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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 de maatregelen.

• Ben je bekend met relevante technische termen.

• Heb je inzicht in de (technische) maatregelen van VDW module 1.

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



VDW

Verhogen

Digitale

Weerbaarheid

Even opfrissen…
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VDW aanleiding

Het nieuwe Dreigingsbeeld 2021/2022 is uit!

Je kunt deze downloaden op onze website!



VDW Onderzoek: Waarom dit onderzoek?

Huidige status?

Passende hulp
Inzicht & 

vertrekpunt

1
2

3



Wat viel op in het onderzoek
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Waarom is Change Management 
belangrijk?

Aanpassingen in een ICT 

infrastructuur kunnen grote 

verstoringen veroorzaken. 

En kunnen ook de

informatie veiligheid aantasten!

Door een gestructureerde 

aanpak is de kans op fouten en 

verstoringen minimaal.
Goed testen is essentieel en 

voorkomt onaangename 

verrassingen.

Alle belanghebbenden zijn 

betrokken en hebben de 

aanpassing beoordeeld vanuit 

hun blikveld.

Risico’s

Kracht

Betrouwbaarheid en veiligheid 

van de dienst kan niet 

gegarandeerd worden.

ICT en data niet beschikbaar,

of juist data gestolen!

Fouten kunnen rampzalige 

gevolgen hebben. 



Doel Change Management

Change management draagt er zorg voor dat wijzigingen op 

de ICT-infrastructuur (ICT-middelen en -diensten) efficiënt en 

effectief worden doorgevoerd met zo min mogelijk verstoring 

van de kwaliteit van de dienstverlening, zodat deze 

dienstverlening blijft voldoen aan de eisen die hieraan zijn 

gesteld.

Factsheet Change Management is 

beschikbaar op onze site!



Waar pas je Change Management op toe?

Change management draagt er zorg voor dat wijzigingen op 

de ICT-infrastructuur (ICT-middelen en -diensten) efficiënt en 

effectief worden doorgevoerd met zo min mogelijk verstoring 

van de kwaliteit van de dienstverlening, zodat deze 

dienstverlening blijft voldoen aan de eisen die hieraan zijn 

gesteld.



Wat zijn precies changes?

Een change is de toevoeging, verandering of verwijdering van alles dat een 

effect kan hebben op ICT-diensten. Scope: alle wijzigingen van alle 

architecturen, processen, instrumenten, meetwaarden en documentatie, en op 

wijzigingen van ICT-diensten en andere configuratie-items. 

Standaard change
(Gestandaardiseerd/routinematig)

Spoed change
(Hoge urgentie)

Overige changes

Gebruiker aanmaken Urgente security patch Uitrollen nieuwe software
(kunnen ook patches zijn)

Bijvoorbeeld: Bijvoorbeeld: Bijvoorbeeld:

Windows update werkstation Vervangen defecte apparatuur Vervangen Firewall

IP route toevoegen Change tgv een noodwet Uitschakelen oude apparatuur
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Toegangsrechten

Machine accounts

Geef deze accounts 

minimale rechten, enkel 

voldoende voor de uit te 

voeren taak

Medewerkers

Additioneel voor beheerders 

(privileged)

Gebruik een uniek account 

per service

Zorg dat wachtwoorden 

regelmatig gewijzigd 

worden

Gebruik enkel persoonlijke 

accounts, geen 

groepsaccounts

Ken enkel de noodzakelijke 

rechten per rol toe

Controleer de accounts en 

bijbehorende rechten 

frequent

Geef enkel toegang tot de 

noodzakelijke set van 

applicaties en commando’s

Maak gebruik van 

two-factor authenticatie

Additioneel voor 

beheerders (privileged)
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Technische maatregelen

Veilige 

configuraties

Software /

applicaties

Netwerk app.

& Firewalls

Servers

Werkstations

(end-points)

Verander standaard 

wachtwoorden

Pas standaard instellingen 

aan die tot misbruik kunnen 

leiden

Installeer alleen de 

componenten die men nodig 

heeft

Gebruik standaarden van de 

PTLU lijst
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Technische maatregelen (CM)

Inventarisatie & 

beheer software

Inventariseer alle 

geautoriseerde software

Verzamel de specifieke 

instellingen en sla deze 

centraal op

Breng ongeautoriseerde 

software (shadow-IT) in 

kaart

Bepaal de noodzakelijke 

acties voor zowel legitieme 

software als shadow-IT



Technische maatregelen (CM)

Inventarisatie & 

beheer software

Inventariseer alle 

geautoriseerde software
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software (shadow-IT) in 
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Configuratie Management
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kwetsbaarheden
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Technische maatregelen (PM)

Beheer 

kwetsbaarheden

Onderzoek welke 

kwetsbaarheden in je ICT 

infra aanwezig zijn

Bepaal de aanpak per 

gevonden kwetsbaarheid

Registreer de gevonden 

kwetsbaarheden en hun 

oplossing

Dit is het technische 

gedeelte van

Patch Management



Te nemen stappen voor implementatie 
van de maatregelen:

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

CIP template binnenkort 

beschikbaar op onze site!



Testen

Testen

TestenTesten

Testen

Testen

Testen

Testen

OTAP



Testen

Testen

TestenTesten

Testen

Testen

Testen

Testen

OTAP



Voorbeeld: Vervangen Firewall, testen!
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Voorbeeld FW: 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

Implementeer FW

Voer tests uit volgens testplan

Succesvol?

Roll-back

Nee

Door naar Productie
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Voorbeeld FW: Implementatie in productie

Maak eerst een back-up.

Pre-test volgens testplan

Implementeer FW

Voer tests uit volgens testplan

Succesvol?

Roll-back

Nee

👍🏻 Change afronden
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FW

Server farm

Werkstations locatie 1

FW

Webservers

WiFi voor gasten

WiFi voor 

medewerkers

Werkstations locatie 2

Productie



Relaties en afhankelijkheden andere 

ICT componenten (Voorbereidingen)

Testplan (Pre & post implementatie)

Implementatie activiteiten

Go – NoGo criteria

Onderwerpen beschreven in CIP

Roll-back plan

Change

Implementatie

Plan

CIP

Te nemen stappen: 
Change implementatie plan



Tips uit de praktijk

• Zorg dat je de basis hygiëne op orde hebt.
• De technische maatregelen zijn de minimale hygiëne die noodzakelijk is in de ICT-infra. Zorg dat dit op zo kort 

mogelijke termijn op orde is.

• Dit voorkomt in veel gevallen veel voorkomende hacks en besmettingen.

• Zorg voor een compleet en duidelijke CIP.
• Het CIP beschrijft helder een eenduidig welke stappen genomen moeten worden. 

• Het CIP geeft aan welke partijen wanneer betrokken moeten worden.

• Change management kent een technische, maar ook een menselijke 
kant. 
• Betrek de medewerkers bij de change vroegtijds in het proces. Er kan dan rekening worden gehouden met aspecten 

die van groot belang zijn voor de bedrijfsvoering. Dit leidt ook tot meer begrip en minder weerstand. 

(Verwachtingsmanagment!)

• Maak goede afspraken met leveranciers over wijzigingen
• Veel gemeenten hebben (delen van) hun ICT uitbesteed bij een leverancier. Deze neemt vaak een groot deel van 

het change management uit handen. Maar toch dien je hier goede afspraken over te maken, om ongewenste 

verstoringen te voorkomen!



Vragen



Waar vind ik meer?

Verhogen Digitale Weerbaarheid Module 1
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/digitaleweerbaarheid/

IBD Dreigingsbeeld 2021/2022
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/nieuws/dreigingsbeeld-informatiebeveiliging-2021-2022/

Handreiking Proces wijzigingsbeheer BIO
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handreiking-proces-wijzigingsbeheer/

ITIL
https://nl.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/baseline-informatiebeveiliging-overheid-bio/

Kijk voor meer ook op de productenpagina van de IBD;
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/kennisproducten-ibd/

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/digitaleweerbaarheid/
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/nieuws/dreigingsbeeld-informatiebeveiliging-2021-2022/
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/handreiking-proces-wijzigingsbeheer/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Infrastructure_Library
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/baseline-informatiebeveiliging-overheid-bio/
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/kennisproducten-ibd/


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


Waar begin ik?

ICT infra

Eigen beheer Extern beheer

Contracten


