven in status (score) door middel van dashboard; 

 Onderhoud normen, controls en maatregelen; 

 Documenteren van risicoanalyses; 

 Registratie scope gemeente (applicaties, processen, enzovoorts); 

 Relaties aanbrengen tussen maatregelen en elementen (mapping); 

 Status kunnen registreren van maatregelen; 

 Incidenten koppelen aan maatregelen; 

 Incident management (binnen tool); 

 Informatie over behandelende incidenten en changes; 

 Bewaking voortgang geadministreerde zaken zoals incidenten, projecten, changes, 

analyses, enzovoorts; 

 Projectbesturing, planning en bewaking gerelateerd aan beveiliging; 

 Vragenlijsten; 

 Verzamelen en bewaren bewijslast; 

 Status vaststellen en registreren; 

 Vastleggen wie records muteert (auditing); 

 Overlap en samenhang normenstelstel bewaken. 

 

2.3 Wie, wat en waar 

2.3.1 Gebruikersgroepen 

MexonInControl biedt één omgeving waarin alle bij informatiebeveiliging betrokken 

personen op verschillende manieren kunnen (samen)werken. Of het nu is via een Windows 

cliënt of een Web interface, op basis van een profiel krijgt iedere functionaris de juiste 

functionaliteit en informatie (‘need to know’) tot zijn of haar beschikking. 
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2.3.2 Informatiestromen 

De open architectuur van MexonInControl biedt vele mogelijkheden om informatie te delen, 

te presenteren en uit te wisselen. Daar waar nodig “leent” MexonInControl informatie uit 

andere systemen, zoals applicatie- of incidentinformatie uit de bestaande helpdesktool of 

procesinformatie uit het procesmanagementsysteem.  

 

2.4 Hoe en waarom 

Belangrijke aspecten bij compliancy aspecten is het afwegen van risico’s en het 

onderbouwen van gemaakte keuzes of gegeven antwoorden. 

 

Iedere handeling in MexonInControl wordt, indien gewenst, voorzien van een toelichting. Of 

het nu gaat om het van toepassing verklaren van normen/maatregelen of het geven van 

een score. Onderbouwing in de vorm van bewijsvoering is eenvoudig toe te voegen. 

 

MexonInControl 

faciliteert het 

aanbrengen 

van 

werkinstructies 

of toelichting op 

velden. Dat 

maakt het voor 

de personen die 

het werk 

uitvoeren ook 

eenvoudig en 

transparant wat 

ze moeten 

doen. 
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3. Voordelen van werken met MexonInControl 

De belangrijkste voordelen van het werken met MexonInControl zijn: 

 

 Snelle implementatie door vooraf ingevulde en aanpasbare set van normen, controls en 

maatregelen (o.a. ISO27001/2 en BIG); 

 Organisatie-breed inzetbaar dankzij functionaliteit om andere normenstelsels eenvoudig 

toe te voegen; 

 Tijdwinst door faciliteren van automatische mapping van controls en maatregelen op 

toepassingsgebieden (applicaties, processen, documenten, enzovoorts);  

 Betrouwbare stuurinformatie dankzij fijnmazige scoringsmethodiek ten behoeve van 

statusbepaling controls en maatregelen; 

 Eenvoudig inzicht in status en volwassenheid van de controls, inclusief het meten van 

de opzet, bestaan en werking van de maatregelen bij een control; 

 Eén omgeving voor verschillende type gebruikers dankzij uitgebreide rechten en rollen 

functionaliteit; 

 Gemakkelijk en snel werk verdelen dankzij vooraf gedefinieerde en aanpasbare 

workflows voor ad hoc en repeterende acties en activiteiten; 

 Eenvoudig inzicht in de samenhang tussen normen, risico’s, maatregelen, acties, 

activiteiten, ingezette middelen, applicaties, processen, enzovoorts; 

 Flexibele overzichten, dashboards en rapportering voor snel in- en overzicht; 

 Eén gebruikersvriendelijke, intuïtieve en geïntegreerde applicatie voor alle 

informatiebeveiligingsprocessen; 

 Hergebruik van bestaande informatie door slimme integratie met bijvoorbeeld 

bestaande procesmanagement-, publicatie- of ITSM-tools voor actuele informatie t.b.v. 

analyse en rapportage; 

 Passend in bestaande en toekomstige gemeentearchitectuur dankzij aansluiting op 

ENSIA-, AMEFF- en GEMMA-standaarden; 

 Mogelijkheid om geautomatiseerd en handmatig intern en extern te escaleren; 

 Eén omgeving die alle benodigde informatie bevat voor het beantwoorden van vragen 

in het kader van audits;  

 Een tool die samenwerking met betrokkenen binnen de informatiebeveiligingsketen 

optimaliseert; 

 Focus op besturing van het proces en maakt het werk van de 

securityverantwoordelijken makkelijker; 

 Het applicatie- en technisch platform waarop MexonInControl is gerealiseerd kan 

desgewenst ingezet worden voor (IT) Service Management, waardoor de organisatie 

dezelfde ‘look and feel’ en alle voordelen van dit applicatie- en technisch platform 

behoudt. Dit draagt bij aan de vereenvoudiging (en daarmee de verlaging van de 

kosten) van het applicatielandschap van gemeenten; 

 Het applicatie- en technisch platform is proven technology waardoor minder risico. 
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4. Over Mexon Technology 

Mexon Technology levert al meer dan 20 jaar hoogwaardige Service Management 

oplossingen aan organisaties in diverse sectoren in de Benelux en Frankrijk. Onze 

softwareoplossingen onderscheiden zich op het gebied van flexibiliteit, integratie, 

volledigheid en snelheid.  

 

Service Management en Governance, Risk Management & Compliancy (GRC) hebben veel 

overeenkomsten, onder andere op het gebied van kwaliteitsborging met behulp van de  

PDCA-cyclus. Wij zijn dan ook van mening dat onze jarenlange kennis en ervaring op het 

gebied van Service Management uitstekend toepasbaar is op het gebied van GRC. Met de 

Meldplicht Datalekken en de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 

als vertrekpunt hebben wij, in samenwerking met een aantal gemeenten en onafhankelijke 

materiedeskundigen, MexonInControl ontwikkeld. MexonInControl helpt gemeenten om “in 

control” te komen én te blijven over haar bedrijfsprocessen. 

 


