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Opening

Voorzitter Weerwind (gemeente Almere) heet alle deelnemers hartelijk welkom en opent de
vergadering.
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Verslag en actiepuntenlijst vorig overleg

Er zijn geen aanvullingen en/of wijzigingen ten aanzien van het concept verslag van 22 januari
2021, het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van de presentatie van het Cybersecurity Platform in het vorige overleg, wordt
aangegeven dat bij veel bestuurders behoefte is aan een overzicht van organisaties die op
cybersecurity gebied in overheidsland aan het werk zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden.
Het creëeren van overzicht in het speelveld is een ambitie vanuit de Agenda Digitale Veiligheid.
Het is van belang meer verbinding aan te brengen tussen alle overlegtafels om het bespreken van
digitale veiligheid meer structuur te geven. Dit kost tijd, maar is onderhanden.
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Vragen over update vanuit de IBD en het NCSC

Bij de vergaderstukken hebben de leden van de Adviesraad IBD de Maandmonitor ontvangen. Een
aantal zaken wordt uitgelicht:
•

Voor het eerst heeft de IBD een dringend advies uitgebracht rondom een algemene
maatregel, namelijk tweefactorauthenticatie (2FA). We zien veel bedrijven initiatieven
ontplooien om 2FA meer onder de aandacht te brengen. Een aantal gemeenten wist niet
goed hoe hiermee te beginnen, die zijn door de IBD op weg geholpen. Meerdere CISO’s
konden het bericht waarderen om te gebruiken richting bestuur. Op 8 april verzorgde
Microsoft op verzoek van de IBD een workshop rondom multifactorauthenticatie. Naschrift:
Ruim 275 personen namen deel aan deze workshop.

•

In januari heeft de IBD een evaluatie uitgevoerd naar het dienstverleningsaanbod. Het
gemiddelde cijfer is een 8. Er is tevens gevraagd naar de praktische behoeften voor de
komende tijd. De respondenten zijn tevreden over de duidelijke opbouw en prioritering, de
diversiteit in het aanbod, de wijze waarop de IBD het aanbiedt, de goede kwaliteit en
laagdrempeligheid van de sessies. Gemeenten hebben complimenten gegeven dat er
steeds meer bewustwording ontstaat op bestuurlijk niveau. Er is aangegeven dat er
behoefte is aan nog meer best practices en meer praktische sessies. De vertaling naar de
gemeentelijke praktijk is daarbij van belang. CISO’s geven aan dat cybercrime een steeds
belangrijker onderwerp voor hen wordt.

•

Als aanvullende ondersteuning in 2021 zijn enkele suggesties genoemd. Zo is
ondersteuning benoemd vanuit de IBD op het beschikbaar krijgen van middelen om de
basismaatregelen bij de gemeente te kunnen implementeren. In lijn hiermee wordt ook de
steeds meer bestuurlijke affiniteit van de CISO genoemd en het overtuigen van besturen
en directies. Zo is verzocht om ondersteuning bij het vormen van een jaarplan voor
informatiebeveiliging richting directie. Daarnaast is ook een rol gevraagd van de IBD in het
opdrachtgeverschap richting leveranciers.

De Adviesraad IBD ziet graag dat er in een volgende evaluatie een verdieping plaatsvindt: wat
doen de CISO’s daadwerkelijk met de adviezen en hoe laten zij dit landen op de bestuurlijke tafel.
Vanuit de VNG/IBD wordt het contact met bestuurders steeds vaker gezocht, er is contact gelegd
met het NGB en de VGS.
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Uitwisselen ideeën Agenda Digitale Veiligheid

De Agenda Digitale Veiligheid is een jaar geleden vastgesteld. Er ontstaat meer bestuurlijke
aandacht voor digitale veiligheid. De awareness moet omhoog, niet alleen de IBD, maar ook Team
Publieke Waarden vanuit VNG Beleid zit daar bovenop. Zo zijn we aangesloten bij het overleg
vanuit de veiligheidsregio’s over digitale ontwrichting, bij departementaal overleg en de
gesprekken rondom citydeals cybercrime. Vanuit denken in samenhang ontstaat steeds meer
verbinding. Rondom alle actielijnen zijn concrete ontwikkelingen gaande.
Het belang van aansluiten bij cyberoefeningen wordt nogmaals benadrukt. Dit najaar wordt in de
grote overheidsbrede cyberoefening ook invulling gegeven op het onderwerp losgeld bij
ransomware. Daarnaast is een duidelijke oproep aan gemeenten: blijf in verbinding met elkaar.
Met betrekking tot prioritering en handelingsperspectief wordt het programma Verhogen Digitale
Weerbaarheid (VDW) van de IBD genoemd. Module 1 gaat in op de basis op orde krijgen, denk
hierbij aan toegangsbeheer, back-ups. Het is goed om daar het gesprek over aan te gaan met de
CISO. Monitoring kan door gemeenten worden ingekocht via GGI-Veilig van VNG Realisatie. Binnen
Samen Organiseren zijn hier voorzieningen voor beschikbaar. Wel is de volgordelijkheid van de
VDW modules van belang, gemeenten moeten eerst de basis op orde hebben, daarna kunnen zij
vervolgstappen zetten richting monitoring.
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Evaluatie Hof van Twente

De evaluatierapporten rond het incident bij Hof van Twente zijn beschikbaar. De IBD heeft een
lessons learned product gepubliceerd. Een voorstel van uitbreiding van de IBD dienstverlening om
een eerste triage bij gemeenten op locatie uit te voeren wordt op dit moment uitgewerkt. De IBD
onderzoekt of een partij in de arm genomen kan worden om deze triage op locatie te doen. Dit
helpt zowel de IBD als gemeenten, onder meer met eerste hulp, vaststellen wat er aan de hand is,
en bij het opstellen van het opdrachtformulier voor het forensisch onderzoek. De CERT heeft een
aantal basistaken in de incident response fase, deze is coördinerend en in principe op afstand.
Gebleken is dat er voor sommige gemeenten een gat kan zitten tussen wat de IBD op afstand kan
bieden en wat gemeenten nodig hebben ten tijde van een incident. Er wordt ook onderzocht of het
GRN hierin een rol kan spelen, maar het gaat in veel gevallen om schaarse specialistische kennis.
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G4 Table Top, IBD en NCSC

Op basis van het Nationaal Crisisplan Digitaal en het rapport Digitale Ontwrichting van de G4 is een
tabletop oefening gehouden met vertegenwoordigers vanuit de G4, het NCTV, BZK en de IBD.
Vanuit gemeenten waren zowel vertegenwoordigers uit de reguliere CISO hoek als de OOV hoek
aangehaakt. De resultaten van de oefening worden nog verwerkt in een rapportage.
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Rondvraag

Burgemeester Romeyn stopt per 1 juni als burgemeester van Heiloo. Het eerstvolgende overleg
vindt plaats op vrijdag 25 juni. Dit is derhalve zijn laatste bijeenkomst. Hij bedankt de
Adviesraadleden en de IBD voor de prettige samenwerking en hij bedankt een ieder voor alle
kennis die hij heeft kunnen ophalen. Voorzitter Weerwind bedankt burgemeester Romeyn voor de
inbreng van zijn praktijkkennis en zijn nuchterheid, waarmee hij complexe vraagstukken weet
terug te brengen tot de kern.
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Sluiting

Het eerstvolgende overleg is op vrijdag 25 juni 2021.
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