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Doel webinar

Na het volgen van deze webinar:

• Kent u het traject Verhogen Digitale Weerbaarheid van de IBD

• Begrijpt u het belang daarvan voor uw gemeente

• Begrijpt u het belang van Incidentmanagement 

• Heeft u inzicht in de partijen die er bij betrokken dienen te zijn

• Weet u waar en hoe u met Incidentmanagement kunt starten of 

verbeteren (gericht op informatiebeveiliging)

• Weet u hoe u dit structureel in uw organisatie kunt borgen



Webinar Incidentmanagement (60 min)

Context

Aanleiding & 

Onderzoek

Hoe en waar 

begin ik?

Structureel borgen

Tips uit de 

praktijk

Vragen



Waar staat dit getal voor?



VDW

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



Waar staat dit getal voor?

144
De IBD registreerde 144 informatiebeveiligingsincidenten met een hulpvraag 

van gemeenten. Hierbij verleende de IBD op afstand assistentie in de vorm 

van bijvoorbeeld analyse van logbestanden, woordvoerings- en 

communicatieadvies en advies over aanvullende maatregelen om herhaling 

van incidenten te voorkomen.

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/nieuws/ibd-jaaroverzicht-2019/



Waarom is Incidentmanagement 
belangrijk?

Ondanks alle 

voorzorgsmaatregelen gaat er 

soms toch iets mis.

Efficiënt proces (snel handelen) 

minimaliseert schadelijke 

gevolgen.

(Onbeschikbaarheid, diefstal 

gegevens, vernietiging, etc.)

Verstoringen duren zo kort 

mogelijk en schade zo beperkt 

mogelijk.

Alle belanghebbenden zijn 

geïnformeerd, weten wat er aan 

de hand is en wat men kan 

verwachten.

Risico’s

Kracht

Diensten en ICT-infra voor 

langere tijd onbeschikbaar.
Door traag handelen:

Gegevens kunnen gestolen 

worden of onbeschikbaar raken, 

bv door vernietiging. 



Doel Incidentmanagement

Het incidentmanagementproces heeft als 

doel om verstoringen/incidenten zo snel 

mogelijk te verhelpen en herhaling van het 

incident in de toekomst te voorkomen. 

“Hoe langer het duurt, hoe meer het kost!”



Waar begin ik?

Beschrijf het proces eenduidig.
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Meld een 

informatiebeveiligingsincident via de  

VCIB bij de IBD.

Zorg dat een 

informatiebeveiligingsincident, of het 

vermoeden ervan, altijd gemeld 

wordt bij de Servicedesk of de 

CISO.

Zorg dat alle betrokkenen goed 

geïnformeerd zijn.

(Technisch + mngnt)

En weet wie dit zijn!

Formeer een crisisteam dat in geval 

van incidenten met grote impact 

snel acties kan ondernemen.

(o.a. Ciso, technisch spec, business, 

comm, Privacy)

Zorg dat de juiste logging

beschikbaar is.



Waar begin ik?

Aanvullingen vanuit Informatiebeveiliging:

Schakel via de IBD (of wellicht zelf als je hier al mee bekend bent) 

het Gemeentelijk Response Netwerk (GRN) in.

Dit houd het volgende in:

Er wordt specifieke expertise gezocht en ingeschakeld vanuit gemeenten in de regio.

De IBD gebruikt hiervoor haar netwerk alsook vakverenigingen, zoals bv IMG/VIAG etc. 

Brede expertise en diversiteit qua niveaus / rollen / functies/ kennis.

Bijgeschakelde expertise levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het incident.



Hoe begin ik

Beschrijf het Incident 

Management proces.

Stappen:
Identificeer:

Wat is er

gebeurd?
Indammen schade:

Stel schade vast, 

betrek de juiste mensen,

stel bewijs veilig.
Remediatie en herstel:

Blokkeer oorzaak,

Herstel schade.

Kennisgeving:

Communiceer naar 

de betrokkenen.

Rapportage en 

evaluatie.
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Betrek de IBD voor hulp en advies!

De IBD Factsheet

Incidentmanagement 

wordt binnenkort op onze site 

gepubliceerd.
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Tips uit de praktijk(1)

• Houd rekening met een noodscenario. 
• Reken op iets onvoorstelbaars en onvoorspelbaars. Weet hoe te handelen bij onduidelijkheden.

• Maak via de IBD gebruik van het Gemeentelijk Response Netwerk (GRN).

• Zorg dat er een vast crisisteam is met de juiste rollen en expertise.

• Zorg voor een uitwijkmogelijkheid.

• Oefen regelmatig een incident.
• Hiermee doorloop je alle aspecten en kom je er achter of je nog iets mist. 

• Betrek hier liefst ook leveranciers bij.

• Indien mogelijk ook ketenpartners.

• Oefen hoe te handelen bij calamiteiten.

• Documenteer nauwkeurig de uitgevoerde acties.
• Zorg dat de genoteerde acties eenduidig beschreven zijn.

• Noteer bij iedere actie de datum en tijd.



Tips uit de praktijk (2)

• Leer van de incidenten. 
• Voorkomen identieke incidenten in de toekomst.

• Maak handig gebruik van wat anderen geleerd hebben bij een incident.

• Start een WhatsApp / Signal groep met direct betrokkenen.
• Snelle en directe afstemming, risico inschatting en besluitvorming.

• Effectief en tijdig bepalen vervolgstappen.

• Pas op met communicatie naar de buitenwereld.
• Communicatie kan heel snel tot verkeerde interpretaties, misverstanden en met name tot onrust leiden. Wees 

hiermee voorzichtig mee!

• Bel de IBD-CERT!
• De IBD-CERT kan direct helpen! Aarzel dus niet om de IBD te bellen. Wij staan voor u klaar!!

• Ook bij woordvoering/communicatie kunnen wij u helpen!



Vragen



Afsluiting

Bereid je voor op het ergste!

Je kunt nooit voorspellen wat voor incidenten er zullen optreden. 

Bereid je voor op iets wat je je op dit moment nog niet voor kunt 

stellen!

Gemeentelijk Response Netwerk, GRN:

Wees bewust van het GRN. Hier kan men veel hulp van krijgen. 

Wees ook bereid om hier aan bij te dragen als het om een andere 

gemeente in de regio gaat.

Zorg dat je expertise achter de hand hebt:
Wacht niet als je aanvullende expertise nodig hebt. Tijd is essentieel bij 

incidenten. Deze expertise kan vanuit GGI-Veilig perceel 3 via een 

noodprocedure ingeschakeld worden.

Black Swan*

*https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Swan:_The_Impact_of_the_Highly_Improbable



Dank voor de aandacht!

Alle hulpmiddelen zijn te vinden op onze website:

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

info@IBDgemeenten.nl

De IBD Factsheet

Incidentmanagement 

wordt binnenkort op onze site gepubliceerd.

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

