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Doel Interactieve workshop

• Discussie over de aanpak Change Management op verschillende 

onderwerpen aan de hand van stellingen.

• Stellen van vragen voor implementatie van Change Management 

en technische maatregelen bij uw gemeente.

• Leren van elkaar: Hoe gaan andere gemeenten om met de 

uitdagingen rond Change Management en technische maatregelen.



Let op! Twee onderwerpen!

Onderwerp 1:

Change Management.

Zowel proces als inhoudelijk en 

beschikbare hulpmiddelen.

Onderwerp 2:

Technische maatregelen.

Technisch inhoudelijk, 

implementatie en beheer.



Interactieve workshop
Change Management (90 min)



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.



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



Change Advisory Board CAB

Change Advisory Board

CAB

Change

Manager CISO/ISO

IT

Netwerk

IT 

Security

IT 

Servers
IT 

Workstation

IT

I&A

Manager

Proces

eigenaar

Func.

Beheer

Business

Privacy

Officer



Change Advisory Board CAB

Change Advisory Board

CAB

Change

Manager CISO/ISO

IT

Netwerk

IT 

Security

IT 

Servers
IT 

Workstation

IT

I&A

Manager

Proces

eigenaar

Func.

Beheer

Business

Privacy

Officer

Voor kleine organisaties kan dit 

eenvoudiger/kleiner zijn. 

(Gecombineerde rollen)



Rol van de CISO

CISO

Is er een BIV-

classificatie van 

de betrokken 

componenten?

Is er een risico 

analyse 

uitgevoerd? 

Welke 

maatregelen 

worden hiervoor 

genomen?

Wanneer wordt

de change 

doorgevoerd? 

Impact?
Check op 

documentatie.



Rol van de CISO

Valkuil:

Vanuit zijn/haar security rol 

weet de CISO overal wel wat van 

en heeft goed zicht op de 

onderlinge relaties. 

Zorg dat niet alle taken & 

verantwoordelijkheden bij de 

CISO gedropt worden!

CISO
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Roll-back
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zogenaamde roll-back 

scenario’s. 
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Zorg dat de 

processtappen voor 

change management 

goed zijn ingericht. 

Integreer binnen 

bestaande processen.

Maak gebruik van een 

standaard template 

om 

wijzigingsverzoeken

in te dienen.

Classificeer 

wijzigingsverzoeken 

op een

systematische

wijze.

Hoe pak ik dit structureel op

Evalueer wijzigingen 

achteraf. Is het doel 

bereikt? Zijn de 

belanghebbenden 

tevreden?

Controleer minimaal 

jaarlijks of het change 

mngt proces actueel en 

beschreven is en 

verantwoordelijkheden 

juist zijn belegd.



Change Implementation Plan

Relaties en afhankelijkheden andere 

ICT componenten en ketens. (Voorbereidingen)

Testplan (Pre & post implementatie)

Implementatie activiteiten

Go – NoGo criteria

Onderwerpen beschreven in CIP

Incl. IB aspecten

Roll-back scenario

Change

Implementatie

Plan

CIP

CIP template binnenkort 

beschikbaar op onze site!
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Inventarisatie & 

beheer 

hardware/devices

Inventarisatie & 

beheer software

Beheer 

kwetsbaarheden
Toegangsrechten

Veilige 

configuraties

Verhogen

digitale weerbaarheid,

deel 1:

Maatregelen



Inventarisatie & 

beheer 

hardware/devices

Inventarisatie & 

beheer software

Beheer 

kwetsbaarheden
Toegangsrechten

Veilige 

configuraties

Verhogen

digitale weerbaarheid,

deel 1:

Maatregelen

Basis hygiëne!

Technische maatregelen



Technische maatregelen, voorbeeld

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)



Interactie, 3 manieren

Hoe te 

reageren

Audio/video:

Zet je microfoon aan en geef je input.

Camera aan: graag, maar niet verplicht.

Publieke chat:

Tik je input in de publieke chat.

Iedereen kan dit zien en wij zullen hierop reageren.

Private chat:

Stuur een privé bericht naar Frits of Twan. 

Anderen zien dit niet, maar wij kunnen wel reageren.

Details van deze persoon worden niet genoemd.



Discussie aan de hand van stellingen



Vragen en praktijkvoorbeelden



Afsluiting

Change Management:

Door een gestructureerde aanpak en goed testen is de kans op

fouten, verstoringen en incidenten minimaal.

Technische Maatregelen:

Dit is de basis hygiëne in je ICT-infrastructuur. 

Hiermee voorkom je de meest voorkomende beveiligingsincidenten.

Integreer binnen bestaande processen:
Door te integreren in bestaande processen borg je de nieuwe onderdelen 

met zo min mogelijk moeite en verandering in de organisatie.



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

