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operationele
Big-producten

eén van de doelen van de iBd is het bieden van gerichte 
projectmatige ondersteuning op deelgebieden als het gaat 
om informatiebeveiliging. het ontwikkelen van de BIG, zowel 
de Strategische- en Tactische variant alsook de operationele 
producten, is een voorbeeld van zo’n project. om invulling 
te kunnen geven aan haar doelen is er door de IBD, op 
basis van de Baseline Informatiebeveiliging rijksdienst 
(BIr) en het voorschrift Informatiebeveiliging rijksoverheid 
(vIr), een vertaalslag gemaakt naar een Baseline 
Informatiebeveiliging voor de gemeentelijke markt. Dit heeft 
een aantal producten opgeleverd:

  een Strategische- en tactische Baseline 
Informatiebeveiliging nederlandse Gemeenten (BIG).

   een serie operationele BIG-producten die het gemeenten 
makkelijk maken de BIG te implementeren.

De Big

De BIG is gebaseerd op de ISO 27001, de ISO 27002 en op 
de Baseline Informatiebeveiliging rijksdienst (BIr). De IBD 
heeft hiervan een vertaalslag gemaakt naar een baseline 
voor de gemeentelijke markt: de BIG. Deze BIG heeft twee 
varianten, een Strategische- én een tactische. Het verschil? 
de Strategische variant bevat regels en aanwijzingen over 
het managen en het toewijzen van verantwoordelijkheden 
voor informatiebeveiliging. in de tactische variant staan de 
daarbij behorende maatregelen beschreven. De BIG is  
ontstaan omdat er bij gemeenten de afgelopen jaren 
een aantal incidenten op informatiebeveiligingsvlak 
is opgetreden, waaruit is gebleken dat het basis-
beveiligingsniveau bij veel gemeenten verschilt. Veel 
gemeenten hanteren niet dezelfde normen als het gaat om 
informatiebeveiliging. De BIG is gelijkwaardig met de BIr, 
en dat is niet voor niets. Samenwerken, ook met centrale 
overheden en uitvoeringsorganisaties, vraagt om een 
vergelijkbaar niveau van beveiligen. nut en noodzaak van 
de BIG is daarom vooral het neerleggen van een norm die 
voor alle gemeenten gelijk is en op die manier helpt om 
gemeenteland ‘overall veiliger’ te maken. wanneer iedere 
gemeente deze BIG implementeert en naleeft, is een basis-
beveiligingsniveau gerealiseerd. 

Samengevat zijn de hoofddoelen van de BIG:
  Gemeenten op een vergelijkbare manier efficiënt te laten 

werken met informatiebeveiliging.
  Gemeenten een hulpmiddel te bieden om aan alle eisen 

op het gebied van informatiebeveiliging te kunnen 
voldoen.

   informatiebeveiliging een integraal onderdeel te laten 
zijn van de bedrijfsvoering en van de keuzes die het 
management maakt.

onderstaand schema geeft weer hoe de Strategische- en 
Tactische BIG en operationele BIG-producten samenhangen. 

Figuur 1. Samenhang tussen de Strategische- en Tactische 
BIG en de operationele BIG-producten

vooRDelen Big

wat zijn de voordelen van de BIG voor gemeenten?

1.  Gemeenten hebben nu allemaal hetzelfde kader dat 
hetzelfde niveau van informatiebeveiliging nastreeft.

2.  kleinere verschillen in beveiligingseisen tussen 
gemeenten.

3.  Gemeenten hebben de mogelijkheid om ‘in control’ te 
komen op het gebied van informatiebeveiliging.

4.  Het leveren van veilige producten wordt een 
onderscheidende factor voor productleveranciers.

5 ‘Secure by design’ wordt normaal.
6.  er is nu één normenkader, waarin eenduidige eisen en 

wensen staan. In één taal. Dit geeft ook duidelijkheid 
aan derde partijen.

7.  Toename bewustwording bij gemeenten, dus ook 
meer en gerichte vragen over informatiebeveiliging in 
oplossingen.

   een goed basis-beveiligingsniveau voor gemeenten neer 
te leggen.

Om de BIG te implementeren zijn diverse operationele 
BIG-producten ontwikkeld. als eerste dient vastgesteld 
te worden wat er minimaal nodig is om de beveiliging te 
implementeren binnen de gemeente en inzicht te krijgen 
in waar de gemeente nu al staat. Hierbij dient gedacht 
te worden aan zaken als ‘welke documenten’ er bij 
beveiliging nodig zijn en ‘welke rollen’ uitgevoerd dienen 
te worden. Concreet betekent dit het uitvoeren van een 
Gap- en een impactanalyse. Zodra dit is vastgesteld kan er 
bepaald worden waar mee begonnen moet worden bij de 
implementatie. Dit wordt bepaald door belangrijke/kritische 
systemen, de BIG en (nieuwe en bestaande) systemen. 

DoelgRoeP(en)

De Strategische- en Tactische BIG en operationele BIG-
producten zijn bedoeld voor alle medewerkers binnen de 
gemeente, maar met name voor: 

Strategische Big
  College van burgemeester en wethouders 

(College van B&W)
  Gemeentesecretarissen

tactische Big
  informatiebeveiligingsfunctionarissen
  lijnmanagers
  Beleidsmakers
  HrM-functionarissen
  Beveiligingsfunctionarissen
  infrastructuur en iCt-functionarissen
  applicatie- en systeemeigenaren
  informatiebeveiligingsadviseurs
  iCt-auditors en externe leveranciers

operationele Big
  verantwoordelijken voor de implementatie van de BIG 

binnen de gemeente dan wel de afdeling

imPlementatie van De Big

De Strategische- en Tactische BIG zijn beschikbaar voor alle 
gemeenten op de website van de IBD. De BIG is een set van 
beveiligingsmaatregelen die een goed basis-beveiligings- 
niveau voor gemeenten neerlegt. daarnaast is er de opera-
tionele baseline met producten die gemeenten helpt met het 
invoeren/implementeren van de set aan maatregelen uit de 
BIG. Zo is er een handzaam instrument (de Gap-analyse) 
waarmee gemeenten kunnen meten of ze in control zijn. 

RanDvooRWaaRDen StRategiSChe- en 
taCtiSChe Big

1.  informatiebeveiliging is en blijft een 
verantwoordelijkheid van het lijnmanagement. 

2.  het primaire uitgangspunt voor informatiebeveiliging 
is en blijft risicomanagement.

3.  De klassieke informatiebeveiligingsaanpak waarbij 
inperking van mogelijkheden de 

 boventoon voert, maakt plaats voor veilig faciliteren. 
4.  Methoden voor rubricering en continue evaluatie 

hiervan zijn hanteerbaar om onder- en over-
rubricering te voorkomen. De Strategische Baseline 
geeft geen 

 aanpak voor rubriceren van informatie. 
5.  de focus van informatiebeveiliging verschuift van 

netwerkbeveiliging naar gegevensbeveiliging. 
6.  Bewust en verantwoord gedrag van mensen is 

essentieel voor een goede informatiebeveiliging. 
7.  de Strategische- en tactische Baseline worden 

gemeente-breed afgesproken en overheidsbrede 
kaders en -maatregelen worden ook overheidsbreed 
afgesproken. waarbij de overheidsbrede kaders 
en -maatregelen geënt worden op de Strategische 
Baseline. in uitzonderingsgevallen wordt, in overleg, 
hiervan afgeweken. 

8.  kennis en expertise zijn essentieel voor een 
toekomstvaste informatiebeveiliging en moeten 
geborgd worden. 

9.  Informatiebeveiliging vereist een integrale aanpak, 
zowel binnen de gemeenten als voor overheidsbrede 
gemeenschappelijke voorzieningen.

10.  de tactische Baseline is gebaseerd op de iSo 
27001:2005 en ISO 27002:2007. 

11.  De Tactische Baseline kan gefaseerd worden 
ingevoerd.

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) is een gezamenlijk initiatief van de vereniging van 
nederlandse Gemeenten (vnG) en het kwaliteitsinstituut nederlandse Gemeenten (kInG) en actief sinds 1 januari 
2013. aanleiding voor de oprichting van de IBD vormen enerzijds de leerpunten uit een aantal grote incidenten op 
informatiebeveiligingsvlak en anderzijds de collectieve keuze van gemeenten voor coördinatie en ondersteuning op 
het gebied van informatiebeveiliging via de iBd. de iBd is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording 
en concrete ondersteuning om gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen.
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De Strategische 
Big

De Strategisch Big kan gezien worden als de ’kapstok’ 
waaraan de elementen van informatiebeveiliging 
opgehangen kunnen worden. 

Centraal hierbij staat de organisatie en de verantwoording over informatiebeveiliging binnen de gemeente. de scope 
van de Strategische BIG is bedrijfsvoeringsprocessen, onderliggende informatiesystemen en informatie van de 
gemeente waarbij de uitgangspunten als volgt zijn:

  Burgemeesters en wethouders zijn integraal verantwoordelijk.
  het basis classificatieniveau is vertrouwelijk (Departementaal vertrouwelijk).
   Het ‘Schengen’-principe wordt gehanteerd.
   er is een gerichte risicoafweging voor afwijkende situaties of wanneer een hoger beveiligingsniveau nodig is.

Om de Strategische BIG binnen de gemeente te implementeren dient ten minste het volgende vastgesteld te worden:

   de strategische uitgangspunten en randvoorwaarden die de gemeente hanteert ten aanzien van 
informatiebeveiliging, waaronder de inbedding in en afstemming op het algemene beveiligingsbeleid en het informa-
tievoorzieningsbeleid. 
  Het doel van het informatiebeveiligingsbeleid. 
  De organisatie van de informatiebeveiligingsfunctie, waaronder verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. 
   De toewijzing van de verantwoordelijkheden voor ketens van informatiesystemen aan lijnmanagers. 
  De gemeenschappelijke betrouwbaarheidseisen en normen die voor de gemeente van toepassing zijn. 
   De frequentie waarmee het informatiebeveiligingsbeleid wordt geëvalueerd. 
   De bevordering van het veiligheids-/beveiligingsbewustzijn. 

De tactische
Big

De tactische Big beschrijft de normen en maatregelen ten 
behoeve van controle en risicomanagement.

De Tactische BIG beschrijft, aan de hand van dezelfde indeling als de internationale beveiligingsnorm ISO/IeC 
27002:2007, de controls/maatregelen die vanuit de Tactische BIG gelden voor de gemeenten: 

   Indeling volgens internationale beveiligingsnorm ISO/IeC 27002:2007    SuWi-wet
   Basisset aan maatregelen die voor alle gemeenten geldt    WBp en laatste richtsnoeren
   Bevat maatregelen uit aansluitnormen van de basisregistraties:     Operationele BIG

 • GBa/Brp           • pUn           • BaG  

De volgende stappen zijn belangrijk bij de implementatie van de Tactische BIG: 

   Benoem verantwoordelijken voor de volgende afdelingen:
 • personeel • Organisatie • automatisering/administratie
 • Inkoop (soms informatievoorziening) • financiën • huisvesting
   laat een Gap-analyse uitvoeren. Onderzoek welke maatregelen al genomen zijn en geef per maatregel aan: 

 • Of er iets over beschreven is, en zo ja, waar dat opgelegd is (opzet) 
 • Of de verantwoordelijken bekend zijn met de maatregel (bestaan) 
   Benoem Quick wins en voer deze uit, bijvoorbeeld het beschrijven en implementeren van procedures, 
bewustwordingscursussen (intern).
   maak een informatiebeveiligingsplan, vind de benodigde middelen en voer dit plan uit, laat rapporteren over de 
voortgang en stel het plan jaarlijks bij/opnieuw op. 

om de implementatie van de Strategische- en tactische Big te 
ondersteunen, zijn door de iBD, deels in samenwerking met de 
taskforce BiD, producten ontwikkeld op operationeel niveau.

De operationele producten van de BIG zijn opgebouwd uit aanvullend beleid, procedures, handreikingen, 
aanwijzingen en patronen, en geven hiermee antwoord op het ‘hoe’. in deze producten wordt gedetailleerd 
omschreven welke stappen er genomen dienen te worden om tot implementatie van een of meerdere BIG 
maatregelen over te gaan. Deze producten zijn samen met een groot aantal betrokken gemeenten vervaardigd, 
vertegenwoordigers van deze gemeenten hebben de producten gereviewd. de producten zijn te vinden op de 
website van de iBd.

kwaliteitsinstituut nederlandse gemeenten in opdracht van
vereniging van nederlandse gemeenten



Rollen in het informatiebeveiligingsproces
Binnen het informatiebeveiligingsproces zijn verschillende 
rollen van belang binnen de gemeente. 

  College van burgemeester en wethouders 
(College van B&W): Het vaststellen van het  
informatiebeveiligingsbeleid.

  Chief Information Officer (CIO): Geeft dagelijkse invulling 
aan de sturende rol, door besluitvorming in de directie 
voor te bereiden en toe te zien op de uitvoering.

  Chief Information Security Officer (CISO): Bevordert 
en adviseert gevraagd en ongevraagd over informatie-
beveiliging en rapporteert over de stand van zaken.

  Security functionaris (ICT): Dagelijks beheer van  
technische informatiebeveiligingsaspecten.

Samenvattend in relatie tot processen zijn er de volgende 
rollen:
  De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het goed 

functioneren van de processen die een wisselwerking 
hebben met het informatiesysteem.

  De gegevenseigenaar is verantwoordelijk voor de  
juistheid van de gegevens in het informatiesysteem in 
kwestie.

  De systeemeigenaar is verantwoordelijk voor het juist 
functioneren van het informatiesysteem.

Uit bovenstaande definities volgt dat de systeemeigenaar, de 
gegevens- en proceseigenaar als klant heeft. De gegevens- 
en de proceseigenaar bepalen hoe de gegevens en de 
processen eruit zien. Vervolgens dient de systeemeigenaar 
het informatiesysteem hierop in te richten. In figuur 2 wordt 
deze samenhang schematisch weergegeven.

Figuur 2. Samenhang systeem-, gegevens- en 
proceseigenaar

meeR infoRmatie?

Meer inforMatie oVer onze dienSt-
verlenInG kUnT U vInDen In De anDere 
faCtSHeetS Van Het dienStenportfolio 
Van de iBd. Via de WeBSite 
www.IBDGemeenTen.nl hOUDT De IBD 
GemeenTen en anDere BeTrOkken parTIjen 
Op De hOOGTe van haar DIenSTverlenInG, 
aCTIvITeITen en prOjeCTen Op heT vlak 
van InfOrmaTIeBeveIlIGInG. BOvenDIen 
kUnnen GemeenTen vIa De BeSlOTen 
CoMMunity releVante inforMatie Met 
elkaar Delen, vraGen aan elkaar STellen 
en doCuMenten uitWiSSelen.
vOOr vraGen Over De IBD kUnT U COnTaCT 
Opnemen meT De helpDeSk van De IBD 
070 3738011 of Via Het e-MailadreS 
InfO@IBDGemeenTen.nl.

Bij de drie IBD-doelen staat kennisontwikkeling, 
kennisdeling en kennisvermeerdering op het vlak van 
informatiebeveiliging bij gemeenten centraal.

  1  BeWUStZiJn 

  2  inCiDenten 

  3  PRoJeCten

om dit te stimuleren heeft de iBd factsheets  
ontwikkeld per doel en leaflets ontwikkeld die meer  
de diepte ingaan op specifieke onderwerpen op  
informatiebeveiligingsvlak. 
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SYSTEEM 1

PROCES 1
PROCESEIGENAAR

GEGEVENSEIGENAAR

PROCESEIGENAAR
GEGEVENSEIGENAAR

GEGEVENS GEGEVENS

PROCES 2 GEGEVENS

GEGEVENSEIGENAAR

Systeemeigenaar

GEGEVENSEIGENAAR

GEGEVENS



InformatIebeveIlIgIngsdIenst voor gemeenten (Ibd)

T Ibd-helpdesk 070 - 373 80 11

E Info@Ibdgemeenten.nl

I www.Ibdgemeenten.nl
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