
Relatie en taken IBD - GGI-Veilig
Techniek en organisatie

Deze slides worden na het webinar met u gedeeld.

Arie Linsen en Twan van der Meer

10 december 2020



Uw gastheren

Arie Linsen – Implementatie Adviseur GGI-Veilig.
-Geeft inzicht in de GGI-Veilig SIEM/SOC dienstverlening, organisatie & techniek.

Twan van der Meer – Adviseur Informatie Beveiliging IBD.
- Geeft inzicht in de taken van de IBD i.r.t. de GGI-Veilig SIEM/SOC dienstverlening.



Uw gastheren

Arie Linsen – Implementatie Adviseur GGI-Veilig.
-Geeft inzicht in de GGI-Veilig SIEM/SOC dienstverlening, organisatie & techniek.

Twan van der Meer – Adviseur Informatie Beveiliging IBD.
- Geeft inzicht in rol en taken van de IBD i.r.t. de GGI-Veilig SIEM/SOC dienstverlening.



Agenda

1 2 3 4 5
Introductie

& Context

SIEM/SOC

dienst

Organisatie MeerwaardeIBD

CERT



Agenda

1 2 3 4 5
Introductie

& Context

SIEM/SOC

dienst

Organisatie MeerwaardeIBD

CERT



Taken van een gemeente

• houdt bij wie er in de gemeente wonen. 
• geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of 

identiteitskaart en een rijbewijs.
• geeft uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan 

voorzien.
• is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, de 

Participatiewet en de jeugdhulp.
• is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit 

aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
• houdt toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met 

woningcorporaties.
• legt straten, wegen, voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze 

onderhouden worden.
• voert de Wet milieubeheer uit. 

Ondersteunende systemen:

• Basis Registratie Persoonsgegeven

• Paspoort Uitvoeringsregeling NL

• PNIK

• Basisregistratie Adressen Gebouwen

• Basisregistratie Grootschalig 

Topografie

• Basis Registratie Ondergrond

• Structuur Uitvoeringsorganisatie 

Werk en Inkomen 

• (informatie uitwisseling) voor o.a.:

• Belastingdienst

• DUO

• GSD’s

• Kadaster

• KvK

• SVB

• Etc.



Beeldvorming / praktijk

Focus veelal op ICT

Gemeente X

Plaatje geleend van de gemeente Emmen



Belangrijke begrippen

Dreiging:

Een cyberincident dat zich kan voordoen of een combinatie van gelijktijdige of opeenvolgende 

cyberincidenten. 

Belang:

Waarden, verworvenheden, materiële en immateriële zaken waaraan schade kan ontstaan als een 

cyberincident zich voordoet en het gewicht dat de maatschappij of een partij aan de verdediging 

ervan toekent. (Zie ook het dreigingsbeeld van de IBD voor de gemeentelijke belangen)

Weerbaarheid:

Het vermogen om cyberincidenten te voorkomen en wanneer cyberincidenten zich hebben 

voorgedaan deze te ontdekken, schade te beperken en herstel eenvoudiger te maken.

Digitale risico(‘s):

De kans dat een cyberincident zich voordoet en de impact daarvan, beide in relatie tot het niveau 

van de actuele weerbaarheid.
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Digitale weerbaarheid onderdeel van een 
weerbare organisatie

Weerbaarheid van een organisatie:

Het vermogen van een organisatie om 

te anticiperen, voor te bereiden, op te 

sporen, te reageren op, en aan te 

passen aan aanzienlijke veranderingen 

en plotselinge verstoringen om als 

geheel te kunnen blijven functioneren 

en dit verder te ontwikkelen.

Digitale weerbare gemeente (IBD):

Een digitaal weerbare gemeente kan 

potentiële incidenten vroegtijdig 

signaleren en de gevolgen ervan 

beperken, omdat de juiste maatregelen 

zijn getroffen.



Processen binnen informatiebeveiliging
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Informatie systeem



GGI-Veilig is verbonden met en draagt
bij aan…

IBD programma: Verhogen Digitale Weerbaarheid

Module 1: Processen & Maatregelen

Module 2: Monitoring & Response

Module 3: Awareness

Module 4: Bedrijfscontinuïteitsbeheer

Module 5: IoT/ICS/Scada



VDW module 2, monitoring en response
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Relatie VDW en GGI-Veilig
G
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GGI-Veilig: SIEM/SOC dienstverlening

GGI-Veilig IT producten 

(incl. bijbehorende diensten)

GGI-Veilig - Expertise diensten

(advies/consulting)

VDW: Module 1

Technische maatregelen

VDW: Module 2

Monitoring & Response

IBD - Ondersteuningspakket 



Waarom?

12.4.1.3 2 De informatieverwerkende omgeving wordt gemonitord door een SIEM en/ of 

SOC middels detectie-voorzieningen, zoals het Nationaal Detectie Netwerk 

(alleen voor rijksoverheidsorganisaties). Deze worden ingezet op basis van een 

risico-inschatting, mede aan de hand van de aard van de te beschermen
gegevens en informatiesystemen, zodat aanvallen kunnen worden gedetecteerd.

12.4.1.4 2 Bij ontdekte nieuwe dreigingen (aanvallen) via 12.4.1.3 worden deze binnen 

geldende juridische kaders verplicht gedeeld binnen de overheid, waaronder 

met het NCSC (alleen voor rijksoverheidsorganisaties) of

via de sectorale CERT (voor andere overheidsorganisaties), middels (bij 

voorkeur geautomatiseerde) threat intelligence sharing mechanismen.

In de BIO staat het volgende:
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GGI-Veilig – SIEM/SOC dienstverlening

GGI-Veilig - SIEM/SOC dienstverlening 

& Coördinatie (P1)
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SIEM/SOC

proces

Afhandeling 
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deelnemers

Deelnemer
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Geconstateerde dreiging +

Oorzaak device +

Advies mitigatie

ordening / 3 mnd opslag /
Health monitoring 

Centrale SIEM omgeving

SIEM Systeem

Analyse en
Mitigatie advies

SOC team

Service portal / deelnemer 
dashboard
- SLA info
- Incident rapport
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alerts

Service Desk

KPN
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logcollector

(KPN)

ICT Infrastructuur van deelnemer

100% / 
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Local storage

SIEM/SOC als managed

service

24/7 monitoring en 

respons

Koppeling logbronnen van 

deelnemer, ook uit P2 

GGI-Veilig

1 leverancier: verhogen 

gemeenschappelijke 

baten
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Relatie Deelnemer–KPN–IBD SIEM/SOC

KPN SIEM/SOC 

dienst
VNG-R / IBD

Gemeente

Samenwerkings

verband

Gemeente

Deelnemer

enkelvoudig

VWO Deelnemer-KPN VWO Deelnemer-IBD 

-Sectorale CERT rol, partner met NCSC

-Dreigingsbeeld/TI provider

-Regie op gezamenlijke start en 

doorgroei UC/logbron pakketten

-ondersteuning, handreikingen –

-beleid

-VNG Verklaringen Pentest/DPIA
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Wat levert GGI-Veilig aan de IBD?

GGI-Veilig

IBD-CERT

Portaal

Aangesloten 

deelnemer D

Aangesloten 

deelnemer A

Aangesloten 

deelnemer B

Aangesloten 

deelnemer C

Security events worden

naar GGI-Veilig centrale 

omgeving gestuurd

Ontvangen events worden 

door de SIEM-tooling

geanalyseerd

De IBD-CERT heeft 

inzage  in de resultaten

van de analyse

De IBD-CERT kan direct 

adequaat reageren op actuele 

dreigingen en incidenten



Wat kan de IBD-CERT hiermee?

IBD-CERT kan haar taak uitvoeren, zoals opgelegd vanuit de BIO (12.4.1.4)
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Wat kan de IBD-CERT hiermee?

Vroege indicatie van 

gerichte campagne op 

gemeenten

Signalering nieuwe, tot 

dusver onbekende 

dreigingen

Inzicht in trends over 

deelnemers heen

Inschatting ernst 

van de situatie

Mogelijk besmettingen 

bij andere gemeenten 

voorkomen

IBD-CERT kan haar taak uitvoeren, zoals opgelegd vanuit de BIO (12.4.1.4)

Begeleiding bij 

(ernstige) 

incidenten

Hulp bij 

woordvoering en 

communicatie

Sturing op use cases

Knooppunt uitwisseling 

dreigingsinformatie
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Uitdaging - meerwaarde

Monitoring & Response is complex.

Met goede ondersteuning vanuit GGI-Veilig en 

de IBD efficiënt en succesvol te implementeren.

Digitale weerbaarheid deelnemer 

wordt sterk verhoogd!



Meerwaarde voor gemeenten

Sterk verhogen digitale weerbaarheid van deelnemers van GGI-Veilig 

door integratie IBD → GGI-Veilig.

Door GGI-Veilig Monitoring & Respons krijgt de IBD meer zicht in wat 

gebeurd bij de deelnemers (CERT rol / dreigingslandschap)

Alarmerende functie vanuit IBD. Door vroege signalering kunnen we 

mogelijk situaties als in Lochem voorkomen. 



Vragen



Afronding

Met SIEM/SOC krijg je inzicht in wat er speelt in je infra. Hiermee kun je snel reageren 
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Waarom wil je dit als gemeente?



Afronding

Meerwaarde voor IBD dienstverlening aan gemeenten:

Met SIEM/SOC krijg je inzicht in wat er speelt in je infra. Hiermee kun je snel reageren 

op incidenten en daardoor snel ingrijpen en schade voorkomen.

Waarom wil je dit als gemeente?

De informatie positie van de IBD wordt sterk verbeterd. Deze verbeterde positie zorgt 

ervoor dat wij onze taken en verantwoordelijkheden richting gemeenten beter kunnen 

vervullen. We kunnen hierdoor de gemeenten nog gerichter en concreter helpen.



Afronding

Gemeenten willen ontzorgd worden. Door het afnemen van een SIEM/SOC dienst kan 

dat slechts gedeeltelijk. De opvolging van de meldingen uit SIEM/SOC dient door de 

gemeente te gebeuren!

Ontzorging?

Meerwaarde voor IBD dienstverlening aan gemeenten:

Met SIEM/SOC krijg je inzicht in wat er speelt in je infra. Hiermee kun je snel reageren 

op incidenten en daardoor snel ingrijpen en schade voorkomen.

Waarom wil je dit als gemeente?

De informatie positie van de IBD wordt sterk verbeterd. Deze verbeterde positie zorgt 

ervoor dat wij onze taken en verantwoordelijkheden richting gemeenten beter kunnen 

vervullen. We kunnen hierdoor de gemeenten nog gerichter en concreter helpen.
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twan.vandermeer@vng.nl

www.vngrealisatie.nl/producten/ggi-veilig

www.informatiebeveiligingsdienst.nl/actueel/monitoring

www.alertonline.nl/nieuws/2019/gemeentelochem
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