
Burgemeester en ambassadrice

Van Rijnbach is geen onbekende in 
gemeenteland. Tijdens haar loopbaan vervult 
ze al 16 jaar de functie van burgemeester, 
waarvan de laatste 5 jaar in Etten-Leur. 
Momenteel heeft ze diverse onderwerpen 
in haar portefeuille, waaronder ICT. Van 
Rijnbach vertelt trots: “Binnen de portefeuille 
ICT zoeken we de samenwerking op met 
andere gemeenten, de zogenaamde ‘BERM-
gemeenten’. Het gaat om de gemeenten 
Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en 
Moerdijk.” Naast haar dagelijkse functie als 

burgemeester vervult 
Van Rijnbach diverse 
nevenfuncties. “Ik 
ben lid van de Raad 
voor de Financiële 
Verhoudingen, 
dat betreft een 
adviesraad aan het Kabinet en de Kamer. 
Tevens ben ik vicevoorzitter van het 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters, 
waarin ik de portefeuille Professionalisering 
heb. Hierbij doen we veel aan opleidingen 
voor zowel zittende als nieuwe 
burgemeesters.”

Een kwestie van goed organiseren 

Het onderwerp informatiebeveiliging bevindt 
zich nog in de pioniersfase. Langzaamaan 
raken organisaties hier meer bekend mee 
en weten ze de organisatie op dusdanige 
wijze in te richten dat het onderwerp met 
bijbehorende risico’s continue aandacht 
krijgt. Maar in hoeverre ben je hier 
als bestuurder inhoudelijk van op de 
hoogte? “Als portefeuillehouder ben je 
eindverantwoordelijke, maar je gaat er vanuit 

dat het allemaal geregeld is. 
Bestuurlijk gezien heb je niet zo veel 
te maken met wat er allemaal achter 
de schermen gebeurt. Voor ons is het 
vanzelfsprekend dat we het intern goed 
oppakken, want daar ligt het besef. Ik ben 
geen manager en ik moet me niet te veel 
met de inhoud bemoeien. En natuurlijk 
ben ik wel eens kritisch, maar je gaat er 
gewoon vanuit dat het opgepakt wordt. Ik 
noem even een voorbeeld. In het kader 
van onze samenwerking met de BERM-
gemeenten heeft de staf voorgesteld om 
een beveiligingsadviseur aan te stellen. 
Want de firewall is misschien wel goed 
maar er zit natuurlijk veel meer achter. 
Zeker als je in het nieuws hoort wat er 
allemaal gebeurt. Een leek snapt ook dat 
een gemeente heel kwetsbaar is, kijk maar 
naar de afluisterpraktijken bij bondskanselier 
Merkel. De keuze van het aanstellen van een 
beveiligingsadviseur is verder goedgekeurd 
door de directie. Dat gebeurt gewoon in het 
dagelijkse proces, daar word je als bestuurder 
verder niet bij betrokken.” 

Betrokken medewerkers binnen 
Etten-Leur

“Als ik zit te lunchen, schuif ik regelmatig 
aan bij verschillende tafels. Zo ook bij 
de ‘ICT-tafel’. En dan stel ik een vraag of 
maak ik een opmerking over bijvoorbeeld 
informatiebeveiliging en dan zegt men: ‘Oh, 
daar hoeft u zich helemaal geen zorgen over 

DE wErELD van 
informatiE-
BEvEiLiging Bij 
DE gEmEEntE 
EttEn-LEur 

Van Groningen tot aan Zeeland, alle 

DigD-gebruikende gemeenten staan 

aan de vooravond om de rapportage 

van het ICT-Beveiligingsassessment 

DigiD 2013 in te leveren. Zo ook 

gemeente Etten-Leur. 

via beveiligde deuren worden we naar het kantoor begeleid 
waar het interview zal plaatsvinden. vandaag spreken we met de 
energieke vrouwelijke burgemeester Heleen van rijnbach over 
informatiebeveiliging vanuit haar functie als burgemeester van 
Etten-Leur. 

gEmEEntE
EttEn-LEur 

te maken, dat hebben we al lang aangepakt’. 
Dat geeft een heel goed gevoel. Maar ook 
bij storingen in het weekend word ik als 
bestuurder goed op de hoogte gesteld van de 
calamiteiten. Voor mij is het duidelijk, het is 
een afdeling met hele betrokken deskundige 
medewerkers.”

informatiebeveiligingsbeleid 2014 
als ambitieniveau 

“Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 
is natuurlijk een mooie kapstok en het is 
een onderdeel van het grote geheel. Het 
informatiebeveiligingsbeleid is het bredere 
kader wat gebaseerd is op ISO27000, die 
grote gelijkenissen vertoont met de Baseline 
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 
(BIG). De vier BERM-gemeenten hebben 
gezamenlijk een informatiebeveiligingsbeleid 
ontwikkeld. Dat beleid is ontwikkeld binnen 
iedere organisatie in samenspraak met 
het bestuur. Dat betekent dat het college 
van B&W het goedgekeurd heeft. Jaarlijks 
gaan we dit informatiebeveiligingsbeleid 
evalueren. We bekijken: wat we hebben 
bereikt, wat de tegenvallers zijn, wat de 
meevallers zijn en welke activiteiten er 
voor volgend jaar op de planning staan. Het 

informatiebeveiligingsbeleid beschrijft een 
ambitieniveau wat we, middels de geplande 
activiteiten in 2014, proberen te bereiken. 
De initiatieven komen soms vanuit het 
management, soms vanuit de bedrijfsvoering 
of soms vanuit de vakafdeling waarbij de 
wet- en regelgeving bepaalde aspecten 
voorschrijven die geregeld moeten worden. 
Informatiebeveiliging gaat bij onze gemeente 
wel een stap verder en is onderdeel van het 
proces.”

Combinatie van maatregelen 
treffen en bewustzijn verhogen

Informatiebeveiliging laten landen in je 
organisatie is een combinatie van maatregelen 
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“informatiEBEvEiLiging 
Hoort Er gEwoon Bij”

“HEt is EEn afDELing mEt 
HELE BEtrokkEn DEskunDigE 

mEDEwErkErs”



treffen en het bewustzijn verhogen. Realiseer 
je hoe kwetsbaar je bent als je het niet goed 
regelt. “We zetten daar relatief hoog op in. 
Je kunt bij informatiebeveiliging twee dingen 
doen. Als eerste kun je allerlei technische 
maatregelen treffen, met andere woorden: 
‘meer prikkeldraad om dit huis zetten’. 
Dat kost handen vol met geld, geeft een 
bepaalde mate van zekerheid maar ook een 
bepaalde mate van schijnzekerheid. Er staat 
een hek omheen, dus er zal wel niks in- en 
uitkomen. Als tweede kun je het bewustzijn 
vergroten. Je ziet wat er in de buitenwereld 
gebeurt: informatie die op je iPad of computer 
beschikbaar is en zomaar op straat terecht 
komt. Het is een simpele vergelijking, maar 
er zit veel meer achter. In het kader van de 
tijdgeest kun je daar dus niet om heen. Wij 
vertalen het bewustzijn binnen de gemeenten 
naar een drie-eenheid: 1. Vrijheid in keuzes 2. 
Verantwoordelijkheid dragen en 3. Vertrouwen 
krijgen en geven. Dat is onderdeel van het 
informatiebeveiligingsbeleid.” 

samenwerking gemeenten zorgt 
voor continuïteit 

Vanuit de Informatiebeveiligingsdienst 
voor gemeenten (IBD) en vanuit het Rijk 
wordt samenwerking tussen gemeenten 
gestimuleerd. Hierbij worden ‘kennisdeling’ 
en ‘reducering van kostenposten’ als 
belangrijke argumenten aangedragen. 
Van Rijnbach vertelt dat de samenwerking 
tussen de gemeenten in West-Brabant sterk 
is. “Wij hebben versterking gezocht in de 
samenwerking met 4 gemeenten, de BERM-
gemeenten. We zetten ICT echt op de kaart 
en we gaan ervoor zorgen dat de kwaliteit en 
de kwantiteit verbeterd wordt. Doordat we 
nu samenwerken zijn er bijvoorbeeld altijd 
mensen beschikbaar om een probleem op te 
lossen. Vroeger hadden we bij een storing op 
vrijdagmiddag geen capaciteit in verband met 
een vrije dag of feestje en was je ‘s maandags 
aan de beurt. Nu zijn de continuïteit en de 
kwaliteit van de dienst gewaarborgd.”

Etten-Leur werkt digitaal

Wat opvallend is, is dat tijdens het gesprek 
de iPad van Van Rijnbach binnen handbereik 
ligt. ”Wij hebben alle stukken gedigitaliseerd. 

Zowel voor de gemeenteraad als voor het 
college van B&W. Dus in het weekend kan ik 
mijn collegestukken en alle stukken voor de 
gemeenteraad, wanneer we een vergadering 
hebben, op mijn iPad lezen. Maar binnenkort 

bespreken we de begroting en die heb ik wel 
in printvorm want dat is praktischer tijdens 
de vergadering. Verder werken wij helemaal 
digitaal. Gemeente Hardenberg was één 
van de eerste gemeenten die op deze wijze 
werkte, daar zijn wij dan ook als gemeente 
gaan kijken.” 

toekomst

Op dit moment lijkt het erop dat Etten-
Leur voorop loopt om de technologische 
ontwikkelingen te verankeren in de organisatie 
en om hierbij deskundige mensen aan zich 
te binden. Maar hoe ziet Van Rijnbach de 
toekomst: ”Informatiebeveiliging is een 
onderwerp waar wij niet meer omheen 
kunnen. Op sommige fronten lijkt het alsof 
wij zo lek als een mandje zijn. Het is erg 
fijn dat we deskundigheid in huis hebben 
gehaald om daar aandacht aan te besteden. 
Dat zal ook zo blijven, het project is na een 
jaar niet klaar. Het onderwerp zal steeds 
lastiger worden, waarbij het een kunst is om 
je medewerkers zo te scholen dat ze hier 
alerter op worden en dan bedoel ik niet alleen 
de ICT-afdeling. Het gaat ook juist om de 
andere afdelingen, omdat de problemen vaak 
zitten in basishandelingen zoals afhandeling 
van e-mails en dergelijke. Daarnaast werkt 
onze gemeente graag mee aan pilotprojecten, 
omdat je dan innovatief bent en voorop 
loopt. Wij zijn als gemeente op de tweede 
plaats geëindigd als beste werkgever 2013 en 
wij zijn de beste MKB-gemeente van West-
Brabant. We willen het gewoon goed doen. We 
zijn initiatiefrijk, hebben goede medewerkers 
en hebben een college van B&W dat deze 
houding en initiatieven stimuleert.”
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“DoorDat wE nu 
samEnwErkEn zijn Er 
BijvoorBEELD aLtijD 

mEnsEn BEsCHikBaar om HEt 
proBLEEm op tE LossEn”

uit het interview met burgemeester van rijnbach is gebleken 
hoeveel vertrouwen ze heeft in de deskundigheid van haar 
medewerkers. met één van haar medewerkers, Hans Baaten, 
kijken we samen naar de ontwikkelingen rondom het DigiD-
assessment en welke rol hij daarin vervult. Baaten is 
informatiebeveiligingsadviseur voor gemeente Bergen op zoom, 
Etten-Leur en roosendaal. “Ik ben een lange periode werkzaam 
geweest in de commerciële wereld bij een grote ICT-organisatie, 
waar ik diverse rollen heb vervuld. Sinds een half jaar ben ik 
werkzaam voor een aantal Brabantse gemeenten.”

Deskundigheid voor Etten-Leur

Met een HEAO-opleiding Bedrijfskunde 
en Informatica, aanvullend een opleiding 
Veranderkunde aan Nyenrode Business 
Universiteit en een 17-jarige loopbaan aan 
de software-ontwikkelkant kun je stellen 
dat gemeente Etten-Leur sinds een half 
jaar deskundigheid op het gebied van 
informatiebeveiliging in huis heeft gehaald. 
“Ik ben ICT-adviseur voor Bergen op Zoom en 
daarnaast ben ik Information Security Officer 
voor de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur 
en Roosendaal. Ik werk vanuit een regierol en 
dat is waar deze gemeenten sterk op insteken. 
We zijn een regie- en netwerkorganisatie aan 
het worden. Dat houdt in dat steeds minder 
operationele taken worden uitgevoerd door 
mensen die bij ons op de loonlijst staan en 
dat we die taken uitbesteden aan andere 
organisaties. Dat betekent dus dat we regie 
moeten kunnen voeren. Het vraagt dan ook 
competenties aan de vraagzijde. Als je taken 
uitbesteedt ben je er niet van af, je krijgt er 
andere zorgen bij. De BERM-gemeenten werken 
op allerlei manieren samen. Momenteel zijn ze 
bezig om een soort Shared Service Centrum in 
te richten voor ICT.” 

Business en iCt met elkaar in 
gesprek

In een eerder interview met gemeente 
Nieuwegein stonden we stil bij het feit dat 
‘Business’ en ‘ICT’ met elkaar in gesprek 

moeten komen. Ook Baaten heeft een groot 
deel van zijn carrière gewijd aan dit punt. 
”Met andere woorden ‘hoe praten Business en 
ICT met elkaar’ of beter gezegd ‘hoe praten 
ze niet met elkaar’. Ik heb er ook een white 
paper over geschreven. Daar is veel over te 
vertellen zoals hoe werken business en ICT met 
elkaar, hoe organiseer je dat, welke dynamiek 
zit daar in en welke vaardigheden heb je 

nodig om daarin te laveren. Juist die ervaring 
is een grote toegevoegde waarde in mijn rol 
voor de BERM-gemeenten vanuit de discipline 
informatiebeveiliging.”

partners aan je binden

In de wereld van informatiebeveiliging kun 
je als organisatie niet alléén opereren om 
veiligheid te creëren op zowel fysieke als digitale 
domeinen. Baaten zegt hierover het volgende: 
“Enerzijds kijk je wat de gremia zijn waar je bij 
wilt aansluiten. Omdat er zoveel ontwikkelingen 
zijn, moet je goed kijken wie je partners worden 
die ons daarover informeren en dat wij hen 
ook kunnen benaderen indien er complicaties 
optreden. Dus een aantal commerciële partijen 
als partner is van belang. Daarnaast vind ik het 
bestaan van de Informatiebeveiligingsdienst 

HEt iCt-BEvEiLigingsassEssmEnt DigiD 
in DE EinDfasE

“EEn aantaL CommErCiëLE 
partijEn aLs partnEr is 

van BELang”



voor gemeenten (IBD) ook zeer prettig. Indien 
zich calamiteiten voordoen kan ik de IBD bellen 
voor directe ondersteuning, mits wij aangesloten 
zijn bij de IBD natuurlijk. Als we dat allemaal 
zelf zouden moeten doen lukt ons dat niet. De 
regie en netwerkgedachte daarbij is handig. Ook 
de proactieve gedachte met het uitsturen van 
kwetsbaarheidswaarschuwingen vanuit de IBD 
geeft een zeker gevoel. Dat is een borging die ik 
zelf nooit kan inbouwen. Met andere woorden, 
zoek de juiste partners op. Zowel commerciële 
als niet-commerciële.” 

stand van zaken DigiD-assessment

“In maart 2013 is bij de gemeenten Bergen op 
Zoom, Etten-Leur en Roosendaal een nulmeting 
uitgevoerd op Information Securtiy, gebaseerd 
op ISO27000. De gemeenten wilden weten hoe 
ze ervoor stonden op het gebied van beleid en 
infrastructuur. Daar kwam een aantal groene, 
rode en oranje vlaggen uit. Een externe partij 
heeft ons ondersteund bij het opstellen van het 
informatiebeveiligingsbeleid en vervolgens is een 
informatiebeveiligingsplan opgesteld. Daarna 
zijn we gestart met het uitvoeren van de DigiD 
pre-assessment voor deze 3 gemeenten. Dat 
heeft geresulteerd in een aantal bevindingen op 
de 28 normen, waarvan 5 specifiek voor onze 
organisaties. Om later in het jaar voor het echte 
‘examen’ te slagen, moesten deze bevindingen 
worden opgelost en dat punt hebben we nu 
bereikt. Voor zowel Etten-Leur als Roosendaal 
geldt dat de digitale dienstverlening via de 
website wordt aangeboden. De DigiD-aansluiting 
verloopt dan ook via het CMS van Greenvalley. 
De website wordt extern gehost. In Bergen op 
Zoom is het iets complexer omdat zich daar 

nog een middleware laag tussen de website en 
de DigiD-aansluiting bevindt. De complexiteit 
van de DigiD-audit schuilt dus vooral in de 

technische aspecten: hosting, middleware en 
connecties. 

Voor het welslagen van de audit is een goede 
opdrachtgever – opdrachtnemer relatie met de 
leveranciers belangrijk. Enerzijds moeten wij, de 
gemeenten, hen van juiste, actuele informatie 
voorzien over bijvoorbeeld onze architectuur. 
Aan de andere kant heeft de opdrachtnemer, 
in dit geval de leverancier, een product 
ontwikkeld en verkocht maar heeft hij het ook in 
technisch beheer. Dus de leverancier kent ook 
de technische oplossing. Voor hen liggen daar 
ook uitdagingen om de technische normen te 
interpreteren en hun product, de software, daar 
op aan te passen.

Wat betreft het DigiD-assessment zitten we nog 
te wachten op de TPM van onze leverancier. De 
bewijsvoering voor onze ‘eigen’ normen is rond 
en de map voor de auditor ligt klaar. Achteraf 
gezien heeft het assessment meer doorlooptijd 
en meer inspanning gekost dan ik had verwacht. 
Indien het toetsingskader en de normen in 2014 
hetzelfde blijven dan moet het volgende DigiD-
assessment eenvoudiger uit te voeren zijn.” 

initiatieven informatiebeveiliging 
voor 2014

“In het informatiebeveiligingsplan is een lijst 
aan initiatieven opgesteld om ons ambitieniveau 
in 2014 te behalen. Eén van de activiteiten 
die op de planning staat is het uitvoeren van 
een Business Impact Analyse. Hierbij kijken 
we wat de meest kwetsbare processen in 
onze organisaties zijn. Als de integriteit, 
beschikbaarheid of betrouwbaarheid in het 
geding komen, welke processen hebben er 
dan het meeste last van? Dat doen we in 
eerste instantie voor de hoofdprocessen door 
aan de controllers te vragen waar de grootste 
risico’s zitten. De kritische processen gaan we 
bekijken en van daaruit komen nieuwe passende 
maatregelen. Dat houdt in dat we doen wat 
nodig is, maar niet te veel. De vakafdelingen 
zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de 
risicobereidheid. Welke risico’s lopen we en 
wat vinden we acceptabel? Vervolgens stellen 
we samen de passende organisatorische en/
of technische maatregelen voor. Een belangrijk 
aspect en een kanteling die nu in de organisatie 
plaatsvindt is dat we niet meer kijken naar 

wat we de technologie kan, maar aan de 
vakafdelingen vragen welke maatregelen nodig 
zijn om hun werkzaamheden goed te kunnen 
uitvoeren. Een ander voorbeeld van activiteiten 
is de interne bewustwordingscampagne. Ik 
werk momenteel aan een strategie die inspeelt 
op de drie-eenheid vrijheid, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld hoe zorg 
ik ervoor dat onze medewerkers op een 
betrouwbare en vertrouwelijke manier omgaan 
met persoonsgegevens die bij ons bewaard 
worden? Het zijn tenslotte wel onze klanten. 
Of hoe zorg ik ervoor dat medewerkers een 
pincode aanzetten op hun telefoon? Hoe zorg 
ik ervoor dat de bestuurder zijn update draait 
of een back-up maakt? Deze aspecten moet 
je niet alleen via ICT ondersteunen, maar ook 
tussen de oren krijgen bij je medewerkers. De 
maatregelen moeten echter wel laagdrempelig 
zijn, anders werkt het ook niet. Een pluspunt 
is dat de gemeenten nut en noodzaak hiervan 
onderkennen en daar ook de resources voor 
beschikbaar stellen.”

Baaten geeft ook een aantal tips:
  “Begin in 2014 op tijd aan je DigiD-
assessment; 
  Documenteer wat je gedaan hebt en doe dat 
veilig;
  Werk samen met je auditor door bijvoorbeeld 
al een pre-assessment uit te voeren. Hij 
beoordeelt tenslotte ook de normen en heeft 
daarbij veel nuttige tips.” 

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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wim zethof, B-able, auditor gemeente 
Etten-Leur

tips en tricks van de auditor:

  voorbereiding op het iCt-Beveiligings-
assessment (pre-audit) moet zorgvuldig 
worden uitgevoerd, zodanig dat de 
rolverdeling tussen audittee en auditor goed 
wordt gepositioneerd. Voor de audittee 
betekent dit dat tijdig wordt gestart met 
de opbouw van een dossier waarin al het 
relevante ‘evidence’ juist en volledig wordt 
opgeslagen. De auditor heeft hierbij een 
faciliterende en sturende rol.
  zorg voor kwaliteit van ‘evidence’-
documenten, zodanig dat er een directe 
relatie bestaat tussen een document en 
de onderbouwing van opzet en bestaan 
van relevante beveiligingsrichtlijnen en 
-maatregelen. Belangrijk kwaliteitsaspect 
hierbij is dat documenten geformaliseerd zijn 
met een definitieve status.
  Betrek het management bij het iCt-
Beveiligingsassessment DigiD; het 
assessment maakt onderdeel uit van een 
breed belang namelijk het inrichten en 
inbedden van informatiebeveiliging in een 
organisatie. In het assessment komt dit 
aan de orde bij beveiligingsrichtlijn B7-
9, die onder meer gaat over governance, 
organisatie, rollen et cetera met betrekking 
tot informatiebeveiliging. Als uitvoerend 
auditor vind ik het van essentieel belang 
dat deze problematiek in brede zin onder 
de aandacht wordt gebracht bij het 
verantwoordelijk management.
  maak tijdig afspraken met 
serviceproviders over het verstrekken 
van ‘assurance’ omtrent uitbestede 
activiteiten, verband houdend met 
digitale dienstverlening; blijft een 
gemeente hierbij in gebreke, dan wordt 
mede het proces van tijdige ‘assurance’ 
verstrekking door derde partijen ernstig 
vertraagd. Deze ontwikkeling heeft er 
wel toe bijgedragen dat gemeentelijke 
organisaties zich inmiddels bewust zijn van 
hun verantwoordelijkheden ten aanzien van 
uitbestede activiteiten.


