
Balans tussen verantwoordelijkheid 
en inhoud 

Wethouder Ronald Vennik heeft een portefeuille 
bestaande uit meerdere onderwerpen. Hij is 
onder andere bestuurlijk verantwoordelijk voor 
Informatiemanagement, Financiën, Openbare 
Ruimte en Verkeer en Vervoer. “Het is een 
combinatie van onderwerpen. Onderwerpen 
die de inwoners van onze gemeente direct 
raken en onderwerpen die de inwoners 
wellicht op een iets minder tastbare manier 
in het dagelijks leven raken. Waaronder 
Informatiemanagement.” De wethouder heeft 
geen inhoudelijke achtergrond als het gaat 
over het onderwerp informatieveiligheid. “Je 

moet het onderwerp 
wel interessant vinden, 
want het is een 
belangrijk vraagstuk, 
ook bestuurlijk. 
Dan helpt het om 
er niet als een pure 
inhoudsdeskundige 
naast te gaan staan. Hierdoor ben ik misschien 
eerder geneigd om vragen te stellen, waardoor 
de medewerkers juist meer uitgedaagd worden 
om mij uit te leggen wat het onderwerp exact 
inhoudt. Als ik als inhoudsdeskundige zou 
optreden, laten ze dat misschien achterwege 
omdat ze dan denken: ‘die weet toch alles 
al’. Dus ik vind het precies goed zo. Ik weet 

genoeg om het onderwerp te agenderen en 
dan is het goed om met inhoudsdeskundigen 
te kijken naar wat dit precies betekent voor de 
gemeente en wat we daarmee willen.”

Digitale dienstverlening neemt toe

“Als gemeente hechten we belang aan 
informatieveiligheid. Het feit dat we als 
gemeente Velsen ook steeds meer proberen 
onze dienstverlening te digitaliseren, maakt dat 
het vraagstuk steeds nadrukkelijker aanwezig 
is. Misschien dat het aanvankelijk nog heel 
erg om interne processen gaat, waaronder het 
voorkomen van een ‘informatielek’. Maar in 
de toekomst gaat het voor de burgers steeds 
meer leven, omdat wij een beroep doen op 
hen om meer gebruik te maken van onze 
digitale dienstverlening. Neem bijvoorbeeld 
het indienen van een aanvraag waarbij een 

uitwisseling van gegevens plaatsvindt. Dat 
versterkt binnen de gemeente Velsen alleen 
maar de behoefte om te kijken of we nou wel 
echt veilig werken. Zeker ook vanuit het belang 
van de burger, die bij een bezoek aan de 
website privacygevoelige gegevens invoert.” 

Vertrouwen van burgers cruciaal

Informatiebeveiliging is een breed onderwerp 
en beslaat veel organisaties die vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Vennik: “Hierbij gaat om de organisatie van een 
brandweerkazerne tot aan de technologie die 
we gebruiken om ons rioolsysteem te meten. Ik 
denk dat de meeste mensen geen idee hebben 
welke onderdelen middels ICT aangestuurd 
worden en waar ICT in de loop der tijd een 
essentiële rol in is gaan spelen.
We zijn dus ook kwetsbaar geworden op dat 
gebied. Vandaar dat we als gemeente Velsen 
belang hechten aan informatiebeveiliging. 
Het is de verantwoordelijkheid van het 
gemeentebestuur en zeker van het college 
van B&W om het onderwerp op alle mogelijke 

InformatIe-
BeVeIlIgIng 
op De kaart BIj 
gemeente Velsen 

Deze keer nemen we een kijkje in 

de keuken bij een van de gemeenten 

in Noord-Holland, gemeente Velsen. 

Een gemeente waarbij het belang 

van informatiebeveiliging al geruime 

tijd gevoeld wordt en al langer op de 

agenda staat.

Vanuit een tijdelijke huisvesting spreken we met wethouder 
ronald Vennik over de verschillende aspecten van informatie-
beveiliging en wat de toekomst hieromtrent zal brengen

gemeente
Velsen 

plekken te agenderen. Zowel in de Raad als 
in de eigen organisatie en bij de burgers. Je 
hebt met dit soort thema’s altijd mensen die 
vanwege hun achtergrond actief bezig zijn met 
het zichtbaar maken van de aanwezige risico’s. 
Dat zal niet voor iedere burger zo interessant 
zijn. Maar ik denk dat wij toch moeten proberen 
om in ieder geval eerlijk te zijn in wat we 
met de informatie doen. Daar waar mogelijk 
comfort te bieden op het gebied van (digitale) 
dienstverlening, maar ook reëel te zijn in de 
beveiligingsrisico’s vanuit het besef dat 100% 
beveiliging niet bestaat. Bij ons heeft het 
onderwerp informatiebeveiliging in ieder geval 
de aandacht en staat het op de agenda en dat 
is belangrijk voor de burger om te weten.”

structureel op de agenda

Ik ben er voorstander van dat wij in de 
toekomst een zogenaamde informatie-
managementparagraaf opnemen in de 
gemeentebegroting. Dit onderwerp verdient 
namelijk een eigen paragraaf. Daarmee is het 
probleem nog niet opgelost, maar het helpt je 
wel om heel uitdrukkelijk uiteen te zetten op 
welke manier je met het onderwerp aan de slag 
gaat. Het punt met Informatiemanagement 
is dat het alle afdelingen raakt. Maar 
sommige afdelingen, waaronder bijvoorbeeld 
Burgerzaken, zijn zich er meer van bewust. 
Informatiemanagement valt dan ook als een 
scherm over de hele organisatie. Dat maakt het 
een belangrijk onderwerp.”

Bewustzijn

Bewustzijn op informatiebeveiligingsvlak is heel 
belangrijk, want je ziet het volgende gebeuren: 
als er wat gebeurt, staat iedereen weer even 
in een soort alarmstand. Dan dreigt er ook een 
soort panieksituatie uit te breken. Vervolgens 
lijkt het allemaal weer onder controle te zijn en 
dan zakt iedereen weer een beetje terug in de 
dagelijkse routine. Dus ik vind bewustwording 
wel een hele cruciale aangelegenheid als het 
gaat om informatiebeveiliging. En dat begint 
naar mijn idee bij het management. Het 
management heeft een hele belangrijke rol 
op dit vlak; in de manier van leidinggeven, 
tijdens het werkoverleg en door de wijze 
waarop ze met hun medewerkers omgaan. 
Daarnaast blijft het mensenwerk en daarmee 
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“In De toekomst gaat het 
Voor De Burgers steeDs 

meer leVen, omDat wIj een 
Beroep op hen Doen“



komt het uiteindelijk aan op houding en 
gedrag. Signaleer waar de knelpunten zitten 
om vervolgens de juiste deskundigheid in 

te brengen om de mensen verder te helpen 
veranderen. Het zit niet zozeer in regeltjes 
en tegeltjes aan de wand, maar veel meer in 
trainingen en bewustwording.”

Informatiebeveiliging is geen 
ICt-kindje

“Wat ik naast het vergroten van het bewustzijn 
goed vind, is dat het binnen de gemeente 
Velsen niet alleen meer draait om ICT en 
automatisering. We hebben het nu veel meer 

over Informatiemanagement en eigenlijk is ICT 
daar maar een onderdeel van. ICT faciliteert als 
het ware informatie. En als je het op die manier 
benadert, dan fixeer je je ook niet zo zeer 
op het feit of je een spamfilter of een firewall 
hebt, maar dan sta je ook stil bij bijvoorbeeld 
de fysieke beveiliging van je pand. Want 
natuurlijk is het niet goed om je wachtwoord 
in je bureaulade te hebben liggen, maar het 
scheelt al als een vreemde niet zo makkelijk 
bij je bureau kan komen. Dus zorg er ook 
voor dat je op een veel bredere manier kijkt 
naar de toegankelijkheid van je gebouw voor 
vreemden. Met andere woorden; niet alleen 
de digitale weg, maar ook de fysieke weg is 
van belang. Als afsluiter zou ik willen stellen 
dat een essentiële vraag onder de aandacht 
zou moeten komen; Wat hebben we er met 
elkaar als gemeente(n) echt voor over om de 
risico’s te beperken? 100% Waterdicht bestaat 
tenslotte niet.” 

2

ook de papieren informatiestromen zoals 
onze archieven. Daarnaast zijn er ook andere 
ontwikkelingen die spelen op het gebied van 
Informatiemanagement. Denk bijvoorbeeld 
aan zaken als ‘het nieuwe werken’, ‘Bring Your 
Own Device ( BYOD)’ en ‘het vergroten van de 
bewustwording op informatiebeveiligingsvlak’ 
bij onze medewerkers.” 

aankondiging van het DigiD-
assessment

“Ondanks de voor ons vrij onverwachte 
aankondiging van het verplichte ICT-
Beveiligingsassessment DigiD in juni 2012, 
had het assessment geen drastische invloed 
op de organisatie. Informatiebeveiliging 
stond al op de kaart en was al belegd bij 

de gemeente. We hadden al beleid op het 
gebied van informatiebeveiliging, wat ook was 
vastgesteld door het bestuur. Dat houdt in dat 
we een basis beveiligingsniveau hebben en een 
aanpak van hoe je dat in de organisatie gaat 
organiseren. Daarnaast lag er ook al een half 
jaar een gemeentebrede risicoanalyse, inclusief 
maatregelen. Met het DigiD-assessment zijn 
we vrij vlot gestart. Ondanks dat was het 
wel een zoektocht voor ons. Je krijgt normen 
voorgeschoteld, maar ik heb wel even moeten 
uitzoeken wat ik met die normen moest doen,” 
lacht Van Leuven. “Samen met de ICT-collega’s 
hebben we er naar gekeken en zijn we tot 
de conclusie gekomen dat wij als gemeente 
Velsen niet zelf kunnen testen of we aan 
het gros van de normen voldoen omdat we 
onze DigiD-aansluitingen niet zelf hosten. Wij 
hebben overigens twee DigiD-aansluitingen, 
één voor het Digitaal Loket en één voor het 
WOZ Loket. Beide worden extern gehost door 
twee leveranciers, respectievelijk Dimpact en 
GeoTax. Vervolgens ontstond er voor mij een 
cruciale vraag: welke onderdelen uit het DigiD-
assessment vallen onder verantwoordelijkheid 
van onze gemeente? En welke onder 

verantwoordelijkheid van onze leveranciers? 
Uiteindelijk kwam ik erachter dat het uiteraard 
geen ‘feestje van de leveranciers’ is, maar dat 
je als gemeente echt zelf verantwoordelijk 
bent voor je DigiD-aansluitingen. Je zal toch 
echt zelf moeten zorgen dat je als gemeente 
een rapportage afgeeft aan Logius. Een 
rapportage waaruit blijkt dat het goed zit met 
de informatiebeveiliging rondom je DigiD-
aansluitingen. Na de handreiking van NOREA en 
de aankondiging van de TPM werd me overigens 
nog duidelijker hoe je sommige normen moest 
aanvliegen.”

twee leveranciers en een nieuwe 
release

Daar waar veel gemeenten te maken hebben 
met maar één leverancier, heeft gemeente 

“naast mensen Is 
InformatIe ons 

BelangrIjkste kapItaal”

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten 
(IBD) is in gesprek met de Informatie-
beveiligingscoördinator van Velsen, Eric van 
Leuven. “Ondanks een vroege start met het 
assessment in 2012 én een vrij overzichtelijke 
gemeentelijke situatie is het assessment in 
Velsen nog niet afgerond.” Desalniettemin staat 
de gemeente zeer positief tegenover het doen 
van het assessment en alle ontwikkelingen 
op het gebied van informatiebeveiliging. Van 
Leuven neemt ons mee in het assessment 
proces bij zijn gemeente.

Informatiebeveiliging is meer dan 
ICt alleen

“Er wordt hier al een tijdje gewerkt aan het 
optimaliseren van de informatiebeveiliging. 

Een onderwerp dat 
van oudsher door de 
ICT-afdeling werd 
opgepakt. Na een 
aantal reorganisaties 
is het bij de afdeling 
Informatiemanagement 
terecht gekomen. Ik denk dat het goed is om 
het onderwerp niet alleen bij de ICT-afdeling 
te beleggen, want dan krijgt het te veel de 
lading ‘alleen ICT’. Informatiemanagement 
is een afdeling die zich in de volle breedte 
bezig houdt met informatiestromen 
binnen onze gemeente. En daar past 
informatiebeveiliging ook veel beter bij. Alle 
beveiliging van onze informatievoorziening 
valt hieronder, zowel de fysieke als de 
digitale. Dus de toegangsbeveiliging maar 

gemeente Velsen is een gemeente die het belang van 
informatiebeveiliging al geruime tijd voelt. toch kwam de 
aankondiging van het ICt-Beveiligingsassessment DigiD redelijk 
onverwacht, waardoor de gemeente direct alle zeilen heeft bijgezet.

gemeente Velsen en… 
het ICt-BeVeIlIgIngsassessment DIgID

Dimpact, leverancier gemeente 
Velsen: 
Gemeentelijk samenwerkingsverband Dimpact 
houdt zich bezig met het koppelen van 
digitale dienstverlening aan bedrijfsvoering. 
In Dimpact organiseren ruim 30 gemeenten 
gezamenlijke inkoop, implementatie, 
beheer en hosting van een software suite. 
Dimpact neemt op haar beurt de suite af 
bij ICT-leverancier Atos. “Ook wij werden 
onrustig tijdens onze acceptatieperiode van 
de nieuwe software. De deadline voor het 
DigiD-assessment kwam immers op ons af. 
Inmiddels zijn we aan het migreren en kan 
het DigiD-assessment doorgang vinden. 
Daarbij ontzorgen wij de gemeenten zoveel 
mogelijk. Ten eerste door de centrale TPM 
-afgifte waarmee gemeenten 24 van de 
28 normen kunnen afvinken. Ten tweede 
hebben we geregeld dat gemeenten gebruik 
kunnen maken van dezelfde auditor tegen 
een scherp aanbod. Daarnaast delen we 
beschikbare informatie en hebben we een 
informatiemiddag georganiseerd. Door 
standaardisatie op het gebied van zowel 
software als hosting kunnen gemeenten 
eenvoudig gebruik maken van elkaars 
procedures. Het samenwerkingsverband 
zorgt ervoor dat gemeenten gemakkelijk 
van elkaar kunnen leren en hergebruiken.” 
robert Badar, Coördinator Beheer & 
productondersteuning.

“Ik Denk Dat het goeD Is 
om het onDerwerp nIet 

alleen BIj De ICt-afDelIng 
te Beleggen”



Velsen dus te maken met twee leveranciers als 
het gaat om het ICT-Beveiligingsassessment 
DigiD. We staan samen met Van Leuven stil 
bij het assessmentproces met leverancier 
Dimpact: “Twee leveranciers maakt het DigiD-
assessment er uiteraard niet makkelijker 
op. Onze leverancier Dimpact heeft in 2012 
al deelgenomen aan een impactanalyse 
van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse 
Gemeenten (KING) aangaande het ICT-
Beveiligingsassessment DigiD. Daar is ook 
nog een collega-gemeente bij betrokken 
geweest, namelijk gemeente Zwolle. We 
hebben contact gezocht met gemeente Zwolle 
met vragen rondom de leverancier, en het 
proces rondom het DigiD-assessment. Hierdoor 
dachten we dat we in 2013 al snel een TPM 
konden verwachten. Helaas bleek dat niet zo 
te zijn. We zijn als gemeente Velsen in 2012 al 
begonnen met de inventarisatie ten behoeve 
van het DigiD-assessment en we staan er 
op dit moment als volgt voor: we hebben 
vooralsnog van beide leveranciers geen TPM 
mogen ontvangen terwijl we de deadline van 
december 2013 zien naderen. Onze leverancier 
Dimpact is bezig met een ingrijpende migratie 
naar een nieuwe ‘suite’ van software en is 
daarbij op haar beurt weer afhankelijk van 
de softwareleverancier Atos. Daarbij noemen 
we Dimpact wel onze leverancier maar onze 
verwevenheid is eigenlijk groter, omdat Dimpact 
een samenwerkingsverband tussen gemeenten 
is waar gemeente Velsen deel van uitmaakt. De 
productie van de nieuwe release is overigens 
niet van een leien dakje gegaan. In november 
gaat de eerste gemeente de nieuwe release 
in gebruik nemen en daarover moet de TPM 

worden afgegeven. Desondanks geeft Dimpact 
aan dat er dit jaar nog een TPM komt. Het 
stoort me wel dat je als gemeente, buiten het 
opvoeren van de druk richting je leveranciers, 
sterk afhankelijk bent van de ontwikkelingen 
achter de schermen bij hen.”
 
Diverse initiatieven in ontwikkeling

“We hebben momenteel budget voor 
informatiebeveiliging. Dat budget is niet alleen 
bestemd voor het DigiD-assessment, maar 
ook voor diverse andere initiatieven op het 
gebied van informatiebeveiliging. We moeten 
hierbij jaarlijks bekijken of het budget nog 

toereikend is. Zo zit bijvoorbeeld de Baseline 
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 
(BIG) eraan te komen van waaruit ook een 
aantal eisen worden gesteld. Daarnaast kost 
het vergroten van de bewustwording bij 
medewerkers ook geld. De bewustwording is 
belangrijk omdat dat op sommige afdelingen 
binnen de gemeente Velsen echt nog te beperkt 
aanwezig is. Dat zal niet makkelijk zijn, dat is 
een uitdaging.” 

Afgezien van het ICT-Beveiligingsassessment 
DigiD en het vergroten van het bewustzijn is 

gemeente Velsen op diverse vlakken bezig hun 
informatiebeveiliging te optimaliseren. 
“We zijn bijvoorbeeld bezig onze 
toegangsbeveiliging te verbeteren. Momenteel 
wordt het gebouw gerenoveerd, het staat 
compleet in de steigers. Dat is een redelijk 
ingrijpende uitdaging en dat moment hebben 
we meteen aangegrepen om een nieuw systeem 
in te voeren voor de toegangsbeveiliging. 
De pasjes waren eerst voorzien van een 
magneetstrip, maar we stappen nu over naar 
het gebruik van een chip in een pas. Daarbij 
worden diverse ingangen in het gebouw 
afgesloten en kennen we alleen nog maar 
toegang met behulp van een pasje. Een ander 
voorbeeld is het scheiden van publieke- en 
werkruimtes waardoor mensen niet gemakkelijk 
meer binnen kunnen komen. Daarbij krijgen 
de bezoekers een pas, die ze zichtbaar moeten 
dragen en zal het personeel de bezoekers bij 
de balie moeten ophalen en ook weer naar de 
uitgang moeten begeleiden om ‘verdwaalde’ 
bezoekers in de organisatie te voorkomen.”

tips voor het DigiD-assessment 
2014
 
Met een DigiD-assessment waarbij de 
afronding in zicht is en een groot aantal andere 
initiatieven op de plank, heeft Van Leuven 
nog wel een aantal tips aangaande het DigiD-
assessment. Voornamelijk met betrekking tot de 
relatie met leveranciers. Kijkend naar volgend 
jaar en de uitvoering van een nieuw DigiD-
assessment zegt hij dan ook het volgende: “Wij 
gaan eerder bij de leverancier aankloppen. We 
willen namelijk eerder de TPM hebben. Vertrouw 
daarbij als gemeente minder op de blauwe ogen 
van je leverancier en op de belofte ‘dat het 
allemaal wel goed komt’. Je moet daarom goed 
de vinger aan de pols houden. Dat is echt wel 
heel belangrijk, merk ik nu. Ik stuur nu beide 
leveranciers regelmatig een mailtje over hun 
planning, zodat ik weet wanneer er ingegrepen 
moet worden. Natuurlijk kan het dan alsnog 
misgaan, maar het is gewoon heel belangrijk 
om vinger aan de pols te houden. 

Waar ik overigens de wind mee heb, is 
dat de bewustwording bij het bestuur 
echt aanwezig is. Ook doordat onze 
burgemeester, Franc Weerwind, lid is van de 
commissie Gemeentelijke Dienstverlening 

en Informatiebeleid van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG). En 
onze burgemeester is duidelijk over dit 
onderwerp: we hebben als gemeente een 
eigen verantwoordelijkheid op het gebied van 
informatiebeveiliging. 

Als laatste wil ik als tip meegeven dat niets 
je tegenhoudt om op tijd te beginnen met 
het assessment. Maak gebruik van de IBD-
community omdat je zo als gemeenten veel 
van elkaar kunt leren. Op de community staan 
voorbeelden, de handreiking van NOREA, het 
stappenplan en dergelijke. Dat zijn handige 
documenten om te gebruiken. Het DigiD-
assessment was een zoektocht, zo ook de 
interpretatie van de normen, maar ik heb niet 
het gevoel dat er veel is fout gegaan. Dus bij 
dezen mijn advies aan collega-gemeenten: ga 
niet zitten wachten en begin op tijd.” 

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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“we heBBen momenteel 
BuDget Voor 

InformatIeBeVeIlIgIng”

Diman kamp & raymond de keijzer, 
Baker tilly Berk, auditor gemeente 
Velsen.

tips en tricks:

  Begin tijdig aan de voorbereidingen  
voor het DigiD-assessment in 2014.
  Aangezien informatiebeveiliging nog een 
vrij onontgonnen gebied is voor vele 
gemeenten, plan ruim de tijd in om het 
DigiD-assessment te kunnen uitvoeren.
  Creëer samen met Logius en de auditor 
helderheid omtrent interpretatie van de 
normen. Dat verkort de doorlooptijd van het 
DigiD-assessment in 2014.


