
Gemeentelijke Overpeinzingen 

‘Hands on’ DigiD audit Nieuwegein 
2013 



Geschiedenis 

• Nieuwegein heeft meegedaan aan de 
Impactanalyse van KING: 

– DigiNotar 

– ‘Schrik’ van Lektober 

– Dorifel, Pobelka, VDI, etc. 

• Nieuwegein is Koplopergemeente: 

– Wie ‘’ A’ zegt…… 



Leerpunten 

• Voorbereiding: 

– Intern 

– Leverancier 

– Auditor 

– Pentester 

• Audit 

• Algemeen 



Leerpunten Voorbereiding: Intern 1 

• Taalgebruik 28 vragen sloot niet aan bij kaders 
intern 

• Er was geen ‘plaatje’ van netwerk 
• Weinig ‘enthousiasme’ 

– Leiding/directie/B&W laten aanhaken 

• Wijs projectleider met kennis van zaken aan, van 
BUITEN Automatisering 

• 28 vragen niet door slechts 1 persoon per vraag 
laten beantwoorden 

• Geen documentatie, alles in het hoofd 



Leerpunten Voorbereiding: Intern 2 

• 28 vragen toewijzen en verbinden met 
herkenbare processen: 
– Netwerk Architectuurbeheer 
– Serverbeheer 
– Toegangsbeheer 
– IT Governance 
– Wijzigingsbeheer applicatie 
– Monitoring/Auditing 

• Minder werk gemeente, meer werk Auditor 
• LET OP: Niet zomaar kopiëren, principe ervan wel 

 





Leerpunten Leverancier 

• Investeren in discussie welke vragen in TPM 
moeten worden beantwoord 

• Vaststellen over welke versie het gaat 

• Beslissen over wijzigingen gedurende het jaar 

• Wat mag een TPM kosten……. 



Leerpunten Auditor 

• Vraag offertes en vergelijk ze 
– Zorg voor nulmeting 

• Investeer in relatie 

• Maak uitgangspunten helder 

• Een Auditor is geen toezichthouder 

• Neem de tijd voor een nulmeting 

• Doe eerst zelf een nulmeting (€) 

• Hou de druk op de ketel intern 



Leerpunten Pentester 

• Vraag offertes en vergelijk ze 

• Investeer in relatie 

• Maak uitgangspunten helder: 
– Zowel Vulnerability Scan als Pentest 

• Stop niet bij enkel de DigiD audit: 
– Pentest bredere infrastructuur 

– Pentest Wi-Fi 

– Fysieke beveiliging 

– Etc. 



Leerpunten Audit 

• Let op waar auditor grenzen legt voor wat 
betreft ‘Opzet’ en ‘Bestaan’ 

• Investeer vóór en tijdens nulmeting aandacht 
aan procesdocumentatie en ‘bewijzen’ 

• Documentatie moet herkenbaar zijn voor 
betrokkenen 

• Hou planning van audit, Pentest en TPM goed 
in de gaten 



Leerpunten Algemeen 1 

• Doordring iedereen ervan dat dit geen ‘last’ is 

 



Leerpunten Algemeen 2 

• Start vroeg 
• Het gaat niet alleen om lekken. 

Informatiebeveiliging gaat om: 
– Beschikbaarheid 
– Integriteit 
– Vertrouwelijkheid 

• Hou altijd in de gaten dat techniek op te lappen 
valt, gedrag minder snel. Dat draait om: 
– Kennis 
– Houding 
– Gedrag 



Aandacht van B&W 



Vragen? 


