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Is dit door mijn gemeente geregeld?

De onderstaande punten kwamen ook terug in 
 ‘Verhoging digitale weerbaarheid Module 1’. Deze 
criteria heeft u dus mogelijk al  gecontroleerd

  Is er een changemanagement proces (voor ICT 
middelen) en wordt deze gevolgd?

  Is er een changemanagement procedure?
  Is de goedkeuringsprocedure voor wijzigingen  
een onderdeel van de changemanagement 
 procedure?
  Worden er testen uitgevoerd op kritische 
 toepassingen, na wijzigingen in de besturings
systemen?
  Worden wijzigingen ook verwerkt in de CMDB?
  Is er in contracten (met derde partijen) vast gelegd 
hoewordt omgegaan met change management?

Is dit door mijn gemeente geregeld?

Onderstaande punten dienen  geregeld te zijn 
voordat kan worden begonnen aan Monitoring 
&  Response:

  Is informatiebeveiliging een  onderdeel 
binnen dit proces?
  Is er aantoonbaar change management 
ingericht volgens gangbare best practices 
zoalsITIL en voor applicaties ASL?
  Is het administreren van  significante 
 wijzigingen een  onderdeel van de 
 change management  procedure?
  Is de impactanalyse van mogelijke gevolgen 
van de wijzigingen een onderdeel van de 
change management procedure?
  Is er in de procedure voor het installeren 
van Servers, OSen en Ontwikkelplatforms 
expliciet  aandacht voor het uitzetten van 
niet noodzakelijkefunctionaliteit en 
 toegang?

Is dit door mijn gemeente geregeld?

De onderstaande punten kwamen ook terug in 
‘Verhoging digitale weerbaarheid Module 1’.  
Deze criteria heeft u dus mogelijk al gecontroleerd

  Is er een uptodate en volledig centraal 
overzicht van alle ICTmiddelen waaronder de 
software en hardware?
  Worden deze gegevens geactualiseerd bij 
wijzigingen? (Geïnitieerd vanuit change
management)
  Zijn alle systeemklokken gesynchroniseerd  
op alle actieve infrastructuur en informatie
systemen?

Is dit door mijn gemeente geregeld?

Onderstaande punten dienen geregeld te zijn voordat kan worden 
begonnen aan Monitoring & Response:

  Is van elk middel de waarde voor de organisatie, de vereiste 
 beveiligingsclassificati een de verantwoordelijke lijnmanager bekend?
  Zijn de wijzigingen doorgegeven aan de IBD (ICTfoto)?

Is er Is dit door mijn gemeente geregeld?

Onderstaande punten dienen geregeld te zijn 
voordat kan worden begonnen aan Monitoring 
& Response:

  Is er vastgelegd wie eigenaar van de ver
werkte gegevens is?
  Zijn er afspraken (met derde partijen) ge
maakt over de inhoud van rapportages, 
zoals het melden van incidenten en autori
satiebeheer activiteiten?
  Wordt bewijsmateriaal adequaat veiligge
steld als er een incident opgetreden is?
  Onderhoud de gemeente contacten met 
relevante expertise groepen en leveranciers 
om in geval van incidenten hulp te krijgen 
om snel/juist te kunnen handelen?

Is dit door mijn gemeente geregeld?

De onderstaande punten kwamen ook terug in ‘Verhoging digitale weerbaarheid Module 1’. Deze crite-
ria heeft u dus mogelijk al gecontroleerd

  Is er een incidentmanagement proces en wordt deze ook gevolgd?
  Is er een incidentmanagement procedure met daarin de te volgen stappen bij een (beveiligings) inci
dent en is de procedure in werking?
  Is in de incidentmanagement procedure ook aandacht besteed aan de reactie op een (beveiligings) 
incident en de afhandeling daarvan?
  Zijn escalatieprocedures en is een registratiesysteem onderdeel van de incidentmanagement procedure?
  Worden beveiligingsincidenten vastgelegd in een systeem?
  Is er een proces om eenvoudig en snel beveiligingsincidenten en zwakke plekken in de beveiliging te 
melden?
  Kent iedereen zijn/haar verantwoordelijkheden in de procedure met betrekking tot het melden van 
verdachte zwakke plekken met betrekking tot informatiebeveiliging?
  Wordt er lering getrokken uit informatiebeveiligingsincidenten? (Ook bijvoorbeeld door contact met de 
IBD?)

Is dit door mijn gemeente geregeld?

De onderstaande punten kwamen ook terug in 
‘Verhoging digitale weerbaarheid Module 1’. 
Deze criteria heeft u dus mogelijk al 
 gecontroleerd

  Is er een proces ingericht voor het beheer 
van technische kwetsbaarheden?
  Krijgt de gemeente kwetsbaarheids
waarschuwingen van de IBD (op basis van 
de ICTfoto) of op een andere wijze?
  Worden technische kwetsbaarheden van de 
gebruikte informatiesystemen geëvalueerd?
  Zijn de laatste (beveiligings) patches 
 geïnstalleerden worden deze volgens een 
patchmanagement proces doorgevoerd?
  Worden kritieke patches zo spoedig 
 mogelijk, binnen een week, na testen, 
 geïmplementeerd?

Is dit door mijn gemeente geregeld?

Onderstaande punten dienen geregeld te zijn voordat kan worden 
begonnen aan Monitoring & Response:

  Worden er adequate maatregelen genomen voor behandeling 
van de kwetsbaarheden en de daarmee samenhangende risico’s?
  Worden de risico’s geëvalueerd die verbonden zijn met de 
 installatie van de patch?
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Randvoorwaarden  
uit module 1

Randvoorwaarden  
uit module 1

Extra  
randvoorwaarden

Extra  
randvoorwaarden

Randvoorwaarden  
uit module 1

Extra  
randvoorwaarden

Verhogen digitale 
weerbaarheid, module 2: 

Randvoorwaarden


