
Regiobijeenkomst 
‘Aansluiten bij de IBD’ 

2014  
 



Programma  

1. Openingswoord    

2. Algemene informatie over dienstverlening en aansluiten bij de IBD – Anita van 

Nieuwenborg 

3. Het stappenplan ‘Aansluiten bij de IBD’ – Anita van Nieuwenborg 

4. Dialoog aan de hand van vragen – Anita van Nieuwenborg 

5. Lunch 

6. Aansluitsessie – Voor VCIB’s 
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2.1 De IBD 

 Gezamenlijk initiatief VNG en KING  

 

 Opgericht vanuit behoefte van gemeenten aan coördinatie en 
ondersteuning als het gaat om informatiebeveiliging 

 

 I.s.m. het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) 

 

 Voor alle gemeenten 

 

 Sinds 1 januari 2013 actief 

• Tot medio 2013: start inrichting en voorbereiding op uitrol 

 Vanaf medio 2013  

 Dienstverlening gefaseerd inrichten en uitbouwen 
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2.2 Doelen van de IBD     
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2.3 Dienstverlening m.b.t. Doel 1: Bewustwording 

 

 

 

 

 

 

 

Waarzegger  

http://www.youtube.com/watch?v=B4hwS_mxz8s 
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http://www.youtube.com/watch?v=B4hwS_mxz8s
http://www.youtube.com/watch?v=B4hwS_mxz8s
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=DFcWiIi0wDxTVM&tbnid=Y1Z9CrnK8JlWDM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.liefziekenhuis.nl/index.php?foto=157&ei=3ZaYUr6SI6mA0AXMuYCYCA&psig=AFQjCNGhqsNGwJlMGM6aHnmIKFv4kIuO8g&ust=1385818205638487
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Windows eXPerience? 
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2.3 Dienstverlening m.b.t. Doel 1: Bewustwording 

Om dit doel te bereiken werkt de IBD nauw samen met de Taskforce Bestuur en 
Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID).  
 

 Opgericht in februari 2013 voor een periode van 2 jaar door Minister Plasterk 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

 De IBD ontwikkelt samen met de Taskforce BID concrete initiatieven en 
producten die gemeenten ondersteunen zich verder te ontwikkelen op 
informatiebeveiligingsvlak. 

 
 

8 



2.3 Dienstverlening m.b.t.  
      Doel 2: Incidentpreventie, -detectie en -coördinatie 

Eén van de doelen van de IBD is het aan gemeente leveren van concrete 
ondersteuning in geval van incidenten en crisissituaties op het vlak van 
informatiebeveiliging. Dit doel vertaalt zich in een drietal verantwoordelijkheden 
richting gemeenten: 

1. Incidentpreventie 

 Doel: Voorkomen van incidenten. Een specifieke dienstverlening op dit vlak is 
Kwetsbaarheidswaarschuwingen  

2. Incidentdetectie 

 Doel: Tegengaan van verdere verspreiding van mogelijke virussen, wormen, 
botnetten en aanvallen van buitenaf 

3. Incidentcoördinatie 

 Doel: in geval van incidenten, de technische-, financiële- en imagoschade 
voor gemeente beperken en het voorkomen van verspreiding van deze 
incidenten. Een specifieke dienstverlening op dit vlak is: Crisiswoordvoering 

  
Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheden heeft de IBD een 
dienstenportfolio ontwikkeld. Een deel hiervan kunt u altijd afnemen.  
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2.3 Dienstverlening m.b.t. Doel 3: Projecten 

 Ondersteuning t.b.v. het ICT-Beveiligingsassessment    
    DigiD 
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Of..  
 De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 

 

 Strategische Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten 

 Tactische Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten 

 

Operationele producten BIG 
• Patch management   

• Handreiking dataclassificatie  

• Handleiding screening personeel 

• Anti-malware beleid  

• Mobile Device Management  

• Mobiele gegevensdragers 

• Back-up en Recovery Gemeente  

• Implementatie BIG  

• Voorbeeld Informatiebeveiligingsbeleid Gemeenten 

• GAP-analyse 

• Geheimhoudingsverklaringen BIG  

• …. 
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http://new.kinggemeenten.nl/sites/default/files/document/gr_1891/Strategische-Baseline-Informatiebeveiliging-Nederlandse-Gemeenten-mei-2013-versie-1.0-IBD.pdf


 

 

 

Of..  
 Verlagen van de Auditlast 
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 NORA Katern IB 

 Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce 

BID) 

 Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) 

 Eenduidige Normatiek en Single Information Audit (ENSIA)  

 

BIG 

302 maatregelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 62 67 34 11 

62 52 34 79 5 



 

2.3 De IBD-dienstverlening is een feit 
 

 Helpdesk van de IBD  
 
De IBD heeft een Helpdesk, waar gemeenten al hun vragen over 
informatiebeveiliging kunnen stellen. 

 

 Community 
 
Een community waar door en tussen gemeenten kennis en ervaring op 
informatiebeveiligingsvlak kunnen worden uitgewisseld: 

 Ook de producten van de BIG 

 Ook andere documenten die gemeenten willen delen 
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   3. Alle gemeenten zijn aangesloten, echter… 
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De IBD heeft een dienstenportfolio ontwikkeld : 

 Een deel afneembaar zonder gemeentelijke aansluiting  

 Een deel afneembaar alleen met gemeentelijke aansluiting  

 

• Om gemeente concrete ondersteuning in geval van incidenten en crisissituaties 

op het vlak van informatiebeveiliging te bieden is een ‘officiële’ aansluiting bij 

de IBD nodig.  

• Het ‘officieel’ aansluiten van elke gemeente bij de IBD,  

gaat gefaseerd en door opschaling. 

• De IBD heeft concrete gemeentelijke informatie nodig  

om gericht te kunnen handelen. 

 

Wat houdt deze dienstverlening in? 
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3. Doel 2: Incidentpreventie, -detectie en –coördinatie 



3.1 Incidentpreventie 

• Waarom deze dienstverlening? 
 Het doel is het voorkomen van incidenten.  
 Dit door gemeenten zo snel mogelijk te informeren over algemene en 
gemeentespecifieke dreigingen 
 En kennis te verspreiden over recente en belangrijke onderwerpen  

 

• Wat houdt deze dienstverlening in? 
 De IBD ontvangt regelmatig informatie over mogelijke virusuitbraken of 
(malware-) besmettingen.  
 

 De IBD beschikt over informatie over incidenten en 
‘bijna-ongelukken’ (bij gemeenten). Deze gebruikt de IBD om  
gemeenten preventief te informeren. 

 Gemeenten krijgen zo meer inzicht in incidenten die bij  
collega-gemeenten hebben plaatsgevonden. Zo kunnen ze  
gelijksoortige incidenten voorkomen en het beveiligingsbewustzijn  
vergroten. 

 De IBD zal daarnaast d.m.v. factsheets en whitepapers kennis over 
belangrijke onderwerpen beschikbaar stellen 
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• Om welke incidenten gaat het? 
 grootschalige verstoringen van bedrijfsnetwerken 
 aanvallen door hackers 
 DDoS-aanvallen 
 virusbesmettingen 

 

• Waarom Incidenten melden? 
 De IBD fungeert als centraal meldpunt voor gemeenten, maar ook voor 
derden partijen namens gemeenten. Zoals, internet service providers, 
leveranciers et cetera. De IBD stelt de bij haar aangesloten gemeenten op de 
hoogte van de voor hen relevante meldingen. 

 

3.1 Incidentpreventie 
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3.1.1 Incidentpreventie: Kwetsbaarheidswaarschuwingen 

• Waarom deze dienstverlening? 
 Het doel is het voorkomen van incidenten. Dit door gemeenten zo snel 

mogelijk te informeren over bij de IBD bekende aankomende of acute ICT-
gerelateerde beveiligingsrisico’s, zoals kwetsbaarheden in soft- en/of hardware. 

 

• Wat houdt deze dienstverlening in? 
 De IBD ontvangt via het NCSC informatie vanuit een groot aantal 
(inter)nationale bronnen die de digitale wereld voortdurend in de gaten houdt. 
 De IBD destilleert de informatie die van belang is voor gemeenten. 
 Het NCSC stelt een beveiligingsadvies op, en de IBD gebruikt deze voor het 
maken van zogenaamde Kwetsbaarheidswaarschuwingen. 
 De IBD stuurt relevante Kwetsbaarheidswaarschuwingen 
door aan de gemeenten die gebruik maken van deze dienstverlening. 

 

• Hoe ziet een Kwetsbaarheidswaarschuwing eruit? 
 De Kwetsbaarheidswaarschuwing bestaat uit een beschrijving  

van het probleem, informatie over oplossingen of workarounds en  
een risicoanalyse. 
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 Daarnaast is het noodzakelijk dat de gemeenten die gebruik maken van 
deze dienstverlening, aandacht hebben voor hun interne Incident 
Management Proces en Patch Management Proces 
 
 De IBD dient te beschikken over een zogenaamde gemeentelijke ‘ICT’- foto. 
Dit is een overzicht van de belangrijkste hard- en software, die bij de 
gemeente in gebruik is. 

 

 

3.1.1 Incidentpreventie: Kwetsbaarheidswaarschuwingen 
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3.2 Incidentdetectie 

• Waarom deze dienstverlening? 
 Het doel is het tegengaan van verdere verspreiding van  

mogelijke virussen, wormen, botnetten en aanvallen van buitenaf. 
De IBD waarschuwt die gemeenten waarvan bekend is dat ze geïnfecteerde systemen 
hebben. 

 

• Wat houdt deze dienstverlening in? 
 De IBD ontvangt informatie over besmettingen afkomstig van open en gesloten 
databronnen. Deze informatie kan bestaan uit IP-adressen of URL’s van systemen. 
 De IBD stelt vast of gemeenten betrokken zijn bij een besmetting. 
 Als dit het geval is, worden deze gemeenten door de IBD op de hoogte gesteld. 

 

• Gebruik maken van deze dienstverlening 
 De IP-adressen en URL’s die bij de gemeente in gebruik zijn.  
Deze worden versleuteld per email verstuurd naar de IBD. 
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3.3 Incidentcoördinatie 

• Waarom deze dienstverlening? 
 Het doel is in het geval van incidenten, het beperken van de technische, 

financiële en imagoschade voor gemeenten en het voorkomen van verspreiding 
van deze incidenten. 

 

• Wat houdt deze dienstverlening in? 
 Wanneer een incident zich bij één of meer gemeenten voordoet, adviseert de 
IBD de betreffende gemeenten over de technische en organisatorische 
afhandeling van incidenten 
 De IBD assisteert met concreet advies en telefonische ondersteuning door 
ervaren incidentmanagers. 
 Bij ernstige of complexe incidenten kan de IBD de hulp inroepen 
 van het NCSC en/of gemeenten adviseren een marktpartij 
in te schakelen 

 

• Welke incidenten? 
 grootschalige verstoringen van bedrijfsnetwerken 
 aanvallen door hackers 
 DDoS-aanvallen 
 virusbesmettingen 
 WOB-verzoeken 
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• Waarom incidenten melden? 
 De IBD fungeert als centraal meldpunt voor gemeenten, maar ook voor 
derde partijen namens gemeenten. Zoals, internet service providers, 
leveranciers etc. De IBD stelt de aangesloten gemeenten op de hoogte van de 
voor hen relevante meldingen. 

 

• Gebruik maken van deze dienstverlening 
 Daarnaast is het noodzakelijk dat de gemeenten, die gebruik maken van 
deze dienstverlening, aandacht hebben voor hun interne Incident 
Management Proces 

 

 

 

3.3 Incidentcoördinatie 
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• Waarom deze dienstverlening? 
 Het onderwerp informatiebeveiliging ligt niet alleen onder een vergrootglas 

bij de overheid, maar ook in de media en bij de burger. Zeker ook met het oog 
op de decentralisatietendens richting gemeenten en de visie ‘Digitale Overheid 
2017’ worden crisismanagement en crisiswoordvoering steeds belangrijker. 
 

• Wat houdt crisiswoordvoering in geval van incidenten in? 
 De media brengen inmiddels bijna wekelijks berichten over incidenten en 
crisissen. Voorbeelden van digitale fraude, uitlekken van persoonsgegevens, 
aanvallen op websites etc. Zeker wanneer incidenten en crisissen naar buiten 
komen, is het noodzakelijk om uw crisiswoordvoering goed te hebben belegd 
en ingericht. 
 Grondregel voor crisiswoordvoering: het initiatief tot het beheersen en 
oplossen van een incident of crisis, begint met het nemen van het initiatief  
op communicatievlak.  
 Crisiswoordvoering gaat hand in hand met crisismanagement:  

kijk wie je volgens het proces nog meer moet informeren. 

 
 
 

3.3.1 Incidentcoördinatie: Crisiswoordvoering 
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• Risico’s bij het ontbreken van crisiswoordvoering? 
 Is het echt zo schadelijk als crisiswoordvoering niet goed is ingericht binnen 

uw organisatie? JA! Gebrek aan informatie, aan organisatie, aan tijd, aan 
kwaliteit van de communicatie of aan eensgezindheid leiden veelal tot 
materiële en immateriële schade voor een gemeente. Bijvoorbeeld: 
imagoschade. 
 Een gemeente is ook nog onderdeel van een politiek-bestuurlijke omgeving, 
waarbij transparantie en verantwoording cruciale uitgangspunten zijn! 

 

• Concrete tips: 
 Beleg crisiswoordvoering bij één persoon binnen de gemeente en zorg altijd 
voor een escalatielijn naar ‘boven’. 
 Bedenk dat effectieve crisiswoordvoering staat of valt bij het hebben van 
informatie. 
 Anticipeer als crisiswoordvoerder op elk incident, hoe klein ook, en hou  
het verloop van het incident in de gaten. Meld het incident bij de IBD. 
 
In onze factsheet ‘Crisiswoordvoering’ vindt u meer concrete  
tips ten behoeve van Crisiswoordvoering. 

 

 
 

3.3.1. Incidentcoördinatie: Crisiswoordvoering 
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Hoe kunt u als gemeente op deze 
diensten aansluiten? 

 

Maar eerst: 
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Stap 1: 

Het 
aanstellen 

van een 
Algemene 

Contactperso
on 

Informatie-
beveiliging 

(ACIB) 

Stap 2:  

Het 
aanstellen 

van een 
Vertrouwd 

Contactperso
on 

Informatie-
beveiliging 

(VCIB) 

Stap 3: 
 

Het 
doorgeven 

van IP-
adressen en 

URL’s 

Stap 4: 
Het 

doorgeven 
van in 

gebruik 
zijnde hard- 
en software 
(gem. ICT-

foto) 

Waarom officieel aansluiten bij de IBD? 

Om u als gemeente concreet te ondersteunen is een ‘officiële’ aansluiting noodzakelijk. U 

dient hier als gemeente een aantal zaken voor in te richten: 

 

 

 

Het stappenplan ‘Aansluiten bij de IBD’ 
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Stap 1: Het aanstellen van een Algemene 
Contactpersoon Informatiebeveiliging (ACIB) 

 • Doel van deze stap: 

 Door een ACIB aan te stellen, kan uw gemeente gebruik maken van de IBD-

dienstverlening behorende bij Incidentpreventie, -detectie, en –coördinatie. Dat wil 

zeggen als het gaat om informatie die geen vertrouwelijk karakter heeft. Het is van 

belang dat het Incident Management Proces voor opvolging van een IBD-melding 

goed is ingericht.  

 

• Wat moet u doen? 

 U kunt meerdere personen als ACIB doorgeven. 

 Incident Management Proces inrichten en operationeel hebben. 

 Formulier invullen ‘IBD-aansluitformulier ACIB’ en mailen aan 

aansluiten@ibdgemeenten.nl. 
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• Wat doet de IBD? 

 De IBD registreert de gegevens van de ACIB in haar systemen. 

 Hierna ontvangt u automatisch algemene incidentmeldingen per e-mail. 

 Nieuwsbrieven, factsheets 

 Gemeente kan incidenten melden 

 

• Hoe wordt deze stap afgerond? 

 De ACIB ontvangt een bevestigingsbericht per e-mail. 

 U bent als gemeente zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de 

contactgegevens van de ACIB! 

Stap 1: Het aanstellen van een Algemene Contactpersoon 

Informatiebeveiliging (ACIB) 
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Formulier ACIB: 

 Een Word versie van het formulier kunt u vinden op de IBD-

website op de pagina ‘downloads’ onder de categorie 

‘aansluiten’. 
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Stap 2. Het aanstellen van een Vertrouwde 
Contactpersoon Informatiebeveiliging (VCIB) 

 • Doel van deze stap: 

 Door een VCIB aan te stellen, kan uw gemeente gebruik maken van de IBD-

dienstverlening behorende bij Incidentpreventie, -detectie, en –coördinatie, ook als er 

vertrouwelijke gegevens moeten worden uitgewisseld. Tevens voorbereiding op 

stap 3 en 4.  

 

• Wat moet u doen? 

 U kunt meerdere personen als VCIB doorgeven. 

 De burgemeester of de gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor  

het aanstellen van een VCIB.  

 Formulier invullen ‘IBD-aansluitformulier VCIB’ en mailen aan 

aansluiten@ibdgemeenten.nl. 
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• Wat doet de IBD? 

 De IBD registreert de gegevens van de VCIB in haar systemen. 

 De IBD voert individuele intakegesprekken met de VCIB, om afspraken te 

maken over wat deze vertrouwelijkheid inhoudt. Het kan zijn dat de VCIB 

informatie ontvangt, die absoluut niet met anderen gedeeld mag worden. 

 Informatie en waarschuwingen met vertrouwelijk karakter 

 Gemeente kan vertrouwelijke incidenten melden 

 

• Hoe wordt deze stap afgerond? 

 De VCIB ontvangt een bevestigingsbericht per e-mail. 

 Uw burgemeester en/of gemeentesecretaris ontvangt een bevestiging per e-

mail dat stap 2 van het aansluiten is doorlopen, inclusief gegevens VCIB en 

vervolgstappen. 

 U bent als gemeente zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de 

contactgegevens van de VCIB! 

 

Stap 2. Het aanstellen van een Vertrouwde Contactpersoon 

Informatiebeveiliging (VCIB) 
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Formulier VCIB: 

 Een Word versie van het 

formulier kunt u vinden op de 

IBD-website op de pagina 

‘downloads’ onder de 

categorie ‘aansluiten’. 
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Stap 3: Het doorgeven van IP-adressen en URL’s 
 
• Doel van deze stap: 

 Nadat de VCIB is vastgelegd bij de IBD, kunt u als gemeente uw IP-adressen en 

URL’s doorgeven aan de IBD en hierdoor gebruik maken van de dienstverlening 

behorende bij Incidentdetectie. 

 

• Wat moet u doen? 

 De IP-adressen en URL’s worden door de gemeente verstrekt  

middels het ‘Overzicht van gemeentelijke IP-adressen en URL’s,  

dat versleuteld per email verstuurd wordt naar  

aansluiten@ibdgemeenten.nl. De IBD neemt telefonisch contact 

 op voor het wachtwoord. 
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• Wat doet de IBD? 

 De IBD neemt de gegevens op in haar systemen en geeft de gegevens anoniem 

door aan het NCSC. 

 De IP-adressen van uw gemeente worden door de IBD gebruikt om te controleren 

of ze voorkomen op bijvoorbeeld lijsten met systemen, die contact hebben gezocht 

met een bepaald Botnet. 

 De IBD stuurt informatie over mogelijk geïnfecteerde systemen naar de VCIB. 

• Hoe wordt deze stap afgerond? 

 De VCIB ontvangt een ontvangstbevestiging van het versleutelde bestand. 

 De VCIB ontvangt een e-mail wanneer de IP-adressen en URL’s zijn opgenomen 

in het detectieprogramma van de NCSC. 

 Uw burgemeester en/of gemeentesecretaris ontvangt een bevestiging per e-mail 

dat stap 3 is doorlopen, inclusief gegevens vervolgstappen. 

 U bent als gemeente zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de IP-

adressen en URL’s! 

 

 

Stap 3: Het doorgeven van IP-adressen en URL’s 
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Lijst met IP-adressen en URL’s 

 Een Word versie van het 

formulier kunt u vinden op de 

IBD-website op de pagina 

‘downloads’ onder de categorie 

‘aansluiten’. 
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Stap 4: Het doorgeven van in gebruik zijnde hard- 
en software (gemeentelijke ICT-foto) 

 • Doel van deze stap: 

 De IBD ontvangt op continue basis waarschuwingen over specifieke hard- en 

softwareproducten. Om deze waarschuwingen gericht te kunnen verspreiden, moet de 

IBD inzicht hebben in de hard- en software die bij uw gemeente in gebruik is. Door 

deze informatie aan te leveren kunt u gebruik maken van de dienstverlening 

‘Kwetsbaarheidswaarschuwingen’ voor gemeenten met als doel het voorkomen van 

incidenten.  

 

• Wat moet u doen? 

 Lege ICT-foto & kwetsbaarheidswaarschuwingen formulier vullen. 

 Configuratie & patchmanagement inrichten 

 Stuur het gevulde ingevulde en ondertekende aansluitformulier 

Kwetsbaarheidswaarschuwingen en het versleutelde foto-bestand aan 

aansluiten@ibdgemeenten.nl.  
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• Wat doet de IBD? 

 De IBD registreert de geleverde gegevens in haar systemen. 

 Kwetsbaarheidswaarschuwingen over mogelijke kwetsbaarheden in hard- en 

software van toepassing op gemeente sturen. 

 Wekelijks overzicht van alle verstuurde kwetsbaarheidswaarschuwingen 

• Hoe wordt deze stap afgerond? 

 De VCIB en ACIB ontvangen een e-mail op het moment dat de IBD de 

gemeentelijke ICT-foto in haar systemen heeft verwerkt. 

 Vanaf dit moment ontvangt uw gemeente gerichte Kwetsbaarheidswaarschuwingen. 

 Uw burgemeester en/of gemeentesecretaris ontvangt een bevestiging per e-mail 

dat stap 4 is doorlopen, inclusief gegevens vervolgstappen. 

 In geval van veranderingen dient er periodiek een nieuwe foto aangeleverd te 

worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenten. 

 

 

 

Stap 4: Het doorgeven van in gebruik zijnde hard- en software 

(gemeentelijke ICT-foto) 
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Stap 4. Lege Foto & kwetsbaarheidswaarschuwingen 
formulier 

 Een Word versie van het 

formulier kunt u vinden op de 

IBD-website op de pagina 

‘downloads’ onder de 

categorie ‘aansluiten’. 
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Het speelveld is complex 

Gemeente X 

SSC 

Gemeente Y 

GR 
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VCIB ? 

 Een gemeente heeft zelf een ICT-organisatie 

Een gemeente zit daarnaast vaak in meerdere 

samenwerkingsvormen  

Een ACIB/VCIB mag ook een medewerker van 

(één van) deze samenwerkingsvormen zijn 

 In dat geval moet deze persoon op het formulier 

van elke individuele gemeente worden opgenomen 

 De gemeente vertrouwt deze VCIB dan óók voor 

gemeentespecifieke meldingen 

 De VCIB’s moeten elkaar ook onderling 

vertrouwen 

 
 

 

 

 

 

VCIB ? 

VCIB ? 

VCIB ? 

VCIB ? 



Overzicht stappenplan 
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Stap 1: 

ACIB 

•ACIB Formulier 

•Incident management proces 

Stap 2:  

VCIB 

•VCIB Formulier 

•Handtekening bevoegd  
   vertegenwoordiger 

Stap 3: 
IP en 
URL’s 

•Lijst met IP en url’s invullen 

Stap 4: 
ICT-foto 

•Lege foto invullen 

•Configuration en patch 
management 

● Waarschuwingen, factsheets 

● Incidenten melden 

● Vertrouwelijke waarschuwingen 

● Vertrouwelijke Incidenten melden 

● Waarschuwingen over mogelijk  

                         geïnfecteerde systemen 

● Kwetsbaarheidswaarschuwingen op maat 



Verschil tussen ACIB en VCIB 

ACIB 

• Factsheets 

• Whitepapers 

• Nieuwsbrief 

• Algemene informatie 

• Niet-vertrouwelijke 
informatie 

• Indien het al breder 
bekend is 

• Mag een algemeen e-
mailadres zijn 

VCIB 

• Vertrouwelijke 
meldingen 

• Detectiemeldingen nav 
IP-adressen 

• Vanuit bronnen die dat 
wensen 

• Altijd specifieke 
persoon 

• Mag ook ACIB zijn 
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Wat kost al dat moois? 

 
Niets, maar…. 

  Zorg dat u bereikbaar bent. 

  Meld incidenten aan de IBD, ook als u ze intern heeft opgelost. 

 Het is wel nodig dat er opvolging gegeven wordt aan 

incidentmeldingen binnen gemeente dus handig als er een Incident 

Management Proces is ingericht (Voorbeeld in BIG-OP). 

 Kwetsbaarheidswaarschuwingen ook opvolgen in Incident- en 

Patchmanagement Proces (Voorbeeld BIG-OP). 

 Verantwoordelijkheid voor actueel houden gegevens, handig  

hiervoor is als het Configuratiemanagement op orde is. 
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Meer informatie over de IBD? 

– Website en community: www.IBDgemeenten.nl  

– Mail: aansluiten@IBDgemeenten.nl  

– Helpdesk IBD: 070 373 8011 

– Informatiemateriaal in de map o.a.:   

• Factsheet IBD algemeen 

• Factsheets IBD-dienstenportfolio 

• Factsheets IBD-aansluitproces 
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Samen staan we sterk 
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Vragen? 
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