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Informatie is een essentiële grondstof voor het gemeentelijk bedrijf. In bijna alle gemeentelijke 
processen wordt immers informatie geraadpleegd, verwerkt of bewerkt om producten en/of diensten te 
kunnen leveren. Daarnaast is de gemeente als bronhouder verantwoordelijk voor het beheren van 
gegevens (informatie) in basisregistraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP), de 
Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Dit beleid is richtinggevend en kaderstellend, legt de basis voor het waarborgen van een betrouwbare 
informatievoorziening en vormt, samen met het jaarlijks op te stellen informatiebeveiligingsplan 
(hierna: IB-plan), het fundament onder de gemeentelijke aanpak van informatiebeveiliging in de 
periode 2020-2022. Naast het IB-beleid en -plan worden, indien nodig, specifieke 
beveiligingsmaatregelen beschreven in aanvullende beleidsdocumenten, procedures en 
werkinstructies.

Als informatie niet beschikbaar of onjuist is, heeft dat een directe invloed op de continuïteit van de 
bedrijfsvoering en/of de kwaliteit van dienstverlening. Vaak gaat het bovendien om informatie over 
(individuele) personen en bedrijven. Ontbrekende of onjuiste informatie of een schending van de 
vertrouwelijkheid van de informatie kan dan verstrekkende gevolgen hebben voor de betrokkenen. 
Met de toenemende digitalisering nemen ook de risico’s toe. Het is dan ook van groot belang dat de 
gemeente beschikt over een (aantoonbaar) betrouwbare informatievoorziening. Het werkveld van de 
informatiebeveiliging richt zich op de realisatie daarvan.

In lijn met de BIO kiest gemeente Huizen voor een concernbrede aanpak van informatiebeveiliging. Er 
is bewust voor gekozen geen dik beleidsdocument op te stellen met een uitputtende lijst van 
beheermaatregelen, maar een concernbreed informatiebeveiligingsbeleid (hierna: IB-beleid) dat als 
‘kapstok' dient voor de vormgeving van de (administratieve) organisatie van informatiebeveiliging.

Binnen de gemeentelijke organisatie werd informatiebeveiliging in het verleden vooral vanuit 
specifieke beleidsterreinen of organisatieonderdelen of vanuit een technische invalshoek benaderd. 
Eind 2013 heeft gemeente Huizen ingestemd met de resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde 
voor de professionele gemeente’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en daarmee 
met de implementatie van de toen geldende Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 
(BIG). Als opvolger van de BIG is per 1 januari 2020 de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 
van kracht.

De BIG gaat op in de BIO. De BIO is enigszins anders van opzet. De grootste verschillen tussen BIO 
en BIG zijn:
• Meer risicomanagement;
• Maatregelen zijn altijd verplicht;
• Duidelijke relatie met de ISO 27001;
• Minder maatregelen vergeleken met de eerdere baselines;
• Risicomanagement door het uitvoeren van een QIS, de Quickscan Information Security;
• Toewijzing van maatregelen vooraf;
• Drie BasisBeveiligingNiveaus (BBN).
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Informatiebeveiliging, wat is het?2

2.1 Het belang van informatieveiligheid

2.2 De definitie van informatiebeveiliging

Het doel van het informatiebeveiligingsbeleid2.3
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In aanvulling op bovenstaande kwaliteitsaspecten wordt inzake de Basis Registratie Personen (BRP) 
een vierde kwaliteitsaspect gehanteerd:

• Controleerbaarheid: de mate waarin de juistheid, actualiteit en volledigheid van gegevens 
gecontroleerd kan worden.

Dit proces van informatiebeveiliging is primair gericht op de bescherming van gemeentelijke 
informatie, maar stelt de gemeente tevens in staat zich op verantwoorde wijze te ontwikkelen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe, innovatieve manieren van (samen)werken.

Informatiebeveiliging is het geheel van samenhangende organisatorische, procedurele en 
technische maatregelen gericht op het aantoonbaar waarborgen van de betrouwbaarheid van 
de informatievoorziening.

Informatiebeveiliging is erop gericht dat de juiste informatie op het juiste moment (enkel) door de 
juiste personen gebruikt kan worden. De definitie die gemeente Huizen hanteert, luidt:

Het doel voor de periode 2020-2022 is om 'in control’ te blijven op de beveiliging van de gemeentelijke 
informatievoorziening en hierover op professionele wijze verantwoording af te leggen.

Onder een 'informatiesysteem' wordt verstaan: het geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, 
processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie.

Dit IB-beleid heeft als doel de betrouwbaarheid van de informatievoorziening te borgen en het risico 
op incidenten uit te sluiten dan wel tot een minimum te beperken. Dit vormt, samen met het jaarlijkse 
IB-plan, het kader voor het treffen van organisatorische, procedurele en technische maatregelen ter 
bescherming van (gemeentelijke) informatie.

De betrouwbaarheid wordt standaard bepaald aan de hand van drie kwaliteitsaspecten:
• Beschikbaarheid: de mate waarin gegevens op het juiste moment beschikbaar zijn.
• Integriteit: de mate waarin gegevens juist, actueel en volledig zijn (d.w.z. zonder fouten en 

compleet).
• Vertrouwelijkheid: mate waarin toegang tot gegevens beperkt is tot degenen die daartoe 

bevoegd zijn.

Informatie is één van de voornaamste bedrijfsmiddelen van gemeente Huizen; voor het uitvoeren van 
gemeentelijke taken is de informatie uit gemeentelijke informatiesystemen^ essentieel. Tegelijkertijd 
draagt de gemeente ook een grote verantwoordelijkheid: gemeente Huizen beschikt immers over 
gevoelige informatie van burgers en bedrijven. De gemeente heeft de wettelijke en morele plicht die 
informatie zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang, manipulatie, foutieve 
verwerking, verlies of diefstal. Dit, en de uitval van ICT-middelen, kunnen aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de bedrijfsvoering en leiden tot imagoschade. Zeker bij ernstige incidenten is de kans op 
negatieve gevolgen voor zowel burgers, bedrijven en (keten)partners als voor de eigen organisatie 
groot. Mogelijk leidt het zelfs tot politieke consequenties. Informatieveiligheid is dan ook van groot 
belang. Informatiebeveiliging is het proces dat dit belang dient.
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2.4 De uitgangspunten voor het informatiebeveiligingsbeleid

2.4.1 Belangrijkste uitgangspunten

2 De PDCA- cyclus is een methode gericht op continue kwaliteitsverbetering. De afkorting staat voor Plan, Do, Check, Act.
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Bij het opstellen, uitvoeren en handhaven van het IB-beleid van gemeente Huizen gelden de 
volgende kaders:

• De aanpak van informatiebeveiliging van gemeente Huizen is in lijn met het algemene beleid 
van de gemeente en de relevante landelijke en Europese wet- en regelgeving.

• Het beleid is gebaseerd op de Code voor Informatiebeveiliging (NEN/ISO 27002) en de 
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Onder ‘in control blijven’ wordt in dit verband verstaan dat de gemeentelijke organisatie weet welke 
maatregelen genomen zijn, dat er een realistische planning is ten aanzien van de nog te nemen 
maatregelen en dat het geheel verankerd is in een PDCA-cyclus^.

De strategische doelen van het informatiebeveiligingsbeleid zijn:
• Het managen van de informatiebeveiliging.
• Adequate bescherming van bedrijfsmiddelen.
• Het minimaliseren van risico’s van menselijk gedrag.
• Het voorkomen van ongeautoriseerde toegang.
• Het garanderen van correcte en veilige informatievoorzieningen.
• Het beheersen van de toegang tot informatiesystemen.
• Het waarborgen van veilige informatiesystemen.
• Het adequaat reageren op incidenten.
• Het beschermen van kritieke bedrijfsprocessen.
• Het beschermen en correct verwerken van persoonsgegevens van burgers en medewerkers.
• Het waarborgen van de naleving van dit beleid.

De belangrijkste uitgangspunten van het beleid zijn:
• Alle informatie en informatiesystemen zijn van belang voor de gemeente, bepaalde informatie 

is van vitaal en kritiek belang. Het college van B en W is eindverantwoordelijke voor de 
informatiebeveiliging.

• De uitvoering van de informatiebeveiliging is een verantwoordelijkheid van het 
lijnmanagement. Alle informatiebronnen en -systemen die gebruikt worden door de gemeente 
Huizen hebben een interne eigenaar die de vertrouwelijkheid en/of waarde bepaalt van de 
informatie die ze bevatten. De primaire verantwoordelijkheid voor de bescherming van 
informatie ligt dan ook bij de eigenaar van de informatie.

• Door periodieke controle, organisatiebrede planning én coördinatie wordt de kwaliteit van de 
informatievoorziening verankerd binnen de organisatie. Het informatiebeveiligingsbeleid vormt 
samen met het informatiebeveiligingsplan het fundament onder een betrouwbare 
informatievoorziening. In het informatiebeveiligingsplan wordt de betrouwbaarheid van de 
informatievoorziening organisatiebreed benaderd. Het plan wordt periodiek bijgesteld op basis 
van nieuwe ontwikkelingen, registraties in het incidentenregister en bestaande risicoanalyses.

• Informatiebeveiliging is een continu verbeterproces. ‘Plan, do, check en act’ vormen samen 
het managementsysteem van informatiebeveiliging.

• De gemeente stelt de benodigde mensen en middelen beschikbaar om haar eigendommen en 
werkprocessen te kunnen beveiligen volgens de wijze zoals gesteld in dit beleid.

• Regels en verantwoordelijkheden voor het beveiligingsbeleid dienen te worden vastgelegd en 
vastgesteld.

• Iedere medewerker, zowel vast als tijdelijk, intern of extern, is verplicht waar nodig gegevens 
en informatiesystemen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verandering, 
openbaring, vernietiging, verlies of overdracht en bij vermeende inbreuken hiervan melding te 
maken.
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Belangrijke randvoorwaarden zijn:
• De informatiebeveiliging maakt deel uit van afspraken met ketenpartners.
• Kennis en bewustzijn van informatiebeveiliging en omgaan met persoonsgegevens binnen de 

organisatie dienen actief bevorderd en geborgd te worden.
• Jaarlijks wordt een informatiebeveiligingsplan opgesteld onder leiding van de CISO, gebaseerd op:

• de uitkomsten van de jaarlijkse Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA);
• het dreigingsbeeld gemeenten van de IBD;
• De door de afdelingsmanagers ingebrachte onderwerpen voor de informatievoorziening 

waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Informatiebeveiliging is meer dan ICT, computers en bestanden. Het gaat om alle uitingsvormen van 
informatie (analoog, digitaal, tekst, video, geluid, kennis), alle mogelijke gegevensdragers (papier, 
elektronisch, foto, film, cd, dvd, etc.) en alle informatie verwerkende systemen (programmatuur, 
databases, besturingssystemen, hardware, bedrijfsmiddelen) maar vooral ook mensen en processen. 
Informatiebeveiliging reikt verder dan het geautomatiseerde deel van informatiesystemen en de 
infrastructuur van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Hoewel technologie een belangrijk 
aandachtsgebied is, gaat informatiebeveiliging ook over personeel en huisvesting. Houding en gedrag 
van medewerkers hebben een grote impact op de betrouwbaarheid van de informatievoorziening; niet 
zelden blijkt de mens de zwakste schakel in de beveiliging van informatie.

Praktisch wordt als volgt invulling gegeven aan de uitgangspunten:
• Het college van B en W stelt als eindverantwoordelijke het strategisch informatiebeveiligingsbeleid

vast.
• De directie stelt jaarlijks het informatiebeveiligingsplan vast.
• De directie is verantwoordelijk voor het (laten) uitwerken en uitvoeren van onderwerp specifieke 

tactische beleidsregels die aanvullend zijn op dit strategisch beleid.
• De directie ziet erop toe (bijvoorbeeld op basis van rapportage) dat de afdelingsmanagers 

adequate maatregelen genomen hebben voor de bescherming van de informatie die onder hun 
verantwoordelijkheid valt.

• De Chief Information Security Officer (CISO) ondersteunt vanuit een onafhankelijke positie de 
organisatie bij het bewaken en verhogen van de betrouwbaarheid van de informatievoorziening en 
rapporteert hierover rechtstreeks aan de directie, voorafgaand aan de P&C-gesprekken.

• Tijdens P&C-gesprekken dient er aandacht te zijn voor de informatiebeveiliging n.a.v. de 
rapportage van de CISO. De onderwerpen, die als risicovol worden gezien, moeten tevens worden 
opgenomen in de auditplannen.

• De afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de informatiebeveiliging voor de 
processen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

• Hoewel de basiskernregistraties (zoals BRP, PUN, SUWI, BAG, BGT) en toekomstige
basisregistraties belangrijk zijn in het kader van informatiebeveiliging, krijgen zij niet meer of minder 
voorrang dan andere (primaire) processen binnen de gemeente. Het samenspel van alle processen 
binnen de bedrijfsvoering is belangrijk voor de missie en de visie van de gemeente en het behalen 
van de doelen die zijn gesteld.

• Alle medewerkers van de gemeente worden getraind in het gebruik van beveiligingsprocedures.
• Medewerkers dienen verantwoord om te gaan met persoonsgegevens en andere informatie.
• Afdelingshoofden dienen erop toe te zien dat de controle op het verwerken van persoonsgegevens 

regelmatig wordt uitgevoerd, zodat zij kunnen vaststellen dat alleen rechthebbende ambtenaren de 
juiste persoonsgegevens ingezien en verwerkt hebben.

• De beveiligingsmaatregelen worden bepaald op basis van risicomanagement. Afdelingshoofden 
voeren quickscans informatiebeveiliging uit op basis van de BIO om deze risico-afwegingen te 
kunnen maken.
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8

Dit concembrede beleid legt, samen met het IB-plan, de basis voor informatiebeveiliging binnen 
gemeente Huizen.

Het gemeentelijke IB-beleid is van toepassing op alle gemeentelijke processen, 
informatiesystemen, informatie en gegevens van de gemeente en externe partijen. En op het 
gebruik daarvan door medewerkers en externe partijen, ongeacht locatie, tijdstip of de 
gebruikte apparatuur.

Dit IB-beleid treedt in werking na vaststelling door college van B&W. Hiermee komt het oude IB-beleid 
van de gemeente Huizen van 2014 te vervallen.

Voor bepaalde gemeentelijke kerntaken, bijvoorbeeld SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk 
en Inkomen) en gemeentelijke basisregistraties, gelden op grond van wet- en regelgeving specifieke 
(aanvullende) beveiligingseisen.

Informatiebeveiliging gaat om de bescherming van informatie in al haar verschijningsvormen en op 
alle mogelijke informatiedragers.

Zijn gegevens te herleiden tot een specifiek persoon (bijvoorbeeld inwoner of medewerker), dan is er 
sprake van persoonsgegevens en moet er conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) rekening gehouden worden met privacy.
Een aanzienlijk deel van de informatie die door gemeente Huizen wordt verwerkt, bewerkt en beheerd 
en die door medewerkers van de gemeente, ketenpartners en externe partijen geraadpleegd wordt, 
bevat persoonsgegevens. De gemeente heeft de wettelijke (en morele) plicht de privacy van personen 
te beschermen.
Hoewel privacy binnen de gemeente een eigen aanpak kent, is het belangrijk vast te stellen dat er 
een grote overlap bestaat met informatiebeveiliging en dat nauwe samenwerking tussen beide 
werkvelden noodzakelijk is. Immers, een goede informatiebeveiliging is een randvoorwaarde voor het 
beschermen van privacy. Anderzijds zullen er informatie-beveiligingsmaatregelen voortvloeien uit de 
eisen die de AVG stelt aan de gemeentelijke aanpak ten aanzien van privacy.
Een belangrijk aandachtsgebied voor samenwerking tussen beide werkvelden betreft de ‘Meldplicht 
datalekken’. De afstemming tussen de gemeentelijke aanpak van informatiebeveiliging enerzijds en 
de aanpak ten aanzien van privacybescherming anderzijds, vindt onder meer plaats in het periodieke 
informatiebeveiligingsoverleg van de Beveiligings Advies Commissie (BAC) (zie paragraaf 3.3).
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De organisatie van informatiebeveiliging3

3.1 Netbestuur

3.2 Eigenaren

3.3 Coördinatie van informatiebeveiliging
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Informatiebeveiliging is een continu verbeterproces. Het expliciet beleggen van 
verantwoordelijkheden, rollen en taken draagt in belangrijke mate bij aan het ‘in control’ komen, zijn 
en blijven op het gebied van informatiebeveiliging.

Voor informatiesystemen, applicaties en overige ICT-middelen zijn eigenaren vastgesteld. Deze 
eigenaren zijn verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid 
hiervan. Dit eigenaarschap is vastgelegd in functiebeschrijvingen. Afdelingshoofden zijn de eigenaren 
van de gegevens in informatiesystemen, teamleiders zijn eigenaren van processen en applicaties, en 
functioneel beheerders zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de applicaties op de processen.

Het college van B&W is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het college stelt het IB-beleid 
vast. De organisatiestructuur voor de informatiebeveiliging, vastgelegd in dit document en de bijlage 
“Informatiebeveiligingsfuncties en -rollen”, maken hier deel van uit.
Het college mandateert de verantwoordelijkheid, voor de (beleids)voorbereiding, planning en 
uitvoering aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur als eindverantwoordelijke voor de 
ambtelijke organisatie.

Controle op implementatie en juiste werking van de beveiligingsmaatregelen. (PDCA) 
Het bevorderen van opleiding, training en bewustwording van informatiebeveiliging in alle lagen 
van de organisatie en bij het bestuur.
Het evalueren van informatiebeveiligingsincidenten en het aanbevelen van maatregelen als 
reactie op deze incidenten.
Het signaleren van wijzigingen in bedreigingen van de informatievoorziening en het aanbevelen 
van maatregelen ter bestrijding van deze bedreigingen.
Het onderhouden van externe contacten (IBD, (Uitvoeringsorganisatie) VNG) en het uitwisselen 
van informatie over informatiebeveiliging binnen de BAC en daarbuiten (bestuur, medewerkers, 
eigenaren).

Voor de coördinatie van het proces van informatiebeveiliging is een Beveiligings Advies Commissie 
(BAC) ingesteld. Deze commissie heeft de volgende taken:
•

De BAC is samengesteld als een multidisciplinair team, onder voorzitterschap van de CISC. Met 
vertegenwoordigers uit diverse informatieverwerkende afdelingen en stafafdelingen (Facilitaire Zaken 
en Personeelszaken), aangevuld met diverse beveiligingsbeheerders (SUWI, BRP, BAG) en de 
Functionaris Gegevensbescherming (FG), met daarbij ondersteuning van Juridische Zaken. 
In de bijlage “Informatiebeveiligingsfuncties en -rollen” staat vermeld welke rollen er zijn toebedeeld 
aan alle functionarissen die informatiebeveiliging in hun takenpakket hebben.
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3.4 Verantwoordelijkheid lijnmanagement

Beleidmakers

Personeelszaken

IBD - Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten3.5
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Doelgroep W iRelevantie informatiebeveiliging

Door de Uitvoeringsorganisatie VNG, toen nog KING, is in 2013 de Informatiebeveiligingsdienst voor 
gemeenten (IBD) opgericht. De missie van de IBD is om ICT- en informatie-gerelateerde 
veiligheidsincidenten die kunnen optreden bij gemeenten in samenwerking met andere gemeenten, 
partners en leveranciers te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen.

Coördinatoren informatiebeveiliging en 
privacy (CISO & FG)

Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Die 
verantwoordelijkheid ligt verticaal in de lijn, van gemeentesecretaris tot teamleider. 
Informatiebeveiliging is als kwaliteitseis een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Medewerkers______
Gegevenseigenaren

Facilitaire zaken_______________
ICT-medewerkers/Outsource partij 
Auditors______________________
Leveranciers en ketenpartners

Integrale verantwoordelijkheid____________
Ambtelijk eindverantwoordelijk____________
Sturing op informatieveiligheid en controle op 
laleving

De afdelingen binnen de gemeente zijn verantwoordelijk voor de toepassing van informatiebeveiliging 
binnen hun organisatieonderdelen.
Hiermee zijn de afdelingshoofden verantwoordelijk voor:

• het toezien op de uitvoering van het IB-beleid door jaarlijks het concernbrede IB-plan vast te 
stellen en te evalueren;

• het beschikbaar stellen van mensen en middelen voor de implementatie en uitvoering van de 
beveiligingsmaatregelen uit dit IB-plan;

• het periodiek (laten) controleren of getroffen beveiligingsmaatregelen worden nageleefd.
• het bevorderen van beveiligingsbewustzijn bij medewerkers.

Gedrag en naleving____________________
Classificatie; bepalen van
beschermingseisen van informatie________
Planvorming binnen kaders
informatiebeveiliging en privacy__________
Dagelijkse coördinatie,
informatieverstrekking, gemeentebrede 
bewustwording en controle______________
Personele zaken m.b.t. integriteit personeel 
en functie-eisen_______________________
Fysieke toegangsbeveiliging_____________
Technische beveiliging_________________
Onafhankelijke toetsing_________________
Compliance

College van B&W_____________________
Gemeentesecretaris__________________
Concernmanagementteam en teamleiders 
(proceseigenaren)
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3.5.1 Contactpersonen IBD

De kwaliteitscyclus informatiebeveiliging3.6

Z* Plan
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VCIB Vertrouwde Contactpersonen Informatiebeveiliging (VCIB). De VCIB krijgt 
waarschuwingen en informatie met een vertrouwelijk karakter over mogelijke bedreigingen en 
incidenten die niet met anderen gedeeld mogen worden.

ACIB Algemeen Contactpersoon Informatiebeveiliging (ACIB). De ACIB krijgt algemene 
waarschuwingen en informatie met een niet vertrouwelijk karakter over algemene 
bedreigingen en incidenten.

Rapportage(s)
Verbetermaatregelen 
en plannen opstellen 
voor komend jaar

De ACIB en VCIB (maximaal 2 personen) hebben als taak de impact van de ontvangen 
waarschuwingen af te wegen ofte laten afwegen en daarop maatregelen te treffen. Deze rollen zijn 
ondergebracht bij de ENSIA coördinator en de CISC.

Do

Informatiebeveiliging is geen eenmalige activiteit maar een continu verbeterproces. Gemeente Huizen 
kiest bij het implementeren, uitvoeren en onderhouden van informatiebeveiliging dan ook voor een 
aanpak op basis van een kwaliteitscyclus (PDCA) waardoor de voortdurende verbetering van de 
betrouwbaarheid van de informatievoorziening wordt geborgd.

\

Evaluatie beleid 
en jaarplan
Kwetsbaarheidsanalyses,
GAP-analyse, penetratie- 
testen, interne en externe 
audits

Binnen elke gemeente is een functionaris nodig die de verantwoordelijkheid heeft om 
beveiligingsincidenten te melden vanuit de gemeente aan de IBD en de coördinatie van 
waarschuwingen vanuit de IBD naar de gemeente stroomlijnt.
Daarnaast zijn er verschillende contactpersonen in een gemeente nodig in relatie tot de IBD. Deze 
zijn:

•

• Werken conform beleid
• Implementeren maatregelen

• IB-beleid
• Informatiebeveiligings-

plan, specifieke acties 
voor het lopende 
jaar/jaren
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De kwaliteitscyclus bestaat uit vier stappen die steeds opnieuw doorlopen worden:

Het beheer van informatiebeveiligingsincidenten3.7

Iedere medewerker heeft de plicht een (mogelijk) beveiligingsincident direct te melden.

3.8 Samenwerking met derde partijen

12

Do; Op basis van het IB-beleid en -plan worden beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd en 
uitgevoerd. Uitvoering van beveiligingsmaatregelen vindt plaats op dagelijkse basis en maakt 
integraal onderdeel uit van het werkproces. Er is nadrukkelijk aandacht voor beveiligings
bewustzijn.

Het IB-beleid heeft als doel de betrouwbaarheid van de informatievoorziening te borgen. Beveiligings
incidenten zijn gebeurtenissen die de betrouwbaarheid van de informatievoorziening (tijdelijk) 
verstoren. Incidenten zijn niet altijd te voorkomen; 100% beveiliging is onmogelijk. Wanneer zich een 
incident voordoet is het belangrijk om adequaat te reageren met als doel de kans op uitval van 
bedrijfsprocessen of het ontstaan van schade als gevolg van een incident te voorkomen of te 
minimaliseren.

Naast het herstellen van het gewenste betrouwbaarheidsniveau van de informatievoorziening, kan het 
beheren van beveiligingsincidenten ook een belangrijke bijdrage leveren aan het voortdurende 
verbeterproces van informatiebeveiliging. Door lering te trekken uit beveiligingsincidenten kunnen 
beveiligingsmaatregelen aangepast of vervangen worden waardoor de kans op vergelijkbare 
incidenten afneemt. De procedure ten aanzien van melding en het beheren van beveiligingsincidenten 
is reeds eerder vastgesteld.

Check: Control(e) is onderdeel van het werkproces met als doel: het waarborgen van de 
kwaliteit van de informatievoorziening en compliance aan wet- en regelgeving. Jaarlijks 
worden er bovendien diverse onderzoeken uitgevoerd om opzet, bestaan en/of werking van 
beveiligingsmaatregelen te toetsen.

Gemeente Huizen heeft diverse gemeentelijke taken uitbesteed, heeft een aantal uitvoerende of 
ondersteunende taken ondergebracht in gemeenschappelijke regelingen en werkt intensief samen 
met ketenpartners en leveranciers. Hierbij is er regelmatig sprake van informatie-uitwisseling. 
Belangrijk is daarbij dat de eindverantwoordelijkheid voor de beveiliging van gemeentelijke informatie 
altijd bij de gemeente ligt. Vanuit die hoedanigheid van verantwoordelijke partij stelt de gemeente 
voorwaarden aan derde partijen ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy en controleert zij of 
aan het vereiste betrouwbaarheidsniveau voldaan wordt.

Plan: De cyclus begint met het IB-beleid, gebaseerd op wet- en regelgeving, 
normenkaders en gemeentelijk beleid. Planning gebeurt jaarlijks en wordt vastgelegd in het 
IB-plan. Indien nodig worden afdelings- of team specifieke activiteiten vastgelegd in 
aanvullende plannen.

Om informatiebeveiligingsincidenten te kunnen beheren, is het noodzakelijk dat zowel medewerkers 
van de gemeente als medewerkers van derde partijen waar de gemeente mee samenwerkt bij (het 
vermoeden van) een incident daar direct melding van maken, incidentmeldingen geregistreerd worden 
en incidenten volgens een vastgestelde procedure afgehandeld worden.

De kwaliteitscyclus van informatiebeveiliging sluit aan op de bestaande Planning & Control-cyclus 
(gemeentelijke begrotingssystematiek). In de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en 
jaarrekening legt het college van B&W verantwoording af over informatiebeveiliging.

• Act: Met het opstellen en uitvoeren van verbetervoorstellen is de cyclus rond en start een 
nieuwe cyclus. Bevindingen van de controles en onderzoeken zijn input voor een nieuw IB- 
plan
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3.9 Evaluatie en bijstelling van beleid
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Het IB-beleid van gemeente Huizen wordt iedere drie jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij wijzigingen in wet- en regelgeving, 
vindt tussentijds aanpassing plaats.

Het door een derde partij gehanteerde niveau van informatiebeveiliging dient minimaal gelijk te zijn 
aan het niveau dat gemeente Huizen hanteert. Europese en landelijke wet- en regelgeving, landelijke 
normen (waaronder NEN/ISO 27002 en de BIO) en het gemeentelijke IB-beleid gelden nadrukkelijk 
ook voor derde partijen wanneer er sprake is van informatie-uitwisseling met gemeente Huizen. 
Toegang tot of de uitwisseling van vertrouwelijke informatie vindt bovendien slechts plaats op basis 
van formele overeenkomsten. De noodzakelijke beveiligingsmaatregelen worden geborgd in 
contracten en/of verwerkersovereenkomsten, waarin in ieder geval wordt vastgelegd dat gemeente 
Huizen het recht heeft de gemaakte afspraken te (laten) controleren en hoe beveiligingsincidenten en 
datalekken gerapporteerd worden aan gemeente Huizen.
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Realisatie van het informatiebeveiligingsbeleid4

4.1 Bewustwording

Beveiligingsbewustzijn4.1.1

4.1.2 Bewustwordingsprogramma

Het informatiebeveiligingsplan4.2
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Medewerkers hebben nog niet altijd voldoende scherp dat zij een zeer belangrijke rol vervullen inzake 
de informatiebeveiliging binnen de organisatie. Een gerichte aanpak moet medewerkers bewust(er) 
maken van de informatiebeveiligingsrisico’s die de organisatie loopt en welke stappen zij moeten 
nemen om de gemeente hiertegen te beschermen. Belangrijk is dat er binnen de organisatie een 
cultuur ontstaat waarin het volstrekt normaal is elkaar aan te spreken op houding en gedrag in relatie 
tot informatiebeveiliging en privacy. Een cultuur waarin informatiebeveiligingsissues niet worden 
genegeerd of incidenten worden toegedekt, waardoor de risico's blijven bestaan of zelfs groter 
worden, maar waarin consequent melding wordt gemaakt van (vermoedens van) bedreigingen ten 
aanzien van de informatieveiligheid.

Bewustwording is van essentieel belang wanneer het gaat om informatiebeveiliging. Er kunnen nog 
zoveel technische beveiligingsmaatregelen genomen worden; wanneer medewerkers er niet naar 
handelen hebben dergelijke maatregelen uiteindelijk aanzienlijk minder tot geen effect. Het technisch 
afdwingen van het gebruik van ‘sterke’ wachtwoorden heeft bijvoorbeeld weinig zin als de gebruiker 
het wachtwoord op een post-it onder zijn/haar toetsenbord plakt.

Er wordt nog niet voldaan aan alle beleidseisen vanuit de BIO. De volledige en concernbrede 
implementatie van de BIO is ook niet in korte tijd afgerond. Een jaarlijkse analyse van de mate waarin 
de 114 controls, ofwel beheersmaatregelen, uit de BIO binnen de gemeentelijke organisatie zijn 
geïmplementeerd, geeft een actueel beeld van het concernbrede niveau van informatiebeveiliging in 
gemeente Huizen. De analyse maakt het verschil duidelijk tussen de bestaande situatie en de 
vereisten zoals vastgelegd in dit IB-beleid en de BIO. In het IB-plan wordt
vervolgens ieder jaar beschreven welke concrete activiteiten en maatregelen gemeente Huizen in het 
komende jaar gaat (onder)nemen om de informatiebeveiliging verder te verbeteren en de in dit beleid 
geformuleerde ambitie ten aanzien van informatiebeveiliging stapsgewijs te verwezenlijken.

Informatie beveiligen is niet alleen een kwestie van het schrijven van beleid en het nemen van 
maatregelen, minstens zo belangrijk is het bevorderen van de juiste houding en het gewenste gedrag 
van medewerkers. Vandaar dat gemeente Huizen bij de realisatie van het IB-beleid twee sporen volgt: 
enerzijds wordt op basis van het IB-plan gewerkt aan de implementatie van de organisatorische, 
technische en procedurele maatregelen uit de BIO, en anderzijds wordt tegelijkertijd ingezet op een 
versterking van het beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie.

Beveiligingsbewustzijn is het besef bij medewerkers van de mate waarin beveiliging nodig is 
en de daaruit voortvloeiende motivatie om aan de benodigde beveiliging mee te werken.

Gemeente Huizen onderkent dat enkel het invoeren van de beveiligingsmaatregelen uit de BIO niet 
leidt tot het gewenste betrouwbaarheidsniveau van de informatievoorziening. Houding en gedrag van 
medewerkers, van het management tot de werkvloer, is van doorslaggevende betekenis. Met de 
uitvoering van een bewustwordingsprogramma voor de periode 2020-2022 beoogt gemeente Huizen 
het beveiligingsbewustzijn van medewerkers te verhogen om zo de randvoorwaarden te creëren voor 
een succesvolle verdere implementatie van de BIO en de borging van een betrouwbare 
informatievoorziening.
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Bijlage 1: Informatiebeveiligingsfuncties en -rollen
Functie Rol

College van B&W

Intern opdrachtgever

Opstellen informatiebeveiligingsbeleidGemeentesecretaris

Formeel verantwoording afleggen aan het College

Schakel tussen bestuur en organisatie (MT)

Opstellen Informatiebeveiligingsbeleid

Adviserende en coördinerende rol op gebied van informatiebeveiliging

Eerste aanspreekpunt bij vragen over informatiebeveiliging

Initieert periodieke beveiligingsaudits en risicoanalyses.

2' ACIB(IBD)

ENSIA Coördinator

Afhandelen van incidentmeldingen

Registratie van incidentmeldingen

Toezien op naleven van de regels m.b.t. (informatie)beveiliging MZ
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Eindverantwoordelijk voor 
informatiebeveiliging

Algemeen coördinator 
Informatiebeveiliging

Incidentbeheerder 
beveiligingsincidenten

Burgerzaken (BRP):
Beveiligingsbeheerder BRP

Verantwoordelijk voor de aanvullende of specifieke beveiligingseisen van 
zijn/haar organisatieonderdeel

Zie Informatiebeveiligingsplan GBA/BRP voor de invulling van 
taken/rollen/verantwoordelijkheden

Informatiebeveiligings-
functiona rissen

1' ACIB(IBD)
2' VCIB (IBD)

Ondersteunen/adviseren bij het opstellen van afdelingsspecifieke 
informatiebeveiligingsplannen

Portefeuillehouder:
Burgemeester

Coördinator ENSIA 
verantwoordingscyclus

Zorgt ervoor dat de input tijdig vanuit de verschillende (vak)disciplines 
geleverd wordt

Eerste aanspreekpunt voor medewerkers Maatschappelijke 
Ondersteuning
Melden van beveiligingsincidenten bij de ACIB

Verantwoordelijk voor samenhangend pakket aan 
informatiebeveiligingsmaatregelen

Verzorgt rapportages over het gevoerde beleid, voortgang implementatie 
van (nieuwe) maatregelen, opgetreden incidenten, resultaten onderzoek 
en controles, etc.

Opstellen van en toezien op (informatie)beveiligingsmaatregelen van 
Maatschappelijke Ondersteuning
Verantwoordelijk voor voorlichting/instructie van medewerkers t.a.v. 
informatiebeveiliging Maatschappelijke Ondersteuning

Teamleider
Informatiemanagement 
/CISO

Signaleren van afwijken van de vastgestelde
maatregelen/afspraken/richtlijnen____________________________
Eerste aanspreekpunt voor IBD voor algemene beveiligingsincidenten
Waarnemend 2e aanspreekpunt voor IBD voor vertrouwelijke 
beveiligingsincidenten_________________________________ _____
Coördineren van alle activiteiten die voortvloeien uit de ENSIA 
verantwoordingssystematiek

Afdelingsgerichte en/of 
vakspecifieke coördinatie 
informatiebeveiliging
Beveiliginsbeheerder SUWI,
Maatschappelijke Ondersteuning

Als Collegelid aanspreekpunt voor 
de interne opdrachtnemer 
(gemeentesecretaris)
Interne opdrachtnemer

Waarnemend Ie aanspreekpunt voor IBD voor algemene
beveiligingsincidenten
Eerste aanspreekpunt voor IBD voor vertrouwelijke beveiligingsincidenten
Voorbereiden informatiebeveiligingsplan

1'VCIB (IBD)
Coördinator 
informatiebeveiligingsplan

I Taken/verantwoordelijkheden

Richting geven aan informatiebeveiliging door
informatiebeveiligingsbeleid en kaders voor informatiebeveiliging vast te 
stellen
Belangrijkste hulpmiddelen zijn het informatiebeleid en
informatiebeleidsplan
Vaststelling en verantwoording aan de raad op basis van de jaarlijkse P&C 
cyclus
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Bevei ligingsbeheerder BGT

Beveiligingsbeheerder BRO

Personele beveiliging

Toezien op naleven van de regels m.b.t. personele beveiliging

Eerste aanspreekpunt voor medewerkers

Melden van personele beveiligingsincidenten bij de ACIB

Fysieke beveiliging

Toezien op naleven van de regels m.b.t. fysieke beveiliging

Eerste aanspreekpunt voor medewerkers

Melden van fysieke beveiligingsincidenten bij de ACIB

Afdelingshoofden

Classificeren informatie eigen organisatieonderdeel (risicoanalyse)

Medewerkers

Zorgvuldig omgaan met de beschikbaar gestelde bedrijfsmiddelen

Controller IB
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Aanspreken van medewerkers op geconstateerd onzorgvuldig gedrag in 
relatie tot informatiebeveiliging

Bewustwording versterken ten aanzien van informatiebeveiliging binnen 
eigen team of afdeling

Team GEO:
Beveiligingsbeheerder BAG

Gebruiker van het pand en de 
daarin aanwezige voorzieningen

Controller functie 
Informatiebeveiliging

Onafhankelijke controle op planning en uitvoering van het vastgestelde 
informatiebeleid en de afgesproken maatregelen (informatiebeleidsplan)

Verantwoordelijk voor de integrale 
beveiliging van de eigen afdeling

Verantwoordelijk voor beleid en 
keuze voor de applicaties die de 
eigen bedrijfsprocessen 
ondersteunen

Gebruiker van informatiesystemen 
en gebruiker/bewerker van daarin 
opgenomen gegevens

Voor het vakgebied BAG verantwoordelijk voor het geheel van activiteiten 
gericht op de toepassing en naleving van de maatregelen en procedures 
die voortkomen uit het informatiebeveiligingsbeleid, inclusief de 
maatregelen die op de onderdelen van de zelfevaluatie gelden.

Voor het vakgebied BGT verantwoordelijk voor het geheel van activiteiten 
gericht op de toepassing en naleving van de maatregelen en procedures 
die voortkomen uit het informatiebeveiligingsbeleid, inclusief de 
maatregelen die op de onderdelen van de zelfevaluatie gelden.

Verantwoordelijk voor voorlichting/instructie van medewerkers t.a.v. 
personele beveiliging

Opstellen van maatregelen t.b.v. de fysieke beveiliging (bijvoorbeeld 
toegangsbeveiliging)

Melden (verplicht) van elk incident m.b.t. informatiebeveiliging.
Bijvoorbeeld ongeoorloofde toegang tot systemen, misbruik en/of 
verminking van gegevens, etc.

Alert zijn op ongeautoriseerde toegang van mensen in werkruimten en/of 
beveiligde ruimten

Verantwoordelijk voor voorlichting/instructie van medewerkers t.a.v. 
fysieke beveiliging

Inventarisatie risico's en opstellen beveiligingsmaatregelen welke 
specifiek van toepassing zijn voor het eigen team of afdeling (in 
samenhang met het algemene informatiebeleid en -plan)

Voor het vakgebied BRO verantwoordelijk voor het geheel van activiteiten 
gericht op de toepassing en naleving van de maatregelen en procedures 
die voortkomen uit het informatiebeveiligingsbeleid, inclusief de 
maatregelen die op de onderdelen van de zelfevaluatie gelden._________
Opstellen van maatregelen t.b.v. de personele beveiliging (bijvoorbeeld 
veilige werkplek)

In samenhang met de organisatiebrede uitgangspunten t.a.v.
Informatiebeleid en applicatie-architectuur (GEMMA/NORA) en het stelsel 
van basisregistraties, kiezen voor applicaties die aan de uitgangspunten 
van de geldende standaarden en informatiebeveiliging voldoen
Bepalen van het niveau van autorisaties voor medewerkers in de toegang 
en het gebruik van gegevens en applicatie(s)

Op verantwoorde en veilige manier omgaan met informatiesystemen en 
gegevens
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5. CISO. De CISO ziet toe op het conform het beleidsplan werken en omgaan met 
informatieveiligheid en rapporteert daarover aan directie en college.

Bijlage 2: Concretisering invullen rollen 
informatiebeveiliging

In het beleidsplan voor informatieveiligheid zijn verantwoordelijkheden benoemd, behorend bij functies 
en rollen in de organisatie. Deze bijlage is bedoeld om deze verantwoordelijkheden te concretiseren.
1. Medewerkers. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor een veilige omgang met zijn eigen 

informatievoorziening. Dat betekent: wachtwoorden worden niet gedeeld of zichtbaar bewaard, de 
digitale werkplek wordt digitaal op slot gezet wanneer een medewerker even bij zijn werkplek weg 
is, fysieke dossiers worden opgeruimd en niet onbeheerd op de werkplek achtergelaten. Risico’s 
en beveiligingslekken melden medewerkers direct bij constatering bij de CISO.

2. Functioneel beheerders. Functioneel beheerders zorgen voor een veilige inrichting van de 
applicatie. Dit wordt getoetst via de ENSIA/BIO audit. Bij beveiligingslekken en andere incidenten 
zijn functioneel beheerders verantwoordelijk voor het, samen met de leverancier, snel en 
adequaat oplossen van het probleem.

3. OGD. OGD is verantwoordelijk voor een veilige werkplek en voor de technische beveiliging van de 
ICT infrastructuur. Maatregelen die OGD uitvaardigt en actie vragen van medewerkers of 
functioneel beheerders, worden door OGD gecoördineerd.

4. Afdelingshoofden. Afdelingshoofden spreken medewerkers actief aan op veilige omgang met 
informatie. Dit kan via medewerkersgesprekken, of in afdelings-overleggen. Het afdelingshoofd 
zorgt er actief voor dat hij op de hoogte is van de status van informatieveiligheid op zijn afdeling: 
daartoe leest hij de rapportages die de CISO uitbrengt en het verslag van de ENSIA/BIO audit. 
Maatregelen die worden uitgevaardigd door de directie van de gemeente naar aanleiding van de 
audit worden door afdelingshoofden geïmplementeerd in hun afdeling; dat zal in de meeste 
gevallen via een opdracht aan functioneel beheer of een instructie aan medewerkers zijn. Bij een 
gesignaleerd beveiligingslek of incident zorgt het afdelingshoofd dat hij geïnformeerd is en ziet hij 
toe op de adequate uitvoering. Bij majeure beveiligingsproblemen coördineert hij de activiteiten 
voor herstel.


