
Resolutie Informatieveiligheid

’Aansluiten bij de IBD’ past bij 
een professionele gemeente die 
verantwoordelijkheid neemt voor de 
eigen informatieveiligheid. Dit is in lijn 
met de Resolutie ’Informatieveiligheid, 
randvoorwaarde voor de professionele 
gemeente’ waar gemeenten eind november 

2013 mee hebben 
ingestemd en die 
vervolgens werd 
aangenomen met 
een grote meerderheid van stemmen. De 
resolutie beschrijft waar gemeenten zich 
op het gebied van informatieveiligheid aan 
committeren, dit aan de hand van de Baseline 
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 

(BIG). In ruil hiervoor, vragen gemeenten van 
het Rijk om het aantal audits op het gebied 
van informatieveiligheid terug te brengen. 
Ook moeten gemeenten de tijd krijgen om 
een realistisch groeipad te doorlopen om 
informatieveiligheid verder te verbeteren. De 
resolutie kunt u vinden op de website van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). De gemeente Apeldoorn heeft als 
pilotgemeente meegedraaid tijdens de pilot 
’Aansluiten bij de IBD’. Brouwer vervolgt: ”De 
gemeente Apeldoorn ziet het belang in van 
informatiebeveiliging. Ik probeer daarvoor de 
budgetten te realiseren en een rol te spelen in 
het bewustwordingsproces dat plaatsvindt in 
de organisatie.”

Complexe materie

”Bij het formeren van een nieuw college van 
B&W was ook Leefbaar Apeldoorn gevraagd 
om aan te schuiven. Ik ben voorzitter van 
Leefbaar Apeldoorn, maar ben sinds de 
formatie in 2012 ook wethouder geworden.” 
En wat is uw connectie met het onderwerp 
informatiebeveiliging? Brouwer vervolgt: 

”Al een geruime tijd geleden, ongeveer 
26 jaar, heb ik een training ’Data Security 
Officer’ gevolgd. Het was destijds al een 
serieus onderwerp, maar ten opzichte van 
de huidige problematiek kinderspel. Het 
ging dan over onderwerpen als ’passwords’ 
en ’databetrouwbaarheid’ en veel minder 
over onderwerpen als ’privacy’. Als je kijkt 
naar de ontwikkelingen van de afgelopen 25 
jaar, dan is dat natuurlijk enorm veranderd! 
Sommige onderwerpen zijn dan misschien 
niet veranderd, maar de complexiteit ervan is 
enorm toegenomen.”

Generatieverschillen

De discussies over informatiebeveiliging gaan 
niet zozeer specifiek over het vormgeven 
van een beleid of de te nemen technische 
maatregelen, maar vooral ook over 

fundamentele zaken, zoals: ’In hoeverre willen 
we informatie beveiligd hebben?’, ’Wat vinden 
wij noodzakelijk?’ ’Evolueert de visie als het 
gaat om de mate van veiligheid?’ ’Denkt de 
volgende generatie er misschien heel anders 
over?’ ’Vinden zij het niet erg wanneer hun 
persoonlijke gegevens op straat liggen?’ Zij 
zijn gewend aan social media en de dagelijkse 
verspreiding van persoonlijke informatie. 
”Als ik naar de jongere generatie kijk, zit 
daar een enorm spanningsveld tussen met 
mijn generatie. Zij groeien op in een wereld 
met data. Voor hen geldt: ’Data? Anytime 
anywhere, anyplace’. Zij verwachten gewoon 
dat de informatie er is. Op die leeftijd denken 
ze nog helemaal niet na over het beveiligen 
van informatie en kijken ze ook heel anders 
aan tegen ’privacy’. Zij laten een spoor van 
gegevens na op internet, waarvan mijn 
generatie denkt: ’Is dat wel wat je wilt?’ 
Maar de jongere generatie vindt dat heel 
normaal. Vinden wij, de generatie die nu met 
informatiebeveiliging bezig is, wel dezelfde 
aspecten belangrijk als de generatie die na ons 
komt?” 

Bestuurlijke agenda

”Maar ongeacht hoe de toekomstige generatie 
ook denkt over het delen van informatie, wij 
hebben te maken met de huidige generatie 
en de huidige wetgeving. En die vindt dat 
persoonsgegevens in ieder geval veilig moeten 
zijn binnen de eigen gemeente. En zo denken 
wij er als gemeente ook over. Momenteel zie 
je dat informatiebeveiliging ook intern bij de 
gemeente Apeldoorn een heel belangrijk thema 
is en het onderwerp op de bestuurstafel ligt. 
Ieder kwartaal komt het in ieder geval één 

keer langs: ’Waar staan we nu?, ’Wat zijn de 
aspecten die de komende maanden een rol 
gaan spelen?’, ’Wat hebben we de afgelopen 
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”De Gemeente ApelDooRn 
zIet het BelAnG In vAn 

InfoRmAtIeBeveIlIGInG”

”vInDen wIj, De 
GeneRAtIe DIe nu met 

InfoRmAtIeBeveIlIGInG 
BezIG Is, wel DezelfDe 

AspeCten BelAnGRIjk Als De 
GeneRAtIe DIe nA ons komt?”

InfoRmAtIeBeveIlIGInG In het oosten 
vAn het lAnD 

De gemeente Apeldoorn is de laatste gemeente in de reeks van interviews 2013 

waarbij het thema informatiebeveiliging centraal staat.

vanuit het oosten van het land spreken we met de vrolijk 
gestemde wethouder hans Brouwer over informatiebeveiliging 
en de ontwikkelingen binnen de gemeente Apeldoorn. 
Brouwer: ”Vanochtend heeft bij de gemeente Apeldoorn 
nog de regiobijeenkomst ’Aansluiten bij de IBD’ van de 
Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) 
plaatsgevonden.”

Gemeente
ApelDooRn



maanden gehad?’ en ’Wat is de stand van 
zaken rondom bijvoorbeeld de DigiD-audits?’ 
Ook al heeft het onderwerp intern een enorme 
discussie aangezwengeld, zolang de National 
Security Agency (NSA) nog steeds dagelijks in 
de krant staat, is het bestuurlijk en publicitair 
gezien een ongelooflijk belangrijk onderwerp.”

Bewustwording

”We proberen ook het maximale te doen 
aan bewustwording. Je kunt veel technische 
maatregelen nemen, die zijn namelijk 
oneindig. Maar ook technische maatregelen 
kunnen onderuit gehaald worden door mensen 
die deze bewust of onbewust omzeilen.”

Geen sexy onderwerp

”Vanuit de ICT-afdeling leeft het onderwerp 
informatiebeveiliging zeker. Maar 
informatiebeveiliging is niet het meest sexy 
onderwerp op de werkvloer. Ik vind het 
ook vervelend om steeds m’n password te 
moeten aanpassen. Zoiets kan moeilijk op een 
positieve manier gaan leven in een organisatie. 
En daar komt bij dat ik wel keer op keer 
mijn password kan wijzigen, maar als ik een 
briefje moet ophangen om mijn password te 
kunnen onthouden, wat heeft het dan voor 
zin? Kortom, probeer hierin een frequentie te 
vinden die voor iedereen acceptabel is.”
Het niveau waarop gemeenten acteren op het 

vlak van informatiebeveiliging verschilt. De ene 
gemeente staat nog wat meer aan het begin 
wat betreft kennisontwikkeling op het gebied 
van ICT en informatiebeveiliging. De andere 
gemeente heeft zoveel kennis in huis dat ze 
bijna niks outsourcen zolang ze het zelf nog 
aankunnen. Ook de gemeente Apeldoorn kent 
van oudsher een sterke focus op techniek en 
ICT. Brouwer vertelt trots: ”We zijn uitmuntend 
als we kijken naar de techniek. We proberen 

bij ’de beste jongetjes van de klas’ te horen. 
Ook de raad is heel ’eager’ als het gaat om 
informatiebeveiliging, vooral op het vlak van 
privacy. Op het vlak van bewustwording, de 
menselijk aspecten van informatiebeveiliging, 
zullen we onze collega’s moeten blijven 
trainen, scholen en het onderwerp 
informatiebeveiliging onder de aandacht blijven 
brengen door ze te wijzen op de risico’s. Maar 
of het daarmee een sexy onderwerp wordt?”

toekomst

”Om het vertrouwen van je burger 
te behouden, zal de gemeente 
informatiebeveiliging goed geregeld moeten 

hebben. Informatiebeveiliging is en blijft 
een onderwerp op de agenda dat blijvende 
aandacht en budgetten nodig heeft. En de 
digitalisering neemt alleen maar toe. Ik ben 
lang genoeg binnen de ICT-wereld actief 
geweest om te weten dat er nog stappen 
gemaakt kunnen worden in de wijze waarop 
gemeentelijke organisaties gedigitaliseerd 
zijn. Het is van essentieel belang dat 
informatiebeveiliging op een hoog niveau 
komt, zodat de processen richting burgers 
geautomatiseerd kunnen worden. 
Daarnaast vind ik het spannend om te zien 
wat de generatie na ons gaat doen. Zijn zij net 
zo ’eager’ als onze generatie als het gaat om 
(informatie)veiligheid? Of zeggen zij: ’Privacy? 
Dat kan allemaal wel een stapje minder.’ Aan 
de andere kant moeten mensen niet de illusie 
hebben dat je alles kunt beveiligen. Dat kon 
niet vóór de digitale wereld, dus dat kan ook 
niet ìn de digitale wereld. Je moet een bepaald 
veiligheidsniveau aanhouden, maar je moet 
geen ’overkill’ willen realiseren.”

uniformiteit

De toenemende digitalisering en de 
economische tijden waarin we meer moeten 
doen met minder middelen, hebben tot 
gevolg dat we steeds vaker dezelfde geluiden 
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”teChnIsChe mAAtReGelen 
kunnen onDeRuIt GehAAlD 
woRDen DooR mensen DIe 
Deze Bewust of onBewust 

omzeIlen”

we vervolgen ons interview en staan voor de laatste keer 
in 2013 stil bij de ervaringen van een gemeente voor wat 
betreft de uitvoering van het jaarlijks verplichte ICt-
Beveiligingsassessment DigiD. hiervoor zijn we namens de 
gemeente Apeldoorn in gesprek met erwin laros, teammanager 
Infrastructuur. met een lange carrière in de commerciële 
wereld, heeft hij een aantal jaren geleden gekozen voor de 
gemeentelijke overheid: ”Ik zit hier om een opdracht uit te 
voeren en dan pak ik daar op door”. met deze vastberaden 
houding zijn we het gesprek in gegaan om te horen hoe de 
gemeente Apeldoorn de uitvoering van het DigiD-assessment 
heeft ervaren. 

techniek is onze ambacht

De goedgehumeurde Laros vervolgt: 
”Sinds twee jaar ben ik als teammanager 
Infrastructuur verantwoordelijk voor de 
exploitatie en het beheer van de ICT-
infrastructuur. Binnen de gemeente Apeldoorn 
willen wij een stap maken van een technisch 
gedreven organisatie naar een klant gedreven 
organisatie. De technische basis heeft 
ons overigens altijd goed geholpen om de 
continuïteit te waarborgen. We hebben hele 
goede mensen die voor diverse onderdelen 

horen vanuit de gemeentelijke organisaties. 
Ook Brouwer laat zich hierover uit: ”Ik 
verbaas me erover dat we een onderwerp als 
informatiebeveiliging niet op intergemeentelijk 

niveau gezamenlijk regelen. Het is namelijk 
een enorm complexe wereld waarin de 
ontwikkelingen elkaar bijna sneller opvolgen 
dan dat de trainingen geschreven kunnen 

gecertificeerd zijn. De mensen zijn zelf 
ook heel gedreven om hun kennis bij te 

houden. Daar waar we op het gebied van 
techniek ambachtelijk te noemen zijn, zijn 

worden. Je wordt gehackt waar je bij staat 
terwijl je net een veiligheidsmaatregel hebt 
genomen. Waarom kiezen we niet voor één 
systematiek met alle gemeenten en laten we 
hiervoor iemand verantwoordelijk maken die 
het voor alle gemeenten regelt, bijvoorbeeld 
de IBD.
Want laten we eerlijk zijn, uiteindelijk is het 
voor kleinere gemeenten niet meer bij te 
benen. En dan spreek ik ook nog namens een 
grotere gemeente, waar we de mensen en 
de capaciteit hebben om de ontwikkelingen 
proberen bij te houden. Althans, ik zou 
het een hele logische stap vinden om deze 
complexe materie achter één bunker te zetten, 
bijvoorbeeld bij de IBD.”

het ICt-BeveIlIGInGsAssessment DIGID 
In ApelDooRn

”De teChnIsChe BAsIs 
heeft ons oveRIGens 
AltIjD GoeD Geholpen 
om De ContInuïteIt te 

wAARBoRGen”

”Ik vInD het ook veRvelenD 
om steeDs m’n pAsswoRD te 

moeten AAnpAssen”

”AAn De AnDeRe kAnt moeten 
mensen nIet De IllusIe 

heBBen DAt je Alles kunt 
BeveIlIGen”



we procesmatig minder goed georganiseerd. 
De manier van werken is heel erg verankerd 
in de manier van werken van de mens, in het 
ambacht.” 

van ambacht naar proces

De wereld om ons heen verandert en daarom 
veranderen organisaties mee. ”Je ziet 
het gemeentelandschap veranderen en je 
merkt dat de gemeentelijke organisatie een 
ontwikkeling doormaakt waarbij je interne 
klanten nu je externe klanten worden. Met 
andere woorden: dat is ineens een klant 
geworden die we moeten bedienen met een 
servicelevel en een bijpassend kostenplaatje. 
Dat vraagt toch om een andere manier van 
werken. De oude ambachtelijke werkwijze 
past daar minder goed bij. En omdat we vaker 
middels een regiemodel invulling geven aan 
onze dienstverlening, behoren we ook onze 
processen goed te waarborgen. Afgezien 
van de interne klanten, komen ook de ICT-

leveranciers steeds meer in beweging. Ze 
willen allemaal een stukje van de koek als het 
gaat om het leveren van ICT-diensten die we 
nu nog zelf leveren. Externe partijen willen 
graag die dienstverlening van ons overnemen. 
Ook met deze veranderingen moet je leren 
omgaan. Uit al deze ontwikkelingen blijkt dat 
je je processen goed op orde moet hebben, 

wil je snappen wat de insteek moet zijn. Als je 
dat zelf niet kan, dan wordt het heel lastig.” 

proces denken

”Gezien mijn achtergrond en mijn persoonlijke 
interesse in processen, was het logisch dat 

het ICT-Beveiligingsassessment DigiD bij mij 
terecht kwam. We hadden overigens ook al 
meegedaan aan de Impactanalyse van het 
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten 
(KING) in 2012. Eind vorig jaar zijn we 
gestart met het DigiD-assessment. Buiten 
de impactanalyse hadden we al ervaring met 
assessments zoals de audit Gemeentelijke 
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). 
Vanuit die gedachte hebben we ook gekeken 
naar het DigiD-assessment, maar ik heb direct 
mijn vraagtekens gezet bij de normen. Het 
is een subset van de NCSC-normen, maar 
waarom de ene norm wel en de andere dan 
weer niet toetsen? In eerste instantie hebben 

we gezegd dat we het DigiD-assessment niet 
ergens anders gaan beleggen, omdat we 
er dan niks van leren. Het is tenslotte een 
jaarlijks terugkerend verplicht assessment. 
We hebben geprobeerd zelf de mensen van de 
afdelingen erbij te betrekken om gezamenlijk 
invulling te geven aan de opdracht. Daar 
zijn we wel van teruggekomen, want op 
een gegeven moment merk je dat wanneer 
je organisatie (nog) niet bekend is om 
procesmatig te werken, het moeilijk is om dat 
in een korte periode voor elkaar te krijgen. 
Dan moet je toch op een andere manier gaan 
leren denken. Dus we hebben uiteindelijk 
externe hulp ingeschakeld om de processen 
en de documentatie goed op orde te krijgen. 
We zijn momenteel met de laatste loodjes 
bezig.” 

leveranciers

De gemeente Apeldoorn heeft twee DigiD-
koppelingen. Eén voor het digitaal loket en de 
andere DigiD-koppeling heeft te maken met 
het opvragen van de WOZ-waarden. ”Eigenlijk 
is die tweede DigiD-koppeling alleen maar 
interessant op het moment dat de jaarlijkse 
gemeentelijke belastingronden van start gaan 
in februari. We moeten daar nog een TPM-
verklaring voor ontvangen. Uiteindelijk zie 
je wel dat wanneer de ICT niet bij ons ligt 

als Centrale Eenheid Informatievoorziening, 
dat het lastig is om erop te sturen. Er zijn 
leveranciers die zeggen: ’We doen niet 
mee aan het afgeven van een TPM, het 
is te kostbaar voor ons’, waardoor je als 
gemeente moet kijken naar alternatieven. 
Ik kan overigens wel begrijpen dat de eisen 
vanuit het DigiD-assessment voor sommige 
leveranciers niet niks zijn.”
 
programma van eisen 

”Deze ontwikkeling heeft ons wel de 
ogen geopend. We werken natuurlijk 
veel met leveranciers samen en soms 
zijn de ICT-producten erg complex. Hoe 
kun je als gemeente en klant dan sturen 
op je leverancier? Hier worden we ook 
door de auditor op gewezen. Dat wil niet 
zeggen dat we het nu allemaal al op de 
rit hebben. Want als je nu nog in een 
Europees aanbestedingstraject zit, kun je je 
programma van eisen niet ineens aanpassen, 
maar misschien wel aanvullende afspraken 
maken. In ieder geval doen we het bij de 
volgende aanbesteding anders. Als een 
bedrijf ISO 27001 gecertificeerd is, dan 
maakt dat de samenwerking makkelijker. De 
certificering geeft een stuk zekerheid dat zij 
de dienstverlening op het gebied van security 
goed kunnen uitvoeren. Die garantie is nodig 
voor het DigiD-assessment. Want soms zet je 
een vraag uit in de markt omdat je daar als 
organisatie zelf geen goede invulling aan kan 
geven. Vervolgens wordt het heel moeilijk 
de leverancier aan te sturen als je zelf de 
kennis niet in huis hebt. Dan ga je sturen op 
KPI’s die heel abstract worden. Dat is gewoon 
schijnzekerheid wat je dan koopt. Dan is zo’n 
ISO-certificering in ieder geval een goede 
basis.” 

uitvoering DigiD-assessment

”We hebben drie aandachtspunten die 
ons beheerst hebben tijdens het DigiD-
assessment. Als eerste de eerder besproken 
processen en een kwaliteitssysteem. Die beide 
aspecten vormen toch wel je fundament. 
Daar hebben we dan ook vrij veel tijd in 
geïnvesteerd. 
Als tweede heb je de techniek, wat vrij goed 
op orde lijkt. Dat blijkt ook wel uit de diverse 
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”AfGezIen vAn De InteRne 
klAnten, komen ook De

ICt-leveRAnCIeRs steeDs 
meeR In BeweGInG”

”wAARom De ene noRm wel 
en De AnDeRe DAn weeR nIet 

toetsen”



penetratiestesten die we meerdere keren per 
jaar uitvoeren. Het kan uiteraard altijd beter. 
De aandacht zit nu op de beoordeling van de 
normen en welke normen we echt wel geborgd 
moeten hebben. De relatie met de auditor is 
goed te noemen. We vinden hem vrij streng 
maar dat geeft ons wel het beeld dat als we 
klaar zijn, we dan ook iets goeds hebben 

staan. We leren veel van hem door discussies 
aan te gaan en zodoende komen wij ook tot 
nieuwe inzichten. Daarbij is de interpretatie 
van de normen nog wel een punt van 
discussie. We hebben het idee dat sommige 
normen een ’moving target’ zijn. Dat maakt 
het wel lastig. Logius mag van mij duidelijker 
zijn over de acceptatiegrens. Het laatste 
aandachtspunt tijdens de uitvoering van het 
DigiD-assessment waren de leveranciers, dit 
vanwege de TPM’s.”

otAp-model

”We werken inmiddels al jarenlang volgens 
een OTAP-model, wat staat voor Ontwikkel-
Test-Acceptatie-Productie model. Dat doen 
wij vanuit het oogpunt van beveiliging 
en functionaliteit. We testen en zorgen 
ervoor dat het product goed werkt voor 
onze klant. Het vraagt nog wel eens 
uitleg aan onze klanten waarom deze vier 
omgevingen doorlopen moeten worden. 
Het proces kan wel anders verlopen maar 
dan doen we concessies aan de kwaliteit, 
want de ICT-producten zijn gewoon heel 

complex. Daar komt bij dat tegenwoordig 
ook alles aan elkaar wordt gekoppeld. Dat 
zorgt er bijvoorbeeld voor dat je heel veel 
afhankelijkheden creëert wat weer een 

impact heeft op je kwaliteit maar ook op 
je bezuinigingen. Vervolgens moet je de 
kwaliteit ook nog kunnen borgen. Je blijft 
altijd een spanningsveld houden tussen 
flexibiliteit, snelheid en degelijkheid.” 

Algemene bewustzijnsniveau

”Het algemene bewustzijnsniveau in de 
organisatie neemt zeker toe. We hebben een 
Security Officer die regelmatig een campagne 
voert met verschillende onderwerpen, 
zoals ’clean desk’. Maar door de toenemende 
digitalisering zoals het gebruik van tablets, 

zullen de medewerkers heel bewust 
moeten zijn van hun handelingen. Vroeger 
maakten medewerkers gebruik van de zeer 
onveilige Dropbox-omgeving. Nu hebben 
we een eigen gemeentelijke box met een 
beveiligde omgeving. Vanuit de ICT-afdeling 
geven we aan dat het gebruik van Dropbox 
sterk wordt afgeraden en bieden dan een 
alternatief. Dat is wel een lastige ontwikkeling 
geweest, omdat op een gegeven moment 
de markt iets ontwikkelt voor tablets en 
die zetten van alles ’in de cloud’, waardoor 
je er vervolgens geen controle meer over 
hebt. Dus ook geen controle wat betreft de 
beveiliging van je data. Er kan van alles mee 
gebeuren, kijk maar naar de berichten van de 
National Security Agency (NSA). Dat is niet 
overdreven.”

DigiD-assessment 2014

”We zijn benieuwd naar volgend jaar 
aangezien de interpretatie van een aantal 
normen dit jaar onduidelijk was. Wat gaat 
er veranderen in het DigiD-assessment in de 
toekomst omtrent de normen? Is er dan meer 
duidelijkheid omtrent de interpretatie van de 
normen? Dat houdt de gemoederen intern 
bezig. Maar ook andere vragen schitteren 

aan de horizon, zoals ’Hoe classificeer je 
data?’, ’Hoe ga je daar mee om?’, ’Welke 
maatregelen tref je?’, Welke data ontsluit je 
en voor welke doelgroep?’ Dit moet allemaal 
nog worden vastgelegd. Bovenal moeten 
we onze klanten bedienen met goede ICT-
diensten. Om de kwaliteit en veiligheid van 
onze dienstverlening te borgen moeten we 
onze organisatie zo slim mogelijk organiseren, 
efficiënt maar uiteraard wel effectief en daar 
waar mogelijk geautomatiseerd. Ondanks dat 
we het goed op orde hebben bij de gemeente 
Apeldoorn, hebben we nog een behoorlijke 
klus te klaren.”

uw eRvARInGen met het ICt-
BeveIlIGInGsAssessment 
DIGID Delen?

HEEfT u HET ICT-BEVEILIGINGsAssEssmENT 
DIGID uITGEVOERD EN WILT u OOk uW 
ERVARINGEN DELEN mET DE IBD EN ANDERE 
GEmEENTEN? NEEm DAN CONTACT Op mET 
DE IBD VIA INfO@IBDGEmEENTEN.NL Of 
070 373 8011. OOk IN 2014 ONDERsTEuNEN 
WIj u GRAAG mET HET AssEssmENT. HET 
ONDERsTEuNINGsAANBOD Op DE IBD-
COmmuNITy DOWNLOADEN kAN NATuuRLIjk 
OOk.
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Inter Access, leverancier gemeente 
Apeldoorn:
”Vanwege het DigiD-assessment heeft 
Inter Access als ICT-leverancier een 
professionaliseringsslag doorgemaakt, 
waardoor de formele procedures zijn 
aangescherpt en beter worden nageleefd. 
Ook gemeenten worden zich bewust van de 
noodzaak om onder andere de contracten, 
de Service Level Agreements (SLA’s) en de 
afspraken met hun leveranciers goed op orde 
te hebben. Vanuit Inter Access juichen we deze 
ontwikkeling toe. Inter Access is zich al jaren 
bewust van de risico’s die een digitaal loket 
en e-formulieren met zich meebrengen. Bij de 
gemeente Apeldoorn worden ongeveer 156.000 
burgers door WebNext bediend. In 2008 is de 
eerste penetratietest op WebNext uitgevoerd. 
Sindsdien is de beveiliging van WebNext en de 
onderliggende infrastructuur meerdere malen 
verbeterd dankzij periodieke testen. Deze 
worden in samenwerking met klanten als de 
gemeente Apeldoorn uitgevoerd. De gemeente 
Apeldoorn gaat zorgvuldig met de veiligheid 
om. Dat merk je in elk project dat we bij hen 
uitvoeren. De architecten en de Security Officer 
kijken en praten altijd mee en stellen kritische 
vragen met betrekking tot de veiligheid van de 
oplossing. Om het beste resultaat te bereiken 
met het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 
heeft Inter Access intensief samengewerkt met 
de gemeente Apeldoorn. De gemeente heeft 
het TPM-rapport en de audit van de governance 
afgenomen en de richtlijnen voor infrastructuur 
geregeld.” 
dr. Robert párhonyi, product manager.

”De CeRtIfICeRInG Geeft 
een stuk zekeRheID DAt zIj 
De DIenstveRlenInG op het 
GeBIeD vAn seCuRIty GoeD 

kunnen uItvoeRen”

”De RelAtIe met De AuDItoR 
Is GoeD te noemen”

”vAnuIt De ICt-AfDelInG 
Geven we AAn DAt het 

GeBRuIk vAn DRopBox steRk 
woRDt AfGeRADen en BIeDen 

DAn een AlteRnAtIef”


