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Doel Interactieve workshop

• Discussie over de aanpak Incidentmanagement op verschillende 

onderwerpen aan de hand van stellingen.

• Stellen van vragen voor implementatie of verbetering van 

Incidentmanagement gerelateerd aan informatiebeveiliging.

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

uitdagingen rond Incidentmanagement.



Interactieve workshop
Incidentmanagement (90 min)



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. 

(Ook imago schade!)

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!”
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Beschrijf het proces eenduidig.
Let op! De BIO verplicht 

overheidsorganisaties om hun incidenten te 

melden bij hun sectorale CERT!



Waar begin ik?

Aanvullingen vanuit Informatiebeveiliging:

Houd rekening met het

“Gouden uur”.

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.

Betrek de IBD voor hulp en advies!

De IBD Factsheet

Incidentmanagement 

is beschikbaar op onze site.



Leg afspraken vast in 

een incident 

management en 

response beleid. 
Zorg dat IB incidenten 

het proces kunnen 

triggeren.

(Niet alleen techniek) Classificeer incidenten 

op een logische,

systematische

wijze*.

Hoe pak ik dit structureel op

Oefen regelmatig

met diverse 

soorten incidenten.

Controleer minimaal 

jaarlijks of het incident 

mngt proces actueel en 

beschreven is en 

verantwoordelijkheden 

juist zijn belegd.

De IBD heeft 

een voorbeeld 

beschikbaar

*https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/standaard-incidentindeling-ibd/



Oproep!

Handreiking is al enkele jaren oud.

Nieuwe inzichten, nieuwe ervaringen met incidenten.

Hoog tijd voor een grondige update!

Wie wil hier aan bijdragen?
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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



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! Oefen regelmatig een incident!

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

IBD CERT: 070 204 55 11

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

