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Doel webinar

Na het volgen van deze webinar:
• Ken je het traject Verhogen Digitale Weerbaarheid van de IBD.

• Begrijp je het belang daarvan voor uw gemeentelijke ICT-infra.

• Begrijp je het belang van Patch Management (PM).

• Ben je bekend met relevante technische termen.

• Heb je inzicht in het technisch proces van PM.

• Weet je welke hulp en gereedschappen vanuit de IBD beschikbaar zijn.



Webinar patch management (60 min)
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Context

Verhogen Digitale Weerbaarheid voor Nederlandse gemeenten
(VDW)

Thematische aanpak voor invulling van de BIO

BIO

Bestuur / management Technisch inhoudelijk

Richting en borging in de organisatie Uitvoering / operationele zaken

Webinar deel 1 Webinar deel 2

Module 1 Module 2 Module 3 Module…
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Verhogen

Digitale

Weerbaarheid

Even opfrissen…



VDW aanleiding



VDW Onderzoek: Waarom dit onderzoek?

Huidige status?

Passende hulp
Inzicht & 

vertrekpunt

1
2

3



Wat viel op in het onderzoek



Verhogen Digitale Weerbaarheid

2020

2020 VDW Module 1 Thema’s

Configuratie 
management

Patch
management

Change 
management

Incident 
management



Waarom is PM belangrijk?

Aanwezige kwetsbaarheden 
kunnen misbruikt worden.

Schade en mogelijk datalek als 
gevolg. (Ook imago schade!)

Kans op succesvolle aanvallen 
zo klein mogelijk. 

Betrouwbaarheid en integriteit 
van de ICT middelen zo hoog 

mogelijk.
Compliant met de relevante 

controls uit de BIO. Zo min mogelijk kans op 
schade, misbruik en de daaruit 

voortvloeiende herstel 
werkzaamheden.

Risico’s

Kracht

Betrouwbaarheid van de 
apparatuur en software kan niet 

gegarandeerd worden.
ICT devices onbeschikbaar.

Gemeentelijke ICT devices
kunnen misbruikt worden voor 

andere aanvallen.
(Ook extern!)
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Doel is tweeledig

Doel 1:
Het inzichtelijk maken van de 

actuele stand van 
kwetsbaarheden en toegepaste 

patches binnen de beheerde 
ICT-infrastructuur.

Doel 2:
Op een zo efficiënt mogelijk 
wijze met zo min mogelijk 

verstoringen stabiele (veilige) 
systemen te creëren.

Uitdaging PM:
Vinden balans 

urgentie/prioriteit/impact
voor implementatie.

Spoed Geen 
Spoed



Patchen, een race tegen de klok

Leverancier stelt 
patch / update 
beschikbaar

Kwetsbaarheid 
ontdekt

Patch 
doorgevoerd

Onbekend kwetsbaar Bekend kwetsbaar

Kwetsbaarheid 
wordt 

geëxploiteerd

Zero day (0-day)

Kans op misbruik

Kwetsbaarheid verholpen

Mitigerende 
maatregelen Spoed

proces

Regulier
proces

Leverancier 
ontwikkelt patch

Veel reparatie werk!
Hoge kosten!

Imago schade!



Voorbeeld uit de praktijk:
Citrix kwetsbaarheid

Bron: Fireeye.com



Waar begin ik?

VDW module 1, 
maatregelen en processen

ICT infra

Eigen beheer Extern beheer
Contracten



Twee soorten patches
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Testen in 
OTA

Implementatie
in P

Test en 
acceptatie

Kenmerken Kenmerken

Acties
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Volgens Change Management
Relaties en afhankelijkheden andere 

ICT componenten en ketens. (Voorbereidingen)

Testplan (Pre & post implementatie)

Implementatie activiteiten

Go – NoGo criteria

Onderwerpen beschreven in CIP

Roll-back scenario

Change
Implementatie

Plan

CIP



Testen!! (Of laten testen!)

FW

Server farm

Werkstations locatie 1
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Webservers

WiFi voor gasten

WiFi voor 
medewerkers

Werkstations locatie 2
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WiFi voor 
medewerkers

~~

Test / Acceptatie Productie
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Testen in testomgeving

FW

Server farm

Werkstations locatie 1

FW

Webservers

WiFi voor 
medewerkers

Test / Acceptatie

Maak eerst een back-up.

Pre-test volgens testplan

Installeer patch

Voer tests uit volgens testplan

Succesvol?

Roll-back

Nee

Door naar Productie
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Implementatie in productie

Maak eerst een back-up.

Pre-test volgens testplan

Installeer patch

Voer tests uit volgens testplan

Succesvol?

Roll-back

Nee

� Change afronden
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Server farm
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Webservers

WiFi voor gasten

WiFi voor 
medewerkers

Werkstations locatie 2

Productie



Volgens Change Management
Relaties en afhankelijkheden andere 
ICT componenten (Voorbereidingen)
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Tips uit de praktijk

• Zorg dat je ICT-Foto voor de IBD actueel en compleet is.
• De IBD is een belangrijke, op gemeenten gerichte bron van kwetsbaarheidsmeldingen. Een up-to-date ICT-Foto zorgt 

er voor dat je zo snel mogelijk de voor jou relevante meldingen krijgt.

• Maak gebruik van vulnerability scanning.
• Hiermee ontdek je kwetsbaarheden nog sneller en is er meestal automatische koppeling met een mogelijke oplossing. 
• Dit is een grote stap vooruit in het verhogen van de digitale weerbaarheid.

• Maak gebruik van hardening en pentesten.
• Door actief systemen te hardenen en dat te testen met een pentest, ga je nog een stapje verder. Je controleert dan 

actief of je een systeem kunt hacken.
• Ook dit is een enorme stap vooruit in het verhogen van de digitale weerbaarheid, maar vergt meer kennis en 

capaciteit.

• Evalueer en leer
• Gaf een eerdere patch problemen? Of liet een update langer op zich wachten dan de afspraak? Ga na hoe dit in de 

toekomst beter kan en oefen waar nodig.

• Houd rekening met complexe ketens!
• Een patch uitvoeren in 1 systeem kan effect hebben op andere systemen en moet soms dus ook buiten het geraakte 

systeem getest worden!



Dank voor de aandacht!
Alle hulpmiddelen zijn te vinden op onze website:

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/digitaleweerbaarheid/

info@IBDgemeenten.nl

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/digitaleweerbaarheid/
mailto:info@IBDgemeenten.nl





