
Omgeving Vlaardingen positief

Het feestje rondom de afronding van het 
assessment wordt niet alleen door het 
management en de ICT-medewerkers gevierd. 
Ook andere afdelingen zien momenteel waar 
de ICT-afdeling allemaal toe in staat is. “Het 
is leuk om successen te delen. De beleving 
was altijd ‘ICT is moeilijk en ingewikkeld’, 
maar nu lopen we een keer voorop en krijgt 
de ICT- afdeling erkenning voor dit mooie 
resultaat.“ Maar het zijn uiteraard de burgers 
en ondernemers, die daadwerkelijk gebruik 

maken van de digitale 
dienstverlening. Ook uit 
die hoeken, waaronder 
ondernemers-
verenigingen, klinkt dan een 
positief geluid over gemeente Vlaardingen: 
“De gemeente is goed bezig met haar digitale 
dienstverlening.’’

De beleving na Diginotar 

Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 
is bedoeld om ervoor te zorgen dat de 

burger vertrouwen houdt in de digitale 
dienstverlening van de overheid. Door 
ICT-ontwikkelingen en ICT-incidenten is 
er binnen gemeente Vlaardingen meer 
aandacht ontstaan voor E-dienstverlening en 
informatiebeveiliging. Zeker na het Diginotar 
incident was het bewustzijn op het gebied van 
informatiebeveiliging binnen de gemeente 
Vlaardingen vrij hoog. “Als er een website 
uit de lucht gaat, is dat wat een burger of 
ondernemer ziet. Daar worden onze mensen 
wel onzeker van, maar het is van belang om 
het voorval binnen proporties te houden. 
Het wordt snel als ‘gevaarlijker’ gezien dan 
het daadwerkelijk is en daarom moet je 
er dus aandacht voor hebben en houden. 
Dat was voor mij ook de reden om erop 
aan te dringen om een audit te doen, om 
te weten ‘waar staan we nu’. Tegelijkertijd 
kwamen er geluiden uit Den Haag dat we 
voortaan jaarlijks een assessment rondom 
DigiD moesten afronden. Daarom hebben we 
besloten om voorop te lopen met het ICT-
Beveiligingsassessment DigiD. Dan laat je 
zien dat je je ICT op orde hebt…”

Structureel op de agenda

Het onderwerp ‘informatiebeveiliging’ staat 
binnen de gemeenten Vlaardingen structureel 
op de agenda. “Het afgelopen jaar hebben 
we binnen de gemeente Vlaardingen 
een Gemeentelijk Informatie Plan (GIP) 
opgesteld, waarin we een aantal jaren 
vooruit gekeken hebben als het gaat om 
verschillende architecturen. Het GIP gaan 
we jaarlijks actualiseren. Daar maakt ons 
informatiebeveiligingsbeleid onderdeel van 
uit. Een bijkomend gunstig effect van het 
GIP is de sturing en prioritering van ICT-
projecten. Het GIP is door de ICT-afdeling 
opgesteld, uiteraard in overleg met andere 
afdelingen. Dit heeft ertoe geleid dat het voor 
de afdelingen duidelijk is, wat ze moeten 
doen om hun ICT op orde te hebben. Het 
geeft de ICT-afdeling de mogelijkheid om 
meer in de regie te zijn over de projecten in 
samenspraak met andere afdelingen. Indien 
je prioriteit wilt geven aan ICT-projecten 
met bijbehorend budget en capaciteit, biedt 
het GIP je houvast en vereenvoudigt het de 
communicatie met andere afdelingen over de 
lopende ICT-projecten.” 

Gemeente 
VlaarDinGen alS 
eerSte OVer De 
einDStreep

Er zijn van die momenten, die niet 

geheel ongezien en ongehoord 

mogen blijven. “Als eerste gemeente 

in Nederland het nieuwe jaarlijks 

verplichte ICT-Beveiligingsassessment 

DigiD afronden, is zo’n bijzonder 

moment. Gemeente Vlaardingen heeft 

deze prachtige prestatie weten neer 

te zetten, wetende dat de deadline 

december 2013 is.”

We spreken met de trotse wethouder ruud de Vries, wethouder 
economische Zaken, Dienstverlening en Organisatie namens 
gemeente Vlaardingen. De Vries vertelt overtuigd het volgende: 
“Iedereen is ontzettend trots, vooral omdat we de eerste zijn. We 
willen als gemeente maximaal en optimaal digitaal zijn. En dan is 
het van groot belang dat je je beveiliging op orde hebt”.

Gemeente
VlaarDinGen

Bewustzijn is hoog

De verklaring waarom gemeente Vlaardingen 
het onderwerp ‘informatiebeveiliging’ zo 
structureel op de agenda heeft staan, 
kan deels gevonden worden in de ICT-
achtergrond van wethouder Ruud de Vries. 
Samen met de gemeentesecretaris en 
afdelingshoofden van gemeente Vlaardingen 
ziet hij als geen ander het belang van ICT en 
specifiek van informatiebeveiliging in. “Wij 
zijn van mening dat digitale dienstverlening 
veel kan toevoegen voor de burger en 
ondernemer. Eigenlijk staat of valt deze 
dienstverlening met het vertrouwen dat 
andere mensen erin hebben. Op termijn moet 
je de boodschap hebben, dat het veilig is 
om bij onze gemeente gebruik te maken van 
digitale dienstverlening. Ook onze collega’s 
moeten bij hun dienstverlening ondersteund 
worden door goede ICT. Maar geloof en 
vertrouwen hebben in de gemeente, begint 
bij veiligheid.”

iCt maakt samenwerking 
mogelijk

In de toekomst zal gemeente Vlaardingen 
zich nog meer toeleggen op ICT-projecten 
en samenwerkingsverbanden. Hierbij kun je 
denken aan het uitbreiden van het GBA voor 
ondernemers. Dit systeem biedt gemeente 
Vlaardingen de kans om beter digitaal te 
kunnen communiceren. Daarnaast ziet de 
gemeente ICT-voorzieningen als een basis 
voor samenwerkingsvormen. “ICT wordt vaak 
gezien als een soort nutsvoorziening zoals 
onze stroomvoorziening en watertoevoer. Wij 
zien het als een mogelijkheid om strategische 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. En 
dat is wat er in deze tijd moet gebeuren. 
Maar dat moet wel veilig gebeuren.” De 
gemeente wil daarom intensief samenwerken 
met de gemeenten Schiedam en Maassluis 
op het gebied van ICT. “We hebben ook een 
intentieovereenkomst met hen gesloten 
om te gaan samenwerken als het gaat om 
processen en applicaties. Dat stelt ook de 
nodige eisen aan informatiebeveiliging, 
omdat we op verschillende locaties zitten 
en wel veilig de informatie moeten kunnen 
uitwisselen. De onderliggende ICT moet in 
orde zijn, bij welke gemeente je ook inlogt.”
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Gemeente Vlaardingen positief 
verrast 

Sinds januari 2013 is de rol van CISO binnen 
gemeente Vlaardingen belegd bij Jeroen van 
der Vlies. Geheel positief gestemd spraken we 

met hem over de uitvoering van het jaarlijkse 
verplichte ICT-Beveiligingsassessment DigiD. 
“Wij waren positief verrast dat we als eerste 

gemeente het ICT-Beveiligingsassessment 
DigiD hebben afgerond. Dat hadden we niet 
verwacht. De reacties binnen onze gemeente 
en vanuit onze omgeving waren erg positief en 
dat is natuurlijk een leuk neveneffect.” 

‘Zo gezegd, zo gedaan’; prioriteit 
en voorbereiding… het halve werk

Vanuit de Informatiebeveiligingsdienst voor 
gemeenten (IBD) weten we inmiddels, dat 
prioriteit geven aan het assessment cruciaal 
is voor het succesvol en tijdig afronden van 
het jaarlijkse ICT-Beveiligingsassessment 
DigiD. Gemeente Vlaardingen heeft het bewijs 
geleverd dat een goede planning, inclusief 
het vrijmaken van noodzakelijk budget en 
capaciteit, zorgt voor een positieve afwikkeling 

Duijnborgh audit b.v., auditor gemeente 
Vlaardingen
“Het assessment verliep voortvarend, de 
gemeente had voor de uitvoering voldoende 
resources vrijgemaakt én een strakke 
planning opgesteld”. Jeroen Meulendijks, 
Duijnborgh Audit b.v.

tips en tricks van de auditor:

  Start op tijd met de voorbereiding 
en planning van het iCt-
Beveiligingsassessment DigiD; zorg 
voor een tijdige allocatie van budget en 
capaciteit. Zowel intern als extern.
  Onderschat de borging van processen 
niet; ondanks het sterk technische karakter 
van het assessment is voor de gemeente 
een belangrijke taak weggelegd met 
betrekking tot de procesmatige borging en 
de noodzakelijke beschrijvingen.
  Houd rekening met externe factoren 
in de planning; waaronder activiteiten 
die door de leverancier uitgevoerd moeten 
worden. Deze kunnen invloed hebben op de 
planning van de gemeente. Voer, daar waar 
mogelijk, regie richting de leverancier.
  Betrek het management bij het  
iCt-beveiligingsassessment DigiD; 
ondanks de sterke betrokkenheid van 
ICT-afdelingen is het assessment ook een 
verantwoordelijkheid van het management.
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‘nog een druk op de knop’ en de eindrapportage is naar logius ‘verstuurd’. Het is net 
zomer in nederland wanneer gemeente Vlaardingen als eerste gemeente het jaarlijkse 
iCt-Beveiligingsassessment DigiD afrondt. Daar waar de meeste gemeenten nog 
volop bezig zijn met het assessment of zich in de afrondingsfase bevinden, kan deze 
gemeente terugkijken op een goed verlopen en tijdig afgerond assessment. Jeroen 
van der Vlies, Chief Information Security Officer (CISO) van de gemeente Vlaardingen, 
kijkt met een voldaan gevoel terug op de gekozen ‘aanvliegroute’. Van der Vlies is van 
mening dat informatiebeveiliging zo’n wezenlijk onderdeel is van de bedrijfsvoering, 
dat het elke dag aandacht verdient. Was dat de reden dat het verloop van de 
uitvoering van het assessment binnen de gemeente Vlaardingen zo voorspoedig was? 

van het assessment.
“Binnen onze gemeente wordt vanuit 
het management prioriteit gegeven aan 
ICT-projecten middels ons Gemeentelijk 
Informatie Plan (GIP). Het jaarlijkse ICT-
Beveiligingsassessment DigiD heeft van daaruit 
prioriteit gekregen op onze agenda. Vervolgens 
is daar een planning voor gemaakt en zijn we 

aan de slag gegaan. We wilden graag voor 
de zomer van 2013 klaar zijn, want in de 
zomer ligt alles stil en na de zomer heb je nog 
maar heel even de tijd voordat de deadline 
nadert.” Maar met alleen een planning ben 
je er niet. “Gemeente Vlaardingen was al 
voorzien van een GIP, een beveiligingsplan en 
een zogenaamd changemanagement proces. 
Deze voorbereidingen hebben er voor gezorgd 
dat gemeente Vlaardingen gedegen van start 
kon gaan. Kijkend naar de toekomst, moet er 
nog wel een kanttekening geplaatst worden. 
Gezien de ontwikkelingen op het gebied van 
informatiebeveiliging, zal ons ICT-budget 
volgend jaar helaas niet meer toereikend zijn. 
Maar informatiebeveiliging is zo belangrijk, dat 
we daar budget voor vrij moeten maken.”

Focus op het proces 

Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 
kent een aantal fasen die iedere gemeente 
doorloopt. Afhankelijk van de wijze waarop de 
infrastructuur is ingericht, zijn deze fasen van 
invloed op de uitvoering van het assessment. 
“Wij waren erg blij met het stappenplan van 
de IBD en hebben de stappen doorlopen.” 
Gemeente Vlaardingen heeft één DigiD-
koppeling, waarbij de applicatie in eigen 
beheer is. De gemeente heeft een geslaagde 
penetratietest laten uitvoeren. Vervolgens 
heeft er een pre-audit plaatsgevonden. “We 
dachten dat we alles op orde hadden, maar 
we liepen vooral tegen procesmatige stappen 
aan die niet goed geborgd waren. Focus je 
als gemeente dus niet alleen op een pentest, 

maar vooral ook op de processtappen, op het 
vastleggen van stappen en het documenteren 
van beschikbare informatie.” Aldus Van der 
Vlies. Sinds het assessment is het thema 
‘beveiligen van informatie’ geborgd in het 
proces. De selectie van een deskundige auditor 
is zorgvuldig verlopen. “We hebben gezocht 
naar auditors, die het gehele pakket in zich 
hebben. Dat is wel zo handig voor het opzetten 
en de aansturing van het project. De relatie 
met de auditor was goed. Hij controleerde alles 
zorgvuldig. Daarnaast is het van belang om 
het assessment projectmatig aan te pakken. 
De enige tegenvaller die nog genoemd kan 
worden, is de prijs voor de uitvoering van het 
assessment. We hadden de prijs onderschat. 
Deze verhoging werd veroorzaakt door het 
uitvoeren van twee pre-pentesten. Maar die 

“WiJ Waren pOSitieF 
VerraSt Dat We alS 

eerSte Gemeente Het iCt-
BeVeiliGinGSaSSeSSment 
DiGiD HeBBen aFGerOnD”

“inFOrmatieBeVeiliGinG 
iS ZO BelanGriJk, Dat We 
Daar BuDGet VOOr VriJ 

mOeten maken”

ZOmer
2013… 



marge hadden we gelukkig ingecalculeerd 
tijdens het budgetteren van onze ICT-
projecten”. 

Bewustzijn binnen gemeente 
verbeterd
 
Binnen de gemeente Vlaardingen was er op 
managementniveau al aandacht voor ICT-
projecten. Maar door de aankondiging van 
het ICT-Beveiligingsassessment DigiD, is het 
thema ‘beveiliging’ toegevoegd als onderwerp 
op de agenda. Daarnaast worden er sinds 

kort kwartaalrapportages op het gebied van 
informatiebeveiliging voor het management 
opgesteld. Deze ontwikkelingen dragen bij aan 
een verhoogd bewustzijn op het gebied van 
informatiebeveiliging op managementniveau. 
Om ook het bewustzijn op de werkvloer naar 
een hoger niveau te trekken, zal de aandacht 
binnen de gemeente Vlaardingen aankomend 
jaar verschuiven van management naar de 
mensen op de werkvloer. “Tenslotte wordt 
een groot deel van het risico bepaald door 
het gebruik van ICT-systemen.Met andere 
woorden; de menselijke factor heeft invloed 
op informatiebeveiliging. We gaan bijvoorbeeld 
naar een nieuw gebouw, waarbij we gebruik 
gaan maken van flex-werkplekken. Ook 

daarom zal het vergroten van het bewustzijn 
op het gebied van informatiebeveiliging van 
groot belang zijn.” 

iBD en logius als partners tijdens 
het proces

Tijdens de uitvoering van het jaarlijkse 
ICT-Beveiligingsassessment DigiD zijn er 
diverse partijen, die ondersteuning kunnen 
bieden. Gemeente Vlaardingen heeft 
dankbaar gebruik gemaakt van het door de 
IBD beschikbaar gestelde stappenplan. “De 
community, documenten en templates van de 

IBD waren erg prettig. We hebben eigenlijk 
het stappenplan nageleefd. Alleen bij het 
interpreteren van de door Logius opgestelde 
normen, ontstond er enigszins verwarring. 
Maar dat is door een informatiedeskundige 
binnen de IBD opgelost. We zijn dan ook erg 
blij dat de IBD en Logius de uitvoering van het 
project zo omarmen”. Gemeente Vlaardingen 
heeft samen met haar partners het assessment 
inmiddels afgerond. “100% Beveiliging kan 
nooit. Maar je kan er wel voor zorgen dat je 
systemen zo goed mogelijk beveiligd zijn. Dat 
ben je ook verplicht richting je burgers.”

tips en tricks

De meeste gemeenten zijn nog bezig om 
het assessment af te ronden. Om collega-
gemeenten nog een duwtje in de rug te geven 
tijdens de eindsprint, zijn de volgende tips en 
tricks vanuit gemeente Vlaardingen wellicht 
handig:

  “Zelf doen! Verwacht niet dat bij uitbesteding 
van het assessment, partijen als de pentester 
of auditor het werk doen. Dat doen ze 
namelijk niet. Zij voeren alleen hun taak uit 
en dat is controle uitvoeren naar gelang de 
normen van Logius. Je moet het echt zelf 
doen, en zeker op tijd aan de slag gaan. En 
leg daarbij de focus op het proces en niet op 
de techniek. Het is een project en zo moet 
het ook belegd en aangestuurd worden.”

  Belangrijk is het commitment van je 
medewerkers die meewerken aan het ICT-
Beveiligingsassessment DigiD

  Let bij de pentesten op, dat commerciële 
partijen voornamelijk een commercieel doel 
hebben. De pentest is tijdens het assessment 
geen doel op zich.”

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.
 

“De menSeliJke 
FaCtOr HeeFt inVlOeD 

Op inFOrmatie-
BeVeiliGinG”

“De COmmunity, 
DOCumenten en 

templateS Van De iBD 
Waren erG prettiG”
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exxellence, leverancier gemeente 
Vlaardingen
”Gemeente Vlaardingen 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 kritisch, ze 
helpen ons met producten te ontwikkelen 
en testen deze zelf ook. Ze zijn al jaren 
bezig met intensief en gestructureerd 
testen. Wij hebben geen echt actieve rol 
gehad tijdens de uitvoering van het ICT-
Beveiligingsassessment DigiD: hier heeft de 
gemeente zelf veel tijd in gestopt. Exxellence 
heeft alleen een aantal vragen beantwoord.”
Henry koster, exxellence


