
Basis op Orde
De compliance baseline voor Microsoft 365

De toenemende hoeveelheid data die organisaties verzamelen of 
produceren, verhoogt indirect ook de inspanning die moet worden 
gedaan om al die data goed te beheren. Daarbij gaat het niet alleen 
om het beveiligen van die data tegen gevaren van buitenaf, maar 
ook om bescherming van die data tegen risico’s vanuit de eigen 
organisatie en om het aantoonbaar voldoen aan op die data van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Microsoft 365 is een voorbeeld van een platform, of 
systeem, waarin data wordt opgeslagen en verwerkt. Met het 
Compliance Center daarbinnen, is een organisatie in staat 
om uitgebreide maatregelen te nemen op het gebied van risk 
management en het toepassen van controls om te voldoen 
aan wet- en regelgeving, zoals de AVG, of om te voldoen aan 
normeringen als ISO27001 en ISO27701. Compliance eisen 
aan het systeem, als plek waar data zich bevindt, zijn daarmee 
afgedekt.

Het Basis op Orde traject is erop gericht om uw 
informatiehuishouding in kaart te brengen en te inventariseren 
welke instrumenten binnen Microsoft 365 u kunt inzetten om 
compliance-vraagstukken te identificeren en zo een compliance 
baseline te realiseren. 

Het traject bestaat uit vier pijlers: 

• Informatiebeveiliging en governance
• Management van interne risico’s
• Ontdekken van en ingrijpen bij interne risico’s
• Compliance management

Vanuit deze vier pijlers inventariseren we zowel de algemene 
maatregelen die u kunt nemen, als de maatregen die specifiek 
zijn voor uw organisatie. Daarbij gaan we uit van maatregelen 
die genomen kunnen worden zonder dat additionele licenties 
vereist zijn.

Compliance met Microsoft 365

Doelgroep

Basis op Orde traject

Het Basis op Orde traject is opgebouwd uit de volgende vier  
componenten:

Meer weten of direct aan de slag? 

Wilt u meer weten over wat het Basis op Orde traject uw organisatie 
kan opleveren of een offerte op maat? Neem dan contact op met 
uw Motion10 Accountmanager of Cor Boes, Business Consultant bij 
Motion10.• Chief Compliance Officer (CCO)

• Chief Risk Officer (CRO)
• Chief Information Security Officer (CISO)
• Privacy Officer (PO)
• Legal Department
• IT Management

Het traject wordt gestart met een inspiratiesessie waarin 
we onze inzichten delen en relevante bedreigingen én 
kansen bepalen.      

Tijdens de workshop Data Discovery en Data Risk 
Check worden toolsets van Microsoft ingezet om data 
te lokaliseren en een assessment te verzorgen over te 
nemen maatregelen bij interne risico’s.

Tijdens een specifieke workshop worden de Compliance 
Manager en het Compliance Center van Microsoft 365 
verder toegelicht.

Het traject wordt afgesloten met een op maat gemaakte 
roadmap met aanbevelingen op het gebied van compliance 
voor de korte, middellange en lange termijn voor uw 
organisatie
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