
Burgemeester en ambassadeur

Vanuit zijn rol als burgemeester levert 
Backhuijs een bestuurlijke bijdrage aan het 
onderwerp informatiebeveiliging. Daarnaast 
vervult Backhuijs een aantal nevenfuncties 
die een relatie kennen met het vakgebied 
informatiebeveiliging. Waaronder voorzitter 
subcommissie Gemeentelijke Dienstverlening 
en Informatiebeleid (GDI) van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG), commissaris bij Kwaliteitsinstituut 
Nederlandse Gemeenten (KING), voorzitter 
van Bronhouders en Afnemers Overleg 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAGBAO), waarbij het draait om (digitale) 

informatievoorziening 
met een 
basisregistratie. 
“Ik ben al een 
aantal jaren op 
een of andere 
manier bestuurlijk 
betrokken bij 
informatievoorziening en basisregistraties. 
Heel vaak wordt alles wat met ICT 
en informatiebeveiliging te maken 
heeft snel gezien als bedrijfsvoering. 
En voor bedrijfsvoering is vaak de 
gemeentesecretaris verantwoordelijk. Het 
onderwerp komt niet zo heel veel voor op 
de bestuurlijke agenda, en dat is niet goed. 

Want de omgang met informatievoorziening 
en je informatiehuishouding wordt alleen 
maar belangrijker.“

Informatie als onderschatte 
resource 

“Eigenlijk doen wij als gemeente niks anders 
dan informatie ontvangen, gebruiken en 
nieuwe informatie maken. Tot en met het 
maken van een briefje naar de stratenmaker 
betreft het informatie. We zijn als gemeente 
dan ook een informatie verwerkend bedrijf. 
Ik probeer hiermee duidelijk te maken wat 
belangrijk is in onze organisatie. Dat zijn 
onze mensen, dat is geld én dat is informatie. 
Op bestuurlijk niveau praten we veel over 
geld. Op beleidsmatig niveau praten we veel 
over onze mensen. Maar een resource als 
informatie, de informatievoorziening en alles 

wat daarmee samenhangt, wordt volgens 
mij door het bestuur als te vanzelfsprekend 
gezien. Echter, het is vaak de kern waarom 
bepaalde activiteiten juist lukken of 
mislukken”.

Onbekend maakt onbemind

“Mijn interesse in het domein 
informatiebeveiliging is langzaamaan ontstaan 
door mijn loopbaan. Ik ben begonnen 
als wethouder en vervolgens ruim 9 jaar 
burgemeester waardoor je al een geruime 
tijd meeloopt. In het begin ben je nog niet zo 
met het belang van informatie bezig, maar 
gaandeweg probeer je via beleid projecten 
te realiseren en kom je tot de ontdekking 
waarom veel projecten misgaan. Op bepaalde 
momenten worden besluiten genomen zonder 
dat bepaalde informatie beschikbaar was, of 
wellicht wel beschikbaar, maar niet bekend. 
De politiek-inhoudelijke afweging is van 
belang, zoals wat wil je bereiken, wat zijn 
je doelen en waarom wil je het. Informatie 

Gemeente 
nIeuweGeIn 
en InfOrmatIe-
BeveIlIGInG

De wereld digitaliseert, ook bij 

gemeenten. Besef daarvan is 

belangrijk, want de veiligheid van 

de gemeentelijke informatiestromen 

wordt hierdoor nog crucialer. Burgers 

moeten immers kunnen vertrouwen 

op veilige digitale dienstverlening. 

we spreken met een bevlogen burgemeester, frans Backhuijs, 
over digitalisering én informatiebeveiliging vanuit zijn rol als 
burgemeester van nieuwegein. 

Gemeente
nIeuweGeIn

om deze besluiten te kunnen nemen is hard 
nodig. Eigenlijk is informatie net zo belangrijk 
als geld. Alleen behandelen we informatie 
helaas niet hetzelfde als geld, want het is 
niet ‘tastbaar’ genoeg. Maar als het fout gaat, 
gaat het heel vaak fout omdat óf de juiste 
informatie ontbreekt óf de informatie op het 
verkeerde moment beschikbaar komt. Het is 
een bepaalde mindset waarin je langzaamaan 
ontdekt dat je anders tegen ‘informatie’ kunt 
aankijken.”

elkaars taal leren spreken

“Wat ik momenteel zie, is dat professionals uit 
het ICT-vakgebied hun eigen taal spreken, net 
als bestuurders. Een specialist wilt vaak dat 
de bestuurder gedetailleerd kan meepraten op 
inhoud, maar mijn stelling is dat de bestuurder 
zich met de hoofdlijnen moet bezighouden. Ik 
hoef niet veel van de inhoud te weten, maar 
ik moet wel weten wat van belang is. En aan 
de andere kant moet ik oog hebben voor 
wat de professionals doen. We zitten midden 
in de fase waarbij we proberen deze twee 
partijen dichter bij elkaar te brengen. Als dat 
gesprek niet beter gaat verlopen, zonder je 
als bestuurder met de details te bemoeien, 
denken we vanzelfsprekend dat alles op orde 
is. Echter, als bestuurder ben je vervolgens 
niet op de hoogte of je de meest efficiënte en 
effectieve methode hebt. Desondanks zijn we 
als bestuurder toch verantwoordelijk en komen 
we alleen in beeld op het moment dat er een 
incident is, zoals een hack of een lek. Hier ligt 
een belangrijke rol voor ons. Het is belangrijk 
om een bestuurlijk draagvlak te creëren, 
vervolgens te weten wat bestuurlijk wenselijk 
is en aan de andere kant te begrijpen wat de 
professionals willen, zonder de inhoud in te 
duiken. Ter voorkoming van geldverspilling, 
zullen we wel met elkaar in gesprek moeten 
komen en belangstelling moeten leren hebben 
voor elkaars domeinen om hetzelfde doel te 
kunnen dienen.” 

verantwoordelijkheid voelen 
als gemeente

“Ik vind dat wij als gemeenten geen 
wetgeving nodig moeten hebben om 
informatiebeveiliging goed te regelen. We 
moeten onze verantwoordelijkheid zelf 
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“de OmGanG met 
InfOrmatIevOOrzIenInG en 
je InfOrmatIehuIshOudInG 

wOrdt alleen maar 
BelanGrIjker“



voelen om dat goed te organiseren. Dit is 
zo’n ingewikkeld onderwerp, dat krijg je 
niet met een wet geregeld. Volgens mij zit 
het in de normale opdracht aan gemeenten 
om taken en verantwoordelijkheden goed 
te organiseren. Daar zit al in dat onze 
informatiehuishouding goed op orde behoort 
te zijn en dat ook de beveiliging daarvan 
op orde is. Ik ben groot voorstander 
om als gemeenten gezamenlijk onze 
verantwoordelijkheid te nemen. En natuurlijk 
gaat er wel eens iets mis. Risico nul en 100% 
veiligheid bestaat niet in de wereld van 
informatiebeveiliging. Maar zorg als gemeente 
dat je het risico beperkt en beheersbaar 
houdt. Hierbij kom je soms pas een stap 
verder als je experimenteert.”

verantwoordelijkheid nemen 
binnen gemeente nieuwegein

”We zijn er als organisatie goed mee bezig. 
We hebben intern iemand verantwoordelijk 
gemaakt, onze Chief (Information) Security 
Officer (CISO/CSO) Pieter van der Hoog. De 
aandacht in onze gemeente was aanzienlijk 
toegenomen nadat twee ICT-incidenten 
waren voorgevallen. Vervolgens heeft de 
directeur Bedrijfsvoering het college van 
B&W geïnformeerd. Recent hebben we het 
informatiebeveiligingsbeleid in het college 
vastgesteld en binnenkort gaan we het 
aan de Raad vertellen. Door DigiNotar is 
zowel bij het college van B&W als bij de 
Raad belangstelling voor het onderwerp 
toegenomen. Ik probeer informatiebeveiliging 
structureel op de agenda te krijgen middels 

de beleidsnota, die ik vervolgens graag 
door het college vastgesteld wilde hebben. 
Het is een bewuste keuze om het college te 
laten besluiten. De belangstelling vanuit het 
bestuur werkt stimulerend, het bestuur voelt 
dat wij die verantwoordelijkheid hebben en 
dat het onderwerp niet iets is wat je alleen 
maar bij de directie kunt neerleggen. En 
indien er kosten mee gemoeid zijn, komen 

deze niet uit de blauwe hemel vallen, maar 
zijn ze het gevolg van een beleidsnota die je 
in het college van B&W hebt vastgesteld.”

Gemeenten als ketenpartners 
optreden

Vanuit de Informatiebeveiligingsdienst voor 
gemeenten (IBD) wordt samenwerking 
tussen gemeenten op het gebied van 
informatiebeveiliging sterk aangemoedigd, 
aangezien de gemeenten wat betreft 
informatiebeveiliging van elkaar afhankelijk 
zijn. Backhuijs: “De keten is inderdaad zo 
sterk als de zwakste schakel. Als er ergens 
in onze gemeentelijke keten zwakke plekken 
zitten, bepaalt dat de sterkte van het hele 
gemeentelijke domein.” Daarbij vertelt 
Backhuijs hoe hij de rol van de IBD bij de 
samenwerking tussen gemeenten ziet. 
“Dankzij een organisatie als de IBD kun je 
snel informatie uitwisselen en hoef je niet 
elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Zo 
bouwen we als gemeenten samen kennis 
op, waarbij een basisniveau op gebied van 
informatiebeveiliging ontstaat waar je op kunt 
vertrouwen.”

Pioniersfase

“We zitten ook nog in de pioniersfase 
op het gebied van informatiebeveiliging. 
Verrassingen als DigiNotar wil je liever 
niet hebben. Aandacht op bestuurlijk 
niveau is van belang. Niet zozeer hoe het 
gebeurt, maar dàt het gebeurt. Het is zo’n 
belangrijk onderwerp dat je het wat mij 
betreft niet alleen tot bedrijfsvoering kunt 
verklaren.” Backhuijs sluit het gesprek af 
met de volgende woorden: “Maak eens de 
volgende vergelijking: als informatie net 
zo belangrijk is als geld, laten wij het geld 
toch ook niet over aan het afdelingshoofd 
Financiën en maar afwachten of het goed 
komt? Dan willen we ook precies weten 
hoe het zit en bepalen we als bestuurders 
de richting. Informatievoorziening is net 
zo’n belangrijk onderwerp. Heb vervolgens 
als bestuur aandacht voor het onderwerp 
informatiebeveiliging of zorg dat het op 
de bestuurstafel terecht komt. Het is een 
belangrijk onderwerp waar je bestuurlijk 
verantwoording voor draagt.”
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In de strakke vormgeving van het nieuwe stadshuis (u leest 
het goed, met een ‘s’) spreken we met Pieter van der hoog, 
Chief (Information) Security Officer (CISO/CSO) van de 
gemeente nieuwegein, over het ICt-Beveiligingsassessment 
digid. nieuwegein heeft bewust gekozen voor het door de IBd 
opgestarte koploperproject en al snel wordt duidelijk welke route 
deze gemeente heeft bewandeld tijdens de uitvoering van het 
digid-assessment.

wees zuinig op het vertrouwen van 
burger in digid

In juni 2012 ontvingen alle gemeenten een 
brief van de minister van BZK, waarin het 
ICT-Beveiligingsassessment DigiD werd 
aangekondigd. Zoveel gemeenten, zoveel 
reacties op de aankondiging. De achterliggende 
gedachte die de minister had met de 

aankondiging van het DigiD-assessment was 
niet voor alle gemeenten even logisch: “Ik 
begreep het wel, DigiNotar was voor ons een 
wake-up call. We hebben als gemeente van 
Lektober gelukkig geen last gehad, maar als 
je de integriteit van DigiD wilt bewaren, moet 
je daar zuinig op zijn. Het heeft jaren geduurd 
voordat DigiD was ingeburgerd. Zover zijn we 
nu, dus daar moet je als overheid zuinig op 
zijn. Waarbij we ons ook moeten realiseren dat 
er geen alternatief bestaat voor DigiD.”

verantwoordelijkheid ligt bij 
gemeente

Het onderwerp informatiebeveiliging is een 
relatief nieuw thema op de gemeentelijke 
agenda. Gevolg van een agendering is het 
vrijmaken van budget en capaciteit om 

projecten te kunnen 
uitvoeren. “Aangezien 
het E-loket van de gemeente zelf is, en 
je als gemeente zelf verantwoordelijkheid 
draagt voor dat E-loket richting de burger, 
is het logisch dat het budget van het 
verplichte DigiD-assessment ook ten laste 
van de gemeente zelf komt. Bij vergaande 
digitalisering moet het besef landen bij 
gemeenten dat ze daar verantwoordelijk voor 
zijn en er dus ook geld voor uit moeten geven. 
Klagen over de kosten van het assessment is 
dus zinloos.” 

Functieprofiel CISO & CSO 

De gemeente Nieuwegein is al goed op 
weg om het vakgebied informatieveiligheid 
en specifiek informatiebeveiliging te laten 
landen in de organisatie. Binnen de gemeente 
Nieuwegein bestond de functie van Pieter als 
CISO/CSO al bij aankondiging van het DigiD-
assessment. Pieter houdt zich zowel bezig 
met de fysieke als digitale veiligheid van de 
organisatie. “Ik heb een onafhankelijke rol in 
de organisatie als CISO/CSO, waarbij ik buiten 
de afdeling Informatisering & Automatisering 
val, zodat ik ook altijd mijn handen vrij heb. 
Vanuit mijn rol als CISO heb ik het mandaat 
om gevraagd én ongevraagd advies te geven.” 

Impactanalyse en 
koplopergemeenten

Na de aankondiging van het ICT-
Beveiligingsassessment DigiD vorig jaar, heeft 
een impactanalyse plaatsgevonden bij een 

ICt-Beveiligingsassessment digid
gemeente nieuwegein

“we mOeten Onze 
verantwOOrdelIjkheId

zelf vOelen”

“we kunnen Beter 
vOOraan zItten BIj alle 

OntwIkkelInGen OP 
InfOrmatIeBeveIlIGInGsvlak, 
daar leer je het meeste van”



aantal gemeenten en vervolgens is er dit jaar 
een intensief begeleidingstraject opgestart 
met wederom een aantal gemeenten, 
genaamd het project Koplopergemeenten. 
Aan beide trajecten heeft de gemeente 
Nieuwegein deelgenomen. “We kunnen beter 
vooraan zitten bij alle ontwikkelingen op 

informatiebeveiligingsvlak, daar leer je het 
meeste van. We hebben die kans dan ook 
gegrepen. Daar hebben we al veel leerzame 
punten uitgehaald. Inmiddels zijn we nog 
steeds bezig met het assessment. Een van 
de leerpunten was dat een zomerreces meer 
vertragend werkt dan je denkt.” 

structureel budget

“We hadden ook geen budget begroot. 
Maar het is goed om aan alle gemeenten 
het advies mee te geven dat structureel 
budget moet worden vrijgemaakt voor 

informatiebeveiliging, in de volle breedte. Ook 
wij moeten dat als gemeente nog structureel 
inbedden. Aangaande het DigiD-assessment 
heb ik mandaat voor de uitvoering. Kosten 
die hieruit voortvloeien, sluit ik kort met de 
directie.” 

lessons learned

Gedurende de uitvoering van het ICT-
Beveiligingsassessment DigiD heeft Pieter een 
aantal zaken ontdekt, die belangrijk zijn om in 
de gaten te houden: 
1.  “We hebben een matrix gemaakt van de 

vragen uit de norm. Deze matrix hebben 
we gekanteld, zodat 1 vraag door 4 partijen 
beantwoord werd. Dit leverde veel werk op 
voor de auditor. Maar op deze wijze konden 
we makkelijk ‘processen’ gaan herkennen en 
vervolgens documenteren.” 

2.  “De terminologie van de normen kan 
voor de nodige verwarring zorgen bij de 
interne medewerkers van de gemeente 
die de vragen in het assessment moeten 
beantwoorden.” 

3.  “Het is heel belangrijk om je processen zo te 
beschrijven en te documenteren dat interne 
medewerkers dat ook herkennen als hún 
werkwijze .” 

4.  “De relatie met onze leverancier was goed, 
waarbij we vanaf het begin helder in kaart 
hebben gebracht welke vragen voor de 
leverancier zijn en welke voor ons. De 
TPM hebben wij aan het begin van het 
traject afgekaderd, dat voorkomt gesteggel 
verderop in het traject.”

toekomst

Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD is een 
jaarlijks terugkerend verplicht assessment. 
Maar de gemeente Nieuwegein heeft al een 
aantal aspecten in beeld waar ze volgend 
jaar beter op gaat letten. “We vragen nu een 
aantal partijen om de vulnerability scan en de 
pentesten in een abonnementsvorm aan te 

bieden. Je wilt sowieso dat iemand van buiten 
naar je kwetsbaarheden kijkt middels een 
vulnerability scan. En je wilt ook een pentest 
uitvoeren voor je brede infrastructuur, niet 
alleen die van DigiD. Alle aanbieders zeggen 
dat ze er nog niet over hebben nagedacht, 
maar hier zeker naar willen kijken.” Niet 
alleen probeert de gemeente Nieuwegein 
haar inkopen strategischer aan te vliegen, 
ook heeft ze een informatiebeveiligingsbeleid 
op behoorlijk strategisch en abstract niveau 
opgesteld in samenwerking met twee andere 
gemeenten, IJsselstein en Montfoort. Hierin 
staat beschreven wat de uitgangspunten 
zijn en wie verantwoordelijk is. Het 
informatiseringsbeleid is vastgesteld door 
het college van B&W. “Met de boodschap 
vanuit de IBD ‘Gij zult samenwerken’ ben 
ik heel blij. De tijd dat gemeenten zelf de 
broek op konden houden is voorbij. De 
investeringen die eraan komen, ook door 
bijvoorbeeld de implementatie van de Baseline 
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 
(BIG) kunnen maar heel weinig gemeenten 
alleen aan. Dus bij dezen de oproep ook vanuit 
mij ‘Alsjeblieft, ga samenwerken!’.”

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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kodision, leverancier gemeente 
nieuwegein, ard van winden,
accountmanager kodision: 
”Nieuwegein is in een aantal aspecten 
een unieke gemeente. Zij is één van de 
gemeenten, die gevoel heeft bij ICT als 
hulpmiddel en weet wat een ontwikkeltraject 
teweeg kan brengen. Ze zijn positief kritisch, 
samen realiseren we toepassingen voor 
de business met TriplEforms (intelligente 
webformulieren). Nieuwegein test deze 
formulieren zelf ook. Beveiliging is voor hen 
een voorwaarde waar belang aan wordt 
gehecht. Kodision heeft geen actieve rol 
gehad tijdens de uitvoering van het ICT-
Beveiligingsassessment DigiD, de gemeente 
heeft hier zelfstandig veel tijd in gestopt. 
Nieuwegein heeft van Kodision wel de TPM 
verklaring afgenomen waardoor er veel tijd en 
geld is bespaard.”

Johan Everts, manager Research & 
development van kodision vult aan:
“We zijn in mei gestart met het assessment 
van PassQuat. Doordat wij nu de TPM hebben 
behaald, bieden wij onze klanten binnen de 
overheid een garantie dat onze TriplEforms 
oplossing aan de nieuwe beveiligingseisen 
voldoet. Het assessment heeft ons bovendien 
scherper en bewuster gemaakt van de formele 
vastlegging en naleving van de procedures. 
Hiermee zijn we in staat onze producten en 
dienstverlening naar een nog hoger niveau te 
tillen.”

“vanuIt mIjn rOl als CIsO 
heB Ik het mandaat Om 

GevraaGd én OnGevraaGd 
advIes te Geven”


