
DigiD. Eén van de doelen van de Informa-
tiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) 
is het ondersteunen van gemeenten bij het 
opbouwen en onderhouden van bewustzijn 
als het gaat om informatiebeveiliging. Het 
creëren en onderhouden van bewustzijn bij 
leveranciers om hun overheidskennis op het 
gebied van informatiebeveiliging up to date 
te houden, is minstens zo belangrijk. “Een 
leverancier moet informatiebeveiliging wel 
als aandachtspunt hebben vanuit zijn core 
business dienstverlening en bovendien in het 
assessment willen investeren.”

Bewustzijn noodzakelijk

Het bewustzijn rond het onderwerp infor-
matiebeveiliging neemt binnen de gemeen-
te Asten en Someren met de dag toe. De 
functie van Coördinator Informatiebeveiliging 
is nog niet officieel belegd, maar Ivo hoopt 
dat dit snel zal veranderen. Momenteel vindt 
er zoals gezegd een onderzoek plaats naar 
de status van informatiebeveiliging binnen 
de beide organisaties. Gezien de opgedane 
kennis in het afgelopen jaar, zal het ICT-Be-
veiligingsassessment volgend jaar aanzien-
lijk sneller verlopen. Maar eerst de afronding 
van het assessment voor 2013.

En dan is het zover, 2013. Het uur 
‘u’ in gemeenteland. Het jaarlijks 
verplichte ICT-Beveiligingsassessment 
DigiD staat op de al volle ICT-agenda. 
En wel voor de eerste keer.
Vol goede moed zijn gemeente 
Asten en Someren gestart, want 
informatiebeveiliging is een 
belangrijk onderwerp dat 
aandacht verdient. Maar… dat viel 
niet altijd mee. We spraken met 
Ivo Pustjens, technisch beheerder 
website.

Veel, heel veel werk

Daar sta je als gemeente. Een volle ICT 
agenda, een capaciteitsprobleem, én aan de 
vooravond van een uitdaging. Een uitdaging 
die jaarlijks terugkomt en waarbij de 
samenwerking met andere partijen van groot 
belang is, vooral de samenwerking met je 
leverancier(s). Ivo is positief gestemd.

“We zijn op dit moment als gemeente klaar 
met ons deel van het ICT-Beveiligings-
assessment DigiD, maar zijn nog in afwach-
ting van de bijdrage aan het assessment 
van onze leveranciers. We hebben al vroeg 
de hulp in geroepen van een auditpartij. 
Die hebben we gevonden op de website van  
NOREA.”

Beslagen ten ijs 

Binnen de gemeente Asten en Someren is 
op dit moment een onderzoek gaande naar 
het niveau van informatiebeveiliging. Met als 
doel om informatiebeveiliging ook formeel 
te beleggen bij een verantwoordelijke. 
Gezien de complexiteit van het ICT-
Beveiligingsassessment DigiD en het feit 
dat het de eerste keer is, in combinatie met 
het capaciteitsprobleem, is de auditpartij 
vanaf het begin aangehaakt. “Daarbij was 
het handig dat we gebruik konden maken 
van het auditoroverzicht, wat beschikbaar 
is gesteld door NOREA. De auditor heeft ons 
ondersteund op het gebied van zowel kennis 
als proces gedurende alle stappen van het 
ICT-Beveiligingsassessment DigiD. Van 
zelftoets tot en met het uitvoeren van de 
audit. Wat echt veel tijd heeft gekost is het 
documenteren van beschikbare informatie 
en het beschrijven van processen. Maar de 
auditor heeft ons daarbij enorm geholpen. 
En dat was nodig. Bovendien helpt dit ons 
enorm voor het tweede assessment dat 
we volgend jaar gaan uitvoeren. Dat zal 
aanzienlijk sneller gaan doordat we nu alle 
zaken hebben vastgelegd.”

Een goede start, maar niet klaar

“Wij hebben het verplichte ICT-
Beveiligingsassessment DigiD inmiddels 
vanuit gemeentezijde afgerond voor alle 
DigiD-koppelingen, maar we kunnen het 
auditrapport helaas nog niet aanleveren bij 
Logius. Voor een van onze leveranciers was 
het een te grote investering om te kunnen 
voldoen aan de opgestelde normen. Dit heeft 
tot gevolg gehad, dat de leverancier zich 
heeft teruggetrokken. We hebben dus nog 
een hindernis te nemen aangezien we een 
nieuwe  leverancier dienen te zoeken. Maar 
het gaat ons lukken, na de zomer wordt het 
knopen hakken.”

Lessons learned

De relatie met leveranciers kan uiteraard 
een bottleneck zijn in de voortgang en in 
sommige gevallen zelfs in de afronding van 
het jaarlijkse ICT-Beveiligingsassessment 

OOk startEn mEt hEt ICt-
BEVEILIgIngsassEssmEnt 
DIgID?

WIlT u ook STArTEn En HEEfT u 
VrAGEn oVEr of BEHoEfTE AAn 
ExTrA onDErSTEunInG BIj HET ICT-
BEVEIlIGInGSASSESSMEnT DIGID? 
nEEM DAn ConTACT oP MET DE 
InforMATIEBEVEIlIGInGSDIEnST Voor 
GEMEEnTEn VIA IBD@kInGGEMEEnTEn.nl 
of 070-373 8011. HET onDErSTEunInGS-
AAnBoD Voor HET ASSESSMEnT oP 
DE IBD-CoMMunITy DoWnloADEn kAn 
nATuurlIjk ook.
 

aCtIEf BEwustzIjn 
Van LEVEranCIErs 
Op InfOrmatIE-
BEVEILIgIngsVLak 
Is OnmIsBaar.

Ivo is coördinator voor het assessment voor zowel gemeente asten als someren. “we 
begrijpen, ondanks alle werkdruk dat het belangrijk is om het assessment te doen. zeker 
gezien de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging. we zijn dus ook actief 
van start gegaan”. Ivo deelt zijn ervaring met het uitvoeren van het assessment van 
harte,  “want als ik andere gemeenten kan overtuigen niet vandaag, maar gisteren te 
starten met het assessment, dan doe ik dat graag. mijn belangrijkste advies? Begin op tijd 
en onderschat het niet. En zoek als eerste een auditpartner, want die krijgen het steeds 
drukker richting het einde van het jaar.” 

gEmEEntE astEn En 
sOmErEn


