
ICT-board als platform

Dit jaar zijn alle gemeenten met een DigiD-
koppeling aan de slag gegaan met de 
uitvoering van het DigiD-assessment. Van 
kleine tot grote gemeenten, soms gezamenlijk 
en soms zelfstandig. Iedere gemeente 
kampt hierbij met haar eigen uitdagingen. 
Verhulst: ”Ik werk bij de Bestuursdienst en 
hou mij voornamelijk bezig met zowel de 
beleidsmatige als de bestuurlijke kant van 

informatiebeveiliging. 
Ik rapporteer aan 
de Chief Information 
Officer (CIO), 
die op zijn beurt 
rapporteert aan de 
wethouder. Dat is 
een vrij korte communicatielijn. 
In mijn rol geef ik functioneel leiding aan 
een groep beveiligingsmensen binnen de 
organisatie. Daarnaast hebben we een Concern 

Information Security Board, een platform voor 
informatiebeveiliging.” 

Sinds ’91…

Zoals in eerdere interviews is besproken, is 
er vanuit gemeenten volop aandacht voor het 
onderwerp informatiebeveiliging. Zo ook bij de 
gemeente Rotterdam: ”Informatiebeveiliging 
staat al lang bij ons op de agenda. Toen 
ik 4 jaar geleden dit werk ging doen, 
had ik dossiers die teruggingen tot ’91. 
Destijds waren de eerste projecten rond 
informatiebeveiliging al gestart. Vervolgens 
heeft het een lange periode op een redelijk 
laag pitje gestaan. Na de welbekende 
incidenten als DigiNotar en Lektober is het 

onderwerp in een stroomversnelling geraakt. 
Sindsdien staat informatiebeveiliging op de 
bestuurlijk agenda. Als je kijkt naar de agenda 
van de CIO, dan staat informatiebeveiliging in 
de top drie.”

Intensieve samenwerking tussen 
functionarissen 

Informatiebeveiliging is een onderwerp wat 
vele aspecten kent waaronder beleidsmatige, 
technische, maar ook gedragsaspecten. Daar 
waar functionarissen bij kleine gemeenten 
regelmatig meerdere vakgebieden als 
verantwoordelijkheid hebben, kent de 
gemeente Rotterdam gescheiden functies. 
”Gezien de omvang van de gemeente 
Rotterdam kennen we diverse functies. Ik 
zal kort een beeld schetsen. We hebben hier 
bijvoorbeeld een privacy coördinator, waarmee 
ik nauw samen werk. Daarnaast hebben we 
ook nog een integriteitscoördinator. Die houdt 
zich vooral bezig met gedragsaspecten zoals 
persoonlijke integriteit, ambtelijke integriteit 
en bestuurlijke integriteit. Binnen de Directie 
Veiligheid hebben we ook nog een functionaris 
voor fysieke veiligheid. Hierbij gaat het om 
beveiliging van personen en bewindslieden. 
Van oudsher zijn deze disciplines min of meer 

InformaTIebeveIlIgIng 
bIj de gemeenTe roTTerdam 

In de reeks van interviews over informatiebeveiliging zijn we vandaag bij één van de 

grootste gemeenten in Nederland: de gemeente Rotterdam. Centraal staat de vraag: 

Hoe houd je als gemeente de risico’s van de toenemende digitalisering beheersbaar?

We spreken hierover met Peter verhulst, Concern Information 
Security Officer (CISO) en vervolgens met Security Manager Joab 
de lang, die nauw betrokken is bij het ICT-beveiligingsassessment 
digid. 

op zichzelf georganiseerd, maar we hebben 
steeds intensiever contact met elkaar. Je ziet 
dat het geheel zich meer en meer ontwikkelt 
richting risicomanagement.” 

Initiatieven op 
informatiebeveiligingsvlak

Het onderwerp informatiebeveiliging staat 
structureel op de bestuurlijke agenda in 
Rotterdam. Naast het DigiD-assessment, waar 
we later in het interview bij stilstaan, zijn we 
benieuwd hoe de bestuurlijke aandacht zich 
vertaalt naar de operatie? Verhulst: ”Er worden 
veel andere initiatieven ontplooid. We werken 
in Rotterdam met zogenaamde ontwikkelpaden 
voor diverse I-thema’s. Informatiebeveiliging 
is één van de acht I-thema’s. Je kunt zo’n 
thema zien als een soort programma. Voor 
informatiebeveiliging bestaat het ontwikkelpad 
uit 4 sporen. Elk spoor heeft weer een aantal 
trajecten. Dat levert allerlei trajecten/projecten 
op die variëren van techniek, nieuwe tools 
voor mobiele apparaten, maar gaan ook 
bijvoorbeeld over het inrichten van ’control’ 
functies.”

Initiatieven en bewustzijn

Vanuit ervaring is het bekend dat informatie-
beveiliging meer is dan alleen ICT, het gaat 
ook om gedrag. Met andere woorden de 
factor mens is van groot belang. Kunnen 
we stellen dat wanneer je vele initiatieven 
ontwikkelt, je ook kan spreken van een ’hoog’ 
bewustzijnsniveau? Verhulst: ”Ik zeg zelf altijd 
’informatiebeveiliging is de helft techniek en 
de helft mens’. En wat wij zien is dat we een 

voorsprong hebben als het gaat om de factor 
techniek. Als je vervolgens gaat kijken naar 
de factor mens dan weten wij al jaren dat dat 
heel belangrijk is. Daar komt bij dat een hoog 
bewustzijnsniveau bij het management en 
bij de medewerkers een succesfactor is voor 
informatiebeveiliging. Want je techniek kan 
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“InformaTIebeveIlIgIng 
STaaT al lang bIj onS 

oP de agenda”

“je zIeT daT heT geheel 
zICh meer en meer 

onTWIkkelT rIChTIng 
rISIComanagemenT”

gemeenTe
roTTerdam



nog zo goed zijn, als je de regels niet naleeft, 
ben je gewoon niet ’in control’. Als je naar 
de gemeente Rotterdam kijkt, dan zie je dat 
op bepaalde plekken het bewustzijnsniveau 
over het algemeen hoog is. Bijvoorbeeld bij 
de dienstverlening (GBA-peroonsgegevens) 
en bij de sociale kolom (klantdossiers), 
waar van oudsher veel wordt gewerkt met 
gevoelige informatie. Maar in het algemeen 
is de factor mens wel iets achtergebleven en 
daarom is dat voor ons de komende jaren een 
speerpunt. Wij hebben net een nieuw Concern 
Informatiebeveiligingsbeleid voor 2014 

opgesteld. Daarin is prominent aandacht voor 
de taken en de verantwoordelijkheden van de 
clusters zelf, wat tot nu toe altijd een beetje 
onderbelicht was. 
Dat we daar aandacht aan schenken is 
ook mede te danken aan de Baseline 
Informatiebeveiliging Nederlandse 

Gemeenten (BIG). Die is ontwikkeld door 
de Informatiebeveiligingsdienst voor 
gemeenten (IBD). In de BIG is de rol van het 
lijnmanagment prominent is beschreven. We 
hebben dat overgenomen en zetten daar nu al 
op in door trainingen aan te bieden, maar ook 
door de clusters elk een plan van aanpak voor 
hun eigen cluster te laten opstellen. Al met al 
zit er op de factor mens veel meer energie dan 
voorheen.” 

externe druk 

Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD is in 
juni 2012 aangekondigd door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK). Naast het DigiD-assessment heeft een 
gemeente nog meerdere audits die zij jaarlijks 
moet uitvoeren. Verhulst: ”Wij hebben ruime 
ervaring met het uitvoeren van technische 
onderzoeken en assessments omdat we dat 
al lang doen. Het is eigenlijk een onderdeel 
van onze Plan–Do-Check-Act cyclus (PDCA). 
Wat dat betreft past het DigiD-assessment 
ook goed binnen onze audit-kalender. Wat wij 
positief vinden aan dit soort assessments, is 
dat er druk van buitenaf wordt gecreëerd. Je 
merkt dat dat helpt om aandacht te krijgen. 
Dus daarom vonden wij de aankondiging van 
het DigiD-assessment vanuit Den Haag zonder 
meer positief.”

Uitgebreider technisch onderzoek

”We hebben het DigiD-assessment 
aangegrepen om een wat uitgebreider 
onderzoek uit te voeren. De audit is uitgevoerd 
door onze eigen audit dienst. Voor het 
technisch onderzoek hebben we een externe 
partij ingeschakeld. Voor de uitvoering 
van het DigiD-assessment hebben we een 
projectteam geformeerd met specialisten van 
onze interne serviceorganisatie, de auditor 
en vertegenwoordigers vanuit het primaire 
proces. We zitten nu in de fase waarin we 
opvolging geven aan de bevindingen. Daarin 
zijn de clusters zelf opdrachtgever omdat zij de 
risicoafweging maken.” 

Stand van zaken

”Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD is 
afgerond. Ik heb begrepen dat we één van de 
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Tips van Peter verhulst, Concern 
Information Security Officer (CISO) van 
de gemeente rotterdam:

  Pak het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 
projectmatig aan.
  Grijp het DigiD-assessment aan om ook 
weer eens intern de aandacht te vestigen 
op het onderwerp. Ik zie zelf de druk van 
buitenaf als iets positiefs, want het is een 
’momentum’. Je hebt de wind in de zeilen, 
maak daar gebruik van. 
  Treed gezamenlijk met collega-gemeenten 
op naar externe leveranciers. Hier ligt 
mijn inziens een rol voor de IBD. Sommige 
leveranciers proberen een munt te slaan 
uit het DigiD-assessment door dure TPM’s 
aan te bieden. In een tijd waarin we steeds 
meer diensten extern hosten, vind ik het 
niet meer dan normaal dat een leverancier 
ervoor zorgt dat hij ’in control’ is en daar 
verantwoording over aflegt zonder dat hij 
daarvoor (extra) kosten berekent.

“alS je de regelS nIeT 
naleefT, ben je geWoon 

nIeT In ConTrol”

eersten zijn die het rapport bij Logius hebben 
aangeleverd. We hebben inmiddels ook al 
een reactie van Logius ontvangen waarin ze 
hebben gevraagd om binnen nu en 4 maanden 
de nog openstaande punten op te lossen. 
Dat zijn er niet zoveel meer. Wij hebben 
inmiddels een verbeterplan opgesteld. Een 
leerpunt voor ons allemaal is dat sommige 

changes een lange doorloop kennen. Zeker 
in een complexe E-dienstenomgeving als 
Rotterdam. We hebben bijvoorbeeld meer 
dan 30 web-applicaties en in totaal meer 
dan 500 E-formulieren. Dus stel dat je voor 

een change ieder webformulier weer moet 
doorlichten, dan is 4 maanden een uitdaging.”

zelf-assessment 

”Het proces van uitvoering is eigenlijk soepel 
verlopen. Dat heeft een aantal redenen. We 
zijn na de aankondiging in 2012 meteen 
begonnen met een zelf-assessment: ’hoe 
staan we er eigenlijk voor’ en ’wat komt er 
allemaal op ons af’. Ik moet zeggen dat de 
uitkomsten daarvan behoorlijk strookten met 
de uitkomsten uit het DigiD-assessment van 
dit jaar. We wisten dat we aan een aantal 
normen niet zouden voldoen. Dat bleek ook zo 
te zijn, dus dat was dan ook geen verrassing. 
We hadden al een paar verbeteracties gestart. 
Daarnaast hebben we natuurlijk het voordeel 
dat we niet afhankelijk zijn van externe 
partijen. En we konden tijdig aanbesteden 
voor technisch onderzoek. Al met al hebben we 
geen echte uitdagingen gehad.”

“WaT WIj PoSITIef 
vInden aan dIT SoorT 

aSSeSSmenTS, IS daT er 
drUk van bUITenaf WordT 

geCreëerd”



staat met ’veiligheid’ en ’privacy’, is het 
misschien interessant om op een gegeven 
moment een centrale oplossing aan te bieden 
op gemeentelijk niveau. Een Shared Service 
Center ICT dat alle gemeenten bedient. 
Dan hoef je als gemeente ook niet op een 
commerciële partij over te stappen. Dat is 
uiteraard nu nog toekomstmuziek, maar 

misschien moeten we toch gaan nadenken 
over een integraal systeem. Desondanks denk 
ik wel dat we met elkaar goed bezig zijn. Het 
staat allemaal nog wel in de kinderschoenen, 
maar er komt steeds meer gezonde aandacht 
voor het vakgebied. En dan niet alleen binnen 
de gemeentelijke overheid, maar binnen 
alle overheden. Dat zorgt ervoor dat we het 
vakgebied kunnen optimaliseren!”
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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.

We vervolgen ons interview bij de gemeente rotterdam met 
joab de lang. ”Ik ben Security Manager bij de gemeente 
Rotterdam. Ons organisatiemodel is gestoeld op drie onderdelen: 
governance, demand en supply. Middels deze driehoek werken 
we samen en vanuit de supply-kant ben ik verantwoordelijk 
voor het informatiebeveiligingsproces rond de ICT-services die 
we leveren aan de gemeente vanuit de Rotterdamse Service 
Organisatie.”

Interne ICT-leverancier

Tijdens de interviewreeks zijn de 
nodige gemeenten aan het woord 
gekomen om ervaringen te delen op 
informatiebeveiligingsvlak. Zo ook gemeente 
Rotterdam: ”Informatiebeveiliging heeft 
bij ons een grote focus. Wij proberen het 

vakgebied zeker goed ingeregeld te hebben. 
Dat is een continu proces en we zijn er 
inmiddels al jaren mee bezig. Maar je ziet 
dat we op dat vlak nog steeds in ontwikkeling 
zijn. Helemaal omdat de hele wereld 
verandert. Wat een groot verschil is met de 
kleine gemeenten, is dat we voor een groot 
gedeelte zelf invulling geven aan de ICT-
diensten vanuit onze Rotterdamse Service 
Organisatie, zonder tussenkomst van een 
leverancier.”

Uitbesteden of niet

we spreken met De lang niet zozeer over 
de technische ontwikkelingen, maar vooral 
over de ontwikkelingen in de wereld van 
informatiebeveiliging. Zoals het eventueel 
uitbesteden van ICT-diensten. Vele 
gemeenten werken steeds vaker volgens 
een regiemodel, waarbij ze verschillende 
ICT-diensten uitbesteden aan externe 

commerciële partijen. 
Zo bleek tijdens de 
uitvoering van het ICT-
Beveiligingsassessment DigiD dat sommige 
gemeenten hun DigiD-koppeling hebben 
gehost. Maar welke afwegingen maak je 
als gemeente alvorens je je dienstverlening 
uitbesteedt? Is dat een fundamentele, 
politieke of budgettaire discussie? ”We hebben 
een redelijk fundamentele discussie binnen 
de gemeente Rotterdam. In hoeverre kun 
je allerlei zaken uitbesteden als gemeente? 
Als je je data gaat classificeren, dan zit 
daar ook data bij die erg gevoelig is. En die 
je niet zomaar bij een commerciële partij 
neerzet. Dat is zelfs een politieke beslissing. 
Wat betreft de gemeente Rotterdam is 
daar nog geen uitspraak over. Wat wel 
voor onze gemeente geldt, is dat naarmate 

de classificatie van data hoger is, we 
maatregelen vragen die iedere keer sterker 
zijn. Dan rest de vraag of een commerciële 
partij dat wel kàn invullen.”  

Toekomst

”Afgezien van het feit of iedere gemeente 
zelf haar ICT-diensten moet aanbieden, 
omdat het onderwerp op gespannen voet 

heT ICT-beveIlIgIngSaSSeSSmenT dIgId
In deCember 2013

“InformaTIebeveIlIgIng 
heefT bIj onS 

een groTe foCUS”

“alS je je daTa gaaT 
ClaSSIfICeren, dan zIT 

daar ook daTa bIj dIe erg 
gevoelIg IS”

“er komT STeedS meer 
gezonde aandaChT voor 

heT vakgebIed”


