
Lokaal en regionaal beleggen

“Vanuit het samenwerkingsverband 
de Drechtsteden kennen we lokale en 
regionale verantwoordelijkheden. Binnen 
de gemeente Alblasserdam is de wethouder 

P&O bijvoorbeeld 
verantwoordelijk 
voor de inrichting 
van de organisatie. 
Daarmee raakt de 
portefeuille van de wethouder P&O mijn 

verantwoordelijkheden als burgemeester 
aangaande beveiliging en privacy. Op 
regionaal niveau betekent dit, dat de 
bevoegdheden binnen dit specifieke domein 
‘informatiebeveiliging’ niet zijn overgedragen 
en dus nog bij het lokale bestuur van elke 
gemeente liggen. De gemeenten in de 
Drechtsteden werken echter wel nauw samen. 

Om het geheel ook op bestuurlijk niveau 
goed geborgd te hebben, hebben we vanuit 
de Drechtsteden in het Drechtstedenbestuur 
wethouder Henk Mirck aangewezen 
als portefeuillehouder ICT. Hij is dus 
coördinerend portefeuillehouder. Op deze 
wijze wordt regie gevoerd aangaande 
informatiebeveiliging. Ondanks de 
regionale coördinerende rol van de heer 
Mirck, wordt er echter wel 6 keer een ICT-
Beveiligingsassessment DigiD afgenomen. 
De ICT-systemen worden wel centraal 
gefaciliteerd, maar de processen vormen 
onderdeel van de verantwoordelijkheid van 
het lokale bestuur van de gemeenten. Dit 
houdt ook in dat het projectvoorstel naar alle 
6 gemeenten werd gestuurd en dus 6 keer 
werd vastgesteld, alvorens de uitvoering 
van het assessment van start kon gaan. Het 
samenwerkingsverband maakt de uitvoering 
van het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 
niet complexer. Wij hebben het inmiddels 
zo georganiseerd dat, ook al hebben we 
de bevoegdheden niet overgedragen, we 
de uitvoering met stevige regie doen. De 
portefeuillehouder ICT en (ambtelijk) de CIO 
houden gezamenlijk de regie.” 

Informatiebeveiliging en privacy 

Het onderwerp ‘informatiebeveiliging’ komt 
mede vanwege de aankondiging van het 
ICT-Beveiligingsassessment DigiD veelvuldig 
op de agenda van de 6 gemeenten voor. 
Blase beschrijft hoe hij het thema ziet. 
“Informatiebeveiliging is niet alleen een 
zaak van bescherming van privacy en van 
persoonsgegevens. Het is natuurlijk van 

samenwerkIngs- 
verband 
de drechtsteden 
en InformatIe-
veILIgheId

Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 

is één van de vele ICT-projecten, 

die op de agenda staat voor de 

gemeente Alblasserdam. We kijken 

samen met Bert Blase, burgemeester 

van Alblasserdam, naar het thema 

‘informatiebeveiliging’ en de uitvoering 

van het ICT-Beveiligingsassessment 

DigiD voor de gemeenten binnen 

het samenwerkingsverband de 

Drechtsteden. De Drechtsteden verwijst 

naar een samenwerkingsverband 

tussen een zestal gemeenten in de 

provincie Zuid-Holland. Het gaat om de 

gemeenten Dordrecht, Papendrecht, 

Sliedrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam 

en Hendrik-Ido-Ambacht.

de goed gehumeurde burgemeester van alblasserdam vertelt 
duidelijk over de wijze waarop het samenwerkingsverband de 
drechtsteden functioneert. Zijn dubbele pet maakt dat de heer blase 
breed onderlegd is op zowel gemeentelijk als regionaal niveau. 
naast zijn functie als burgemeester, is hij ook vicevoorzitter van het 
drechtstedenbestuur.

drechtsteden

groot belang dat de gegevens van onze 
inwoners in Alblasserdam goed beveiligd zijn. 
Maar de discussie reikt verder dan alleen de 
bescherming van privacy. Het gaat ook om 
beveiliging van gegevens in het algemeen en 
van onze systemen. Er is momenteel veel te 
doen over het onderwerp in de media. Maar 
hoe kwetsbaar zijn we? En op welke vlakken? 
Hoe beschermen we de privacy? Hoe worden 
onze infrastructurele systemen beveiligd? Hoe 
snel kan iets gehackt worden? Denk maar aan 
het borgen van veiligheid bij sluizen, bruggen 
en op het spoor. Er zijn nog zoveel vragen 
vanwege onze ‘nieuwe’ digitale samenleving. 
Met andere woorden, dit onderwerp kan 
absoluut niet meer van de bestuurlijke 
agenda af.”

Informatiebeveiliging; van 
incidenteel naar structureel

“Het verplichte jaarlijks terugkerende ICT-
Beveiligingsassessment DigiD is een van 
de redenen dat informatiebeveiliging een 
belangrijk onderwerp is op de gemeentelijke 
agenda’s. Maar ook door zaken als DigiNotar. 
Dat zijn incidenten, die je als burgemeester 
uiteraard direct meekrijgt, met als gevolg 
dat je er samen met je gemeentesecretaris 
en je portefeuillehouder ook aandacht voor 
vraagt. Als burgemeester ben je vanuit 
je verantwoordelijkheid extra gevoelig 
voor incidenten. Maar doordat je integrale 
verantwoordelijkheid hebt, heb je zowel in 
incidentele als in structurele zin je antenne 
open staan. Daarom heb ik ook een korte 
lijn met Nico Noorland, Concern Informatie 
Adviseur voor gemeente Alblasserdam.”

een gewaarschuwd mens…

“Afgezien van de verantwoordelijkheid op 
het werk, werd ik vanuit mijn privé situatie 
al vaker gewezen op de kwetsbaarheden 
van overheidssystemen op het gebied van 
informatiebeveiliging. Incidenten als DigiNotar 
kwamen dan ook voor mij niet als donderslag 
bij heldere hemel. Ik ben me bewust van de 
kwetsbaarheid van digitale systemen, maar 
ook van onze eigen systemen. Iedereen 
weet hoeveel gevoelige informatie een 
burgemeester ontvangt. Enerzijds over 
personen uit de gemeente, anderzijds over 
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“InformatIebeveILIgIng 
kent naast Ict ook een 

menseLIjke factor”



openbare orde zaken. Dan wil je graag 
weten of die systemen niet makkelijk kunnen 
worden gehackt. DigiNotar heeft mij in dat 
opzicht niet verrast, maar er kwam wel weer 
een dimensie bij. 
Als burgemeester heb je bovendien nog 
een bijzondere functie tijdens rampen 
en crisissen, wat ook voor de nodige 
vraagstukken zorgt. Je bent de eerst 
verantwoordelijke tijdens een crisis. 

Dan zijn bereikbaarheid, veilige overdracht 
van gegevens et cetera vraagstukken waar 
nog veel aandacht aan geschonken moet 
worden. Met andere woorden: het bewustzijn 
op dit soort onderwerpen op bestuurlijk 
niveau is geland. We hebben er stevig 
aandacht voor, maar zo’n DigiD-assessment 
doen we niet voor niets. Dat mag best 
een spiegel zijn. Het maakt de gemeente 
bewuster en scherper.
Als je kijkt naar de gehele ontwikkeling, 
zitten we in de beginfase van een nieuwe 
technologische revolutie. Die is van invloed 
op alle domeinen in ons leven, zowel 
zakelijk als privé. Ik heb niet de illusie 
dat we in deze fase van de ontwikkeling 
al een finaal antwoord hebben op onze 
vraagstukken. De inspanningen van ons 
allen, waaronder het Rijk, de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG), en de 
Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten 
(IBD), samen met alle gemeenten vallen voor 
mij nog onder het kopje ‘samen ontdekken’.”

Ict-beveiligingsassessment digid 

Als vicevoorzitter van het Bestuur 
Drechtsteden en als burgemeester 
van Alblasserdam, is de visie van de 
burgemeester op de uitvoering van het 
ICT-Beveiligingsassessment DigiD een 
realistische: “We houden er rekening mee 
dat we nog normen moeten verbeteren. 

We doen ons best om goed te scoren. 
We hebben daarom wel een aantal acties 
ondernomen. Aan de hand van de evaluatie 
van het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 
willen we het onderwerp informatiebeveiliging 
structureel oppakken. Mochten we goed uit 
het assessment komen, dan betekent dat 
niet dat deze gemeente op haar lauweren 
kan gaan rusten. Desondanks is het wel 
goed dat je laat zien dat je als gemeente 
werk maakt van je verantwoordelijkheid. 
Maar hou het verwachtingsmanagement 
richting de inwoners scherp in het vizier. 
Met de afronding van het assessment zijn 
we er namelijk nog niet. We staan aan de 
vooravond als het om dit thema gaat.”

barry meesters, auditor service centrum 
drechtsteden

tips en tricks van de auditor:

  heldere scope afbakening is complex en 
dient met alle aanwezige partijen in de 
keten plaats te vinden; de informatie van 
alle afzonderlijke partijen zorgen uiteindelijk 
voor het totaal plaatje.
  binnen shared service center 
omgevingen dient vooraf in kaart 
gebracht te worden wat centraal en 
decentraal gebeurt. De centrale functie 
blijkt niet altijd op alle vlakken te zijn 
ingeregeld, wat wel mogelijkheden biedt 
voor efficiency.
  het geïntegreerd uitvoeren van security 
testen en auditwerkzaamheden levert 
veel efficiencyvoordelen op. Uitkomsten 
uit security testen kunnen daarnaast input 
leveren, dat het bijbehorende proces of de 
controle niet heeft gefunctioneerd. Proces 
en techniek komen hiermee samen.
  evalueer de uitkomsten van het digid 
beveiligingsassessment in een bredere 
context. De bevindingen zijn vaak niet 
beperkt tot de DigiD scope en de gemeente 
kan hier eenvoudig stappen zetten in de 
beheersing van de IT-risico’s. Ook kan 
het efficienter zijn om bevindingen in een 
bredere context op te volgen in plaats 
van afzonderlijke beleidsdocumenten en 
procedures voor DigiD.
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 “Zo’n dIgId-assessment 
doen we nIet voor 

nIets. dat mag best een 
spIegeL ZIjn. het maakt 
de gemeente bewuster 

en scherper”

Het samenwerkingsverband de Drechtsteden is een bijzondere samenwerking 

tussen 6 gemeenten in Zuid-Holland, dat is wel duidelijk geworden. Sinds 2012 

is wethouder Henk Mirck regionaal portefeuillehouder Informatievoorziening 

en Automatisering en daarmee bestuurlijk opdrachtgever voor het ICT-

beveiligingsassessment DigiD voor het samenwerkingsverband de Drechtsteden.

hij neemt enthousiast en glimlachend het woord als we hem 
de vraag voorleggen of er een mogelijke relatie bestaat tussen 
het bewustzijnsniveau van bestuur en management aangaande 
het onderwerp informatiebeveiliging en de achtergrond 
van de verantwoordelijk bestuurder: ”Ik ben afgestudeerd 
informatiebeveiliger, Master of Securtiy in Information Technology. 
Ik heb 23 jaar in de ICT-sector gewerkt, waar ik grootschalige 
activiteiten heb uitgevoerd op het gebied van informatiebeveiliging. 
Dus ik heb hele specifieke kennis en ervaring op zowel de 
beleidsmatige als uitvoerende kant van informatiebeveiliging. Dat 
breng ik nu in als bestuurlijk verantwoordelijke. Met het risico dat 
ik me dan ook snel met de inhoud ga bemoeien.”

Informatie van groot belang

Vanuit verschillende invalshoeken hebben we 
kunnen zien dat de Drechtsteden informatiebe-
veiliging zeker niet onderschat. “Informatiebe-
veiliging is van wezenlijk belang, omdat je ziet 
dat de gemiddelde burger erg veel zorgen heeft 
over de wijze waarop er met informatie 
en informatievoorziening wordt omgegaan bij 
de overheid. Ook burgers zien dat we steeds 
meer afhankelijk zijn van onze informatievoor-
ziening, het beschikbaar stellen van informa-
tie, maar ook het koppelen van informatie aan 
informatiesystemen. Je bent ook als gemeente 
steeds kwetsbaarder en je loopt steeds meer 
risico. Dat betekent dat het onderwerp feite-
lijk in urgentie aan het toenemen is. Maar dat 
betekent ook dat je je informatiehuishouding op 
orde moet hebben als gemeente en dat je moet 
nadenken over het feit hoe je ervoor zorgt dat 
informatie veilig en betrouwbaar is, dat be-
schikbaarheid kan worden gegarandeerd en de 
gebruiker gerust gesteld is over de veiligheid 
van zijn gegevens.”

samenwerkingsverband als 
uitgangspunt

Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD is een van 
de projecten op het gebied van informatiebevei-
liging die structureel op de agenda van gemeen-

ten komt te staan. Gezien de investeringen die 
hiermee gemoeid gaan, is samenwerken met 
andere gemeenten een mooie oplossing. “Het 
voordeel van een samenwerkingsverband is dat 
je meer massa creëert, zodat je efficiënter met 
je middelen kan omgaan. Zo kun je dus nog 
meer energie in het onderwerp steken, dan dat 
je als kleinere gemeente zou doen.

Maar om iedereen het nut van informatiebevei-
liging te laten inzien, zodat ook iedereen hierin 
wil investeren, is het van belang om het be-
wustzijnsniveau op dit vlak bij bestuur en ma-
nagement bij alle gemeenten op orde te heb-
ben. Formeel gezien is de verantwoordelijkheid 
voor bedrijfsvoering en informatievoorziening 
op lokaal niveau belegd. En daar zie je nuan-
ce verschillen tussen de 6 gemeenten van ons 
samenwerkingsverband. Tegelijkertijd is er het 
volste besef dat we op dit terrein wel moeten 
samenwerken. Vanuit bedrijfsvoeringsperspec-
tief is er bijvoorbeeld de wens om mensen uit 
te kunnen wisselen tussen de gemeenten. Hier-
voor moeten processen en informatiehuishou-
ding op elkaar zijn afgestemd. Doordat er een 
tendens is om meer te gaan standaardiseren 
in processen en onderliggende informatiesys-
temen, worden de verschillen in perceptie en 
awareness kleiner en tegelijkertijd is er meer 
aandacht voor het onderwerp informatiebeveili-
ging binnen de gemeenten de Drechtsteden.”



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.
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de drechtsteden; een bijzonder 
samenwerkingsverband

De zomer van 2013 is bijna voorbij…
De deadline van het assessment 
staat op 31 december 2013. De 
Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten 
(IBD) benadert momenteel alle gemeenten 
met de vraag waar zij staan in het 
assessmentproces. Bovendien attendeert 
zij gemeenten op de doorlooptijd van het 
assessment. De meeste gemeenten hebben 
inmiddels een start gemaakt. Desondanks 
kunnen vele gemeenten nog een duwtje in de 
rug gebruiken, omdat zij door omstandigheden 
regelmatig in hun voortgang worden 
belemmerd door onvoorziene omstandigheden. 
“Binnen de Drechtsteden zijn we al 9 maanden 
onderweg inclusief de voorbereidingen, het 
is eigenlijk net een bevalling. We hebben 
nu pas de capaciteit op de ICT-afdeling tot 
onze beschikking voor de uitvoering van 
het assessment en ook een datum voor de 
penetratietest is net vastgesteld.”

stand van zaken uitvoering 
assessment

“In 2012 werd het ICT-Beveiligingsassessment 
DigiD aangekondigd. In eerste instantie 
dachten we: ‘Kunnen we niet alle 
aangekondigde audits integreren?’. In het 
begin van 2013 zijn we begonnen met een 
plan van aanpak en hebben we een auditor 
geselecteerd. De stap ‘Breng in kaart hoe 
het er nu uitziet’ bleek behoorlijk complex 

te zijn. Om de situatie kort te schetsen: De 
6 gemeenten hebben gezamenlijk meerdere 
websiteleveranciers en daar komt bij dat 
de ICT-afdeling van het Service Centrum 
Drechtsteden (SCD) een stukje van de ICT in 
de DigiD keten geoutsourced heeft, waardoor 
we nog een extra leverancier hebben. 

De uitvoering van de pentest stond gepland 
in augustus. Uit de evaluatie moet nog blijken 
wat we moeten aanpassen. De 6 gemeenten 
zelf zijn geen partij tijdens de uitvoering van 
de testen en het audit traject. Alle ICT draait 
namelijk bij het Service Centrum Drechtsteden. 
Het voordeel van het samenwerkingsverband 
is dat we maar 1 keer de pentest uitvoeren in 
plaats van 6 keer.”

de genomen hindernissen

Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 
verloopt gefaseerd. Als de uitvoering van 
het assessment voorspoedig verloopt, gaat 
het over een gemiddelde doorlooptijd van 4 
maanden. Desondanks kunnen tijdens het 
assessment diverse hindernissen genomen 
moeten worden. “De ICT-afdeling bij SCD 

een assessment voor 6 gemeenten. dat zorgt voor de nodige druk binnen het 
samenwerkingsverband de drechtsteden. de planning is dan ook uiteindelijk anders 
geworden dan vooraf verwacht en bedacht. u leest het goed, in dit gesprek staan 
wederom de 6 gemeenten binnen het samenwerkingsverband de drechtsteden centraal. 
We zijn in gesprek met Nico Noorland, beleidsadviseur CIO-Office en ‘trekker’ van het 
Ict-beveiligingsassessment digid voor deze gemeenten. een hele uitdaging aangezien 
hij zowel op gemeentelijk als regionaal niveau acteert. we zijn benieuwd naar de wegen 
die de gemeenten tijdens de uitvoering van het assessment hebben bewandeld.

kreeg te maken met een reorganisatie, 
zowel van mensen als techniek. Dit maakte 
de zoektocht naar capaciteit moeilijk. De 
aandacht verschoof naar de reorganisatie en 
het ICT-Beveiligingsassessment DigiD stond 
in de wachtstand. Daarnaast kenden we 
meerdere websiteleveranciers, verdeeld over 6 
gemeenten, ging 1 leverancier failliet en werd 
een stukje van de DigiD ICT geoutsourced. 
Nog een bijzonder feit is dat Logius een 
dergelijk samenwerkingsverband als de 
Drechtsteden niet erkent.” ”Wij kennen alleen 
gemeenten”, zei logius. Waarop noorland 
reageert: “Maar ons referentiekader is een 
samenwerkingsverband en geen ‘gemeente’. 
Al dit soort hindernissen maakt dat onze 
uitvoering van het ICT-Beveiligingsassessment 
DigiD anders verliep dan we binnen de 
Drechtsteden hadden verwacht.”

borging informatiebeveiliging

noorland is de ‘trekker’ voor de uitvoering 
van het ICT-Beveiligingsassessment DigiD, 
vanuit het CIO Office van Bureau Drechtsteden 
in Dordrecht. “Daar wordt op regionaal 
niveau het beleid voor de 6 gemeenten 
binnen de Drechtsteden voorbereid op 
ICT-gebied. Daar wordt bovendien ook 
de uitvoering van regionale projecten 
opgepakt uit het zogenaamde Regionaal 
Informatiseringsportfolio. Het onderwerp 
‘informatiebeveiliging’ staat er nog niet apart 
in vermeld. Ten tijde van het schrijven van 
het eerste regionale ICT-plan in 2006, was 
het onderwerp informatiebeveiliging dan 
ook nog niet zo’n ‘hot item’. Desondanks 
wordt bij alle projecten gebruik gemaakt 
van een standaard format met vragen over 
informatiebeveiliging, waardoor toetsing op 
het gebied van informatiebeveiliging bij ieder 
project geborgd is. Het enige dat nog ontbreekt 
is een masterplan voor informatiebeveiliging. 
Dat staat voor komend jaar op de agenda.”, 
aldus noorland.

awareness op de agenda en 
concrete tips

“Awareness is een onderdeel dat bij 
ons extra aandacht verdient in de 
toekomst. Zowel op operationeel- als op 
managementniveau. Hierdoor kan beter 

budget en capaciteit worden vrijgemaakt voor 
informatiebeveiligingsprojecten. Momenteel 
zie je dat op beide niveaus de aandacht stijgt 
indien er informatiebeveiligingsincidenten 
optreden en er vervolgens actie moet worden 
ondernomen.”

noorland heeft ook tips: 
  “Begin op tijd. Wij hebben bijvoorbeeld 
een complexe situatie als het 
samenwerkingsverband, waardoor we 
vertraagd aan de penetratietest kunnen 
beginnen. Inschatting van de uitkomst is dan 
ook lastig.

  Een overlegorgaan tussen gemeenten zou 
prettig zijn, en dan naast de IBD-community. 
De IBD mag van ons de regie pakken op 
kennisuitwisseling. 

  Je kunt geen ‘freeze’ afdwingen op de ICT- 
omgeving, daar is de omgeving te complex 
voor. Houd als gemeente daarom rekening 
met dit soort situaties.”

“hIerdoor kan beter 
budget en capacIteIt 
worden vrIjgemaakt 

voor InformatIe-
beveILIgIngsprojecten”

een Ict-beveILIgIngsassessment dIgId 
voor 6 gemeenten


