
Gemeentesecretaris en de 
veiligheidssector

Sinds anderhalf jaar is de 49-jarige Boy 
Janssen werkzaam als gemeentesecretaris 
van de gemeente Zutphen. De aimabele 
gemeentesecretaris geeft ons een kijkje in de 
keuken bij de gemeente en de ontwikkelingen 

op het gebied van informatiebeveiliging. “Ik 
heb een 22-jarige carrière achter de rug bij de 
brandweer en heb bij veel brandweercorpsen 

en ook bij 
veiligheidsregio’s 
in eindfuncties 
gezeten. Het hele 
veiligheidsthema 
gaat mij na aan het 
hart. Gemeenten 
hebben in de 
volle breedte een 
verantwoordelijkheid als het gaat om het 
bieden en organiseren van veiligheid aan de 
burgers, maar soms beseffen gemeenten 
dat niet. En hiermee doel ik niet alleen 
op informatiebeveiliging. Dankzij mijn 
achtergrond is die affiniteit en kennis binnen 
onze gemeente zeker aanwezig. Dat helpt 

om het thema beter op de agenda van de 
bestuurder te krijgen en er ambtelijk de goede 
stappen voor te zetten.”

DigiNotar was een wake-up call

“Tot het moment van DigiNotar had het 
onderwerp nog op geen enkele manier op de 
agenda van het management gestaan. Dus je 
kunt wel stellen dat DigiNotar een wake-up call 
was. Ik ben pas werkzaam bij de gemeente 
Zutphen sinds april 2012, maar ik realiseerde 
me dat ik geen zicht had op hoe we het 
thema informatiebeveiliging georganiseerd 
hadden. Dat is eigenlijk de aanzet geweest 
om het onderwerp op managementniveau te 
gaan borgen. Vervolgens heeft het Centraal 
Team Overleg (CTO), Rob Geurts, adviseur 
Informatiemanagement, uitgenodigd om 
tijdens het overleg van de afdelingshoofden 
met de directie uit te leggen ‘hoe het beleid er 
uitziet’, ‘wat daar op dit moment goed aan is 
en wat niet’ en om vervolgstappen te kunnen 
zetten. Dit was voor de gemeente Zutphen 
het vertrekpunt om informatiebeveiliging als 
onderwerp op de kaart te zetten. Janssen 
vervolgde: “We hebben het beleid verder 
aangescherpt, waarbij we ook hebben gekeken 
in hoeverre het informatiebeveiligingsbeleid 
cyclisch wordt aangepast. Je kunt wel een 
beleid hebben maar wordt er regelmatig naar 
eventuele verbeterpunten gekeken en volgt 
er dan ook een plan van aanpak? Maken we 
die cyclus ook echt rond? Naar onze mening 
kon de cyclus beter sluitend worden gemaakt 
en dat hebben we in praktijk gebracht. Wat 
daarnaast ook belangrijk was, is dat we de 
bijbehorende taken en verantwoordelijkheden 
gingen beleggen in de organisatie. We hebben 
onder andere iemand in het managementteam 
als Chief Information Officer (CIO) 
benoemd en wij zijn heel gestructureerd 
de informatiekolom in de organisatie gaan 
opbouwen.” 

Aandachtspunt voor 
coalitieakkoorden
 
“Ik merk dat het thema informatiebeveiliging 
niet altijd op de juiste manier bij de 
verantwoordelijken in de hoofden zit. 
Het is namelijk echt een ongelooflijk 
belangrijk onderwerp, waar de gemeente 
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verantwoordelijkheid voor draagt. De 
organisatie doet eigenlijk alles in opdracht 
van het bestuur. En wat ik met name gemerkt 
heb, is dat dit thema onder een bestuurlijke 
paraplu moet zitten. Dit zorgt ervoor dat de 
kennis en de awareness van dit thema in 
het bestuur moet worden versterkt. In die 
zin ben ik het geheel met de visie van de 
Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid 
Dienstverlening (Taskforce BID) eens. 
Kijk, wat ik nu voor de gemeente Zutphen 
gedaan heb, is dat we ieder jaar opnieuw 
het beleidsplan en de beleidsevaluatie op de 
agenda zetten. Zo worden de bestuurders 
erbij betrokken. ‘Waar lopen we tegen aan 
als het gaat om informatiebeveiliging’, ‘wat 
staat ons nog te doen als gemeente’, ’welke 

vraagstukken staan nog open’. We kunnen 
nog niet alles regelen, maar ik denk dat het 
belangrijk is om dit onderwerp ook op te 
nemen in de coalitieakkoorden. Zo blijft het 
bewustzijn bij het bestuur groeien om deze 
verantwoordelijkheid nog beter in te vullen. 
Daar gaan we voor zorgen.” 

eerst inrichten en organiseren 

“Afgezien van de coalitieakkoorden, moet er 
meer aandacht komen voor het thema in de 
organisatie. Je ziet wel dat mensen, vooral 
als het over veiligheid en beveiliging gaat, het 
onderwerp ‘fysieke beveiliging van gebouwen 
en eigendommen’ goed in de hoofden hebben 
zitten. Maar dat we ook over veel kwetsbare 
(digitale) informatie beschikken en daar op 
een bepaalde manier mee om moeten leren 
gaan, is een belangrijk vraagstuk geworden. 
Echter, we zijn momenteel nog heel hard bezig 
om alles goed ingericht en geregeld te krijgen 
en vervolgens willen we het bewustzijn bij de 
medewerkers vergroten. Nu gaat het erom dat 
het bestuur goed is aangesloten, dat het beleid 

1

“het hele veIlIGheIDsthemA 
GAAt mIj NAuW AAN het hArt”

“het Is NAmelIjk echt 
eeN oNGelooflIjk 

belANGrIjk oNDerWerp, 
WAAr De GemeeNte 

verANtWoorDelIjkheID 
voor DrAAGt”



is vastgesteld, dat de beveiligingsassessments 
goed worden uitgevoerd en dat we weten waar 
onze lekken zitten. Met andere woorden; dat 
we al deze onderdelen goed op orde hebben.” 

onveiligheid zit in het menselijk 
handelen

Uit het interview met gemeente Etten-Leur 
bleek al dat het belangrijk is om het thema 
informatiebeveiliging goed te beleggen, 
de juiste mensen aan je te binden en 
je organisatie hierop goed in te richten. 
Gemeente Zutphen denkt hier ook zo 
over. Desondanks blijft het mensenwerk. 
Janssen: “En nu spreek ik uit ervaring 
vanuit mijn periode als directeur bij de 
brandweer. Het gaat uiteindelijk altijd om het 
veiligheidsbewustzijn en veilig handelen. Je 
kunt nog zoveel organiseren en sloten bouwen 
maar als mensen uiteindelijk vergeten de deur 
op slot te doen, is het menselijk handelen wat 
achter ‘onveiligheid’ zit.”

kanteling in de organisatie

“Zo kan ik vanuit mijn positie als oud-
directeur bij de brandweer of als 
gemeentesecretaris dit soort thema’s 
makkelijker agenderen dan wie dan ook. En 
kan ik er dus in ieder geval voor zorgen dat 
het de gepaste aandacht krijgt. Tegelijkertijd 
zitten we in een fase waarin we met minder 
middelen meer taken moeten verrichten. En 
ook nog een keer op een andere manier. Dus 
over drie assen moeten we de organisatie 
ontwikkelen. En om dan ook nog met een 
onderwerp als informatiebeveiliging aan de 
slag te moeten… dan komt het thema er echt 
‘bij’ en vervolgens strijdt het om voorrang. En 
dan bedoel ik niet alleen in aandacht, maar 
heel plat gezegd ook in geld.

Ik kan met een gerust hart stellen dat we als 
gemeente Zutphen met informatiebeveiliging 
op de goede weg zijn. We willen er binnen 
de gemeente Zutphen extra capaciteit en 
formatie voor vrijmaken. Maar als je dan 
kijkt naar bijvoorbeeld specifieke privacy-
aspecten en je wilt je voor 100% houden 
aan de privacywetgeving, zou je daar ook 
een informatiedeskundige voor moeten 
aanstellen. Dit gaat immers toch over andere 

aspecten dan puur informatiebeveiliging. Wij 
constateren bijvoorbeeld dat ‘de bescherming 
van privacygevoelige gegevens’ een taak voor 
ons is, maar daar hebben we simpelweg de 
middelen niet voor. Wij kunnen daar moeilijk 
formatie voor vrijmaken dus zijn we nu in 
gesprek met collega-gemeentesecretarissen 
om te kijken of we dat niet intergemeentelijk 
kunnen gaan oppakken. Je hoeft het natuurlijk 
ook niet allemaal zelf te gaan organiseren, 
maar probeer als kleinere gemeente dit op 
intergemeentelijk niveau te gaan borgen.” 
Ook vanuit de Informatiebeveiligingsdienst 

voor gemeenten (IBD) wordt de onderlinge 
samenwerking aangemoedigd, mede 
gezien de uitwisseling van kennis en de 
opgelegde bezuinigingen in gemeenteland. 
Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten 
staan nog in de kinderschoenen maar komen 
langzaamaan steeds vaker voor. “Ik merk dat 
veel collega’s van mij nog niet zo bewust zijn 
van de verantwoordelijkheid die wij dragen 
en het kost me dan ook moeite om ze te 
overtuigen van de belangrijkheid van het 
onderwerp. Dat maakt het samenwerken nog 
niet eenvoudig. Hier mag de IBD ook zeker 
haar rol pakken, wat de uitvoering in het veld 
waarschijnlijk makkelijker zou maken.” 

samen staan we sterk

Samenwerken is de basis voor de toekomst 
waarbij kennis delen en kosten reduceren 
centraal staan. Het is belangrijk als gemeente 
niet de zwakste schakel te zijn in de keten, 
informatiebeveiliging hoog op de agenda 
te houden en om elkaar te attenderen op 
kwetsbaarheden. “Want, de ontwikkelingen 
aan de kant van de cybercriminelen gaan 
natuurlijk gewoon door.” Dus deel de 
ervaringen via de community van de IBD, 
zodat we sterk kunnen optreden in het 
beperken van de risico’s op het gebied van 
informatiebeveiliging.
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We vervolgen het interview met rob Geurts die vanochtend nog 
optrad als voorzitter tijdens een bijeenkomst met 4 gemeenten uit 
het Govunited samenwerkingsverband. Dit voor de aanschaf van 
een nieuwe DigiD-koppeling. vandaag spreken we hem vanuit zijn 
rol als adviseur Informatiemanagement voor de gemeente Zutphen. 
“Ik had voor de bijeenkomst Logius en het Kwaliteitsinstituut 
Nederlandse Gemeenten (KING) uitgenodigd om ons te voorzien 
van raad en advies op dit gebied zodat de nieuwe DigiD-koppeling 
goed aansluit op de architectuur bij onze gemeente.” het moge 
duidelijk zijn dat we met de inhoudelijk deskundige spreken binnen 
de gemeente Zutphen op het gebied van informatiebeveiliging 
en vervolgen het interview waarbij de uitvoering van het Ict-
beveiligingsassessment DigiD centraal staat. 

expertise op het gebied van audits

De bijeenkomst waarbij vier gemeenten 
gezamenlijk de voorbereidingen treffen voor 
de aanschaf van een nieuwe DigiD-koppeling, 
is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van 
samenwerken. “We kijken samen met drie 
andere gemeenten naar de problematiek. Dat 
zijn de gemeenten Winterswijk, Rheden en 
Berkelland. We kunnen elkaar zo helpen bij 
het opstellen van een programma van eisen 
richting de leverancier voor de aanschaf van 
een nieuwe DigiD-koppeling. Ondanks de 
gezamenlijke voorbereiding zal de aanschaf 
van de DigiD-koppeling per gemeente 
plaatsvinden.” Deze ontwikkeling waarbij 
gemeenten gaan samenwerken, zie je steeds 
meer voorkomen. Dat Geurts hierbij betrokken 
is voor de gemeente Zutphen is een logisch 
gevolg van zijn functie. “Vanuit mijn rol als 
adviseur Informatiemanagement bevat mijn 
aandachtsgebied ook informatiebeveiliging. 
Dat is van oudsher zo. Ik ben in het verleden 
aangesteld als beveiligingsfunctionaris voor 
de reisdocumenten en de rijbewijzen en als 
beveiligingsbeheerder van de Gemeentelijke 
Basisregistratie Personen (GBA). Ik begeleid 
zowel de jaarlijkse in- als externe audits 
op het gebied van GBA en reisdocumenten. 
Vanwege mijn deskundigheid op het gebied 
van (informatie)beveiliging en mijn ervaring 
met audits, was het dan ook vanzelfsprekend 

dat er bij de aankondiging van het DigiD-
assessment naar mij gekeken werd om dit te 
gaan begeleiden.”

Deelname impactanalyse 

Als gevolg van DigiNotar en Lektober werd 
in juni 2012 de aankondiging van het DigiD-
assessment voor alle gemeenten in Nederland 
een feit. Geurts vervolgt: “We hebben als 
gemeente meegedaan aan de impactanalyse 

van KING ten behoeve van de DigiD-audit. 
Ik had me aangemeld voor de impactanalyse 
omdat ik het interessant vond, ervan wilde 
leren en wilde kijken hoe we er als gemeente 
voorstonden. Omdat je als gemeente de 
audit al een keer hebt uitgevoerd, heb je een 
voorsprong op andere gemeenten zonder dat 
daar de druk op zit dat je daadwerkelijk een 
rapport moet inleveren.”

stand van zaken DigiD-assessment

Het einde van het DigiD-assessment is in zicht. 
Aan het eind van deze maand moeten alle 

het Ict-beveIlIGINGsAssessmeNt DIGID 
IN het GelDerse ZutpheN

“We kuNNeN elkAAr Zo 
helpeN bIj het opstelleN 

vAN eeN proGrAmmA
vAN eIseN”



rapporten bij Logius zijn ingeleverd, inclusief 
de TPM-verklaringen van de leveranciers. De 
druk is bijna van de ketel bij de gemeente 
Zutphen. “We zijn er nog mee bezig, maar we 
hebben het gemeentelijke gedeelte van het 
DigiD-assessment in augustus jongstleden 
afgerond. Daarnaast heb ik twee van de drie 
TPM-verklaringen onlangs binnen gekregen. 
Half december hoop ik de derde TPM-
verklaring te mogen ontvangen. Als ik van alle 
leveranciers de TPM-verklaringen heb kan ik de 
totale audit-rapportage opsturen naar Logius.” 

terugkijkend op uitvoering DigiD-
assessment

Dankzij de vroegtijdig getroffen 
voorbereidingen, de deelname aan de 
impactanalyse en de expertise die de gemeente 
Zutphen in huis heeft, is het DigiD-assessment 
voor de gemeente Zutphen goed verlopen. 
“We zijn vroegtijdig begonnen wat betreft 
onze leverancier GeoTax, net als GovUnited. 
En omdat wij zelf aan de impactanalyse 
hebben meegedaan en ik de auditors 
begeleid bij de GBA, wist ik wel hoe het 
proces werkte. Ik had bijvoorbeeld op tijd de 
voorbereidingen getroffen met mijn collega’s 
van automatisering.” Uit de ervaringen van de 
gemeente Zutphen blijkt hoe belangrijk ook 

de nieuwe opdrachtgever-opdrachtnemer rol is 
met onder andere de auditor, de leveranciers 
en samenwerkingsverbanden als GovUnited. 
Dit werd ook al besproken tijdens het interview 

met gemeente Etten-Leur. Geurts vertelde 
hierover het volgende: ”De audit die in 
opdracht van GovUnited bij Greenvalley en de 
provider is uitgevoerd, leverde enige vertraging 
op omdat zij de audit voor de eerste keer op 
deze schaal uitvoeren. Daarnaast is er ook nog 
discussie over de controle en interpretatie van 
de normen door de auditor. Dat is voornamelijk 
een proces waarin diverse partijen moeten 
wennen aan de omgang met elkaar: ‘hoe gaat 
de auditor om met de leverancier en waar kijkt 
hij naar?’ Dat proces vraagt echter meer tijd 
dan in eerste instantie gedacht werd. Daarom 
hebben we er in het begin van dit jaar op 
aangedrongen om op tijd te beginnen zodat we 
extra tijd hebben om aan de normen te kunnen 
voldoen. Die is nu ook nodig, blijkt.”

organisatie in beweging 

Informatiebeveiliging staat bij vele gemeenten 
nog in de kinderschoenen. Tot het moment van 
DigiNotar werd er ook binnen de gemeente 
Zutphen alleen via de weg van reisdocumenten 
en GBA gekeken naar informatiebeveiliging. 
Pas sinds het DigiD-assessment wordt 
het breder getrokken. Tegelijkertijd 
worden er vanuit de Taskforce Bestuur en 

Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce 
BID) verschillende activiteiten ontwikkeld, 
waardoor het onderwerp breder onder de 
aandacht wordt gebracht bij het management. 
“We proberen informatiebeveiliging 
gemeentebreed in te richten. Er zit nu pas 
voldoende beweging in de organisatie om 
daar aandacht en capaciteit voor te vragen. Ik 
ben van mening dat het onderwerp top-down 
geïmplementeerd moet worden. Dus dat er 
van bovenaf bewust keuzes worden gemaakt 
op het gebied van informatiebeveiliging en 
daar vervolgens geld en capaciteit voor wordt 
vrijgemaakt. Zolang dat niet gebeurt, is het 
bijna onmogelijk om informatiebeveiliging van 
de grond te krijgen. We hebben een aantal 
keren het onderwerp informatiebeveiliging bij 

het management onder de aandacht gebracht. 
Met de reisdocumenten en de DigiD-audit als 
aanleiding. Sindsdien is het management zich 
er ook meer voor gaan interesseren. Daarnaast 
weet ik ook dat onze gemeentesecretaris onder 
andere naar bijeenkomsten van de Taskforce 
BID gaat. Daarmee is het voor mij duidelijk dat 
er meer aandacht is voor het onderwerp dan 
voorheen.” 

Geurts geeft ook een aantal tips:

  “Richt informatiebeveiliging gemeentebreed 
in met een werkende kwaliteitscyclus. 
Gemeenten moeten niet de zwakke schakel 
willen zijn in de keten; 

  Zorg dat er een functionaris wordt 
aangewezen die ook steun, tijd en middelen 
heeft om de bewustwording goed uit te 
voeren; 

  Voer de penetratietest regelmatig uit waarbij 
niet alleen gekeken wordt vanuit de eisen die 
Logius stelt;

  Train en school de medewerkers die met 
informatiebeveiliging aan de slag gaan. 
Informatiebeveiliging is een complex 
vakgebied, waarvoor de benodigde kennis en 
vaardigheden noodzakelijk zijn.”

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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Geotax, leverancier gemeente Zutphen:
“Over het algemeen kun je stellen dat je als 
gebruiker van digitale diensten, in dit geval de 
gemeente Zutphen, mag verwachten (eisen) 
dat de leverancier van de dienst er alles 
aan doet om de veiligheid van de dienst te 
‘garanderen’. Dit laatste zet ik bewust tussen 
aanhalingstekens want garanderen kun je het 
niet echt. Hoe dan ook, je mag er echter wel 
vanuit gaan dat alles in het werk is gesteld om 
het niet makkelijk te maken en dat gevoelige 
informatie niet zomaar op straat komt te 
liggen. Specifiek voor de gemeente Zutphen 
geldt dat wij het product GT-LOKET nauwkeurig 
onder de loep hebben laten nemen door de 
bij NOREA aangesloten EDP register auditor. 
De samenwerking met de auditor verliep op 
een paar, niet technische discussies na, zeer 
goed. Het GT-LOKET heeft alle beproevingen 
doorstaan en de zogeheten Third Party 
Mededeling (TPM) is inmiddels afgegeven.”
Gijs de Groot, coördinator Implementatie 
& Ict services.

“Ik beN vAN meNING DAt 
het oNDerWerp top-DoWN 

GeïmplemeNteerD moet 
WorDeN”


