IMPLEMENTATIE INTEGRALE INFORMATIEVEILIGHEID
I NFORMATIEVEILIGHEID IS ONDERDEEL VAN BURGERVEILIGHEID
Nederlandse Gemeenten staan voor de uitdaging om grote stap voorwaarts te
maken in de Informatieveiligheid voor hun burgers. Voor 1 juli 2018 dienen
zij de implementatie voltooid te hebben van de AVG en ENSIA. AVG staat
voor Algemene verordening gegevensbescherming is de opvolger van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent
eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. ENSIA helpt
gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over
informatieveiligheid gebaseerd op de BIG (Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten).
Door ENSIA heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van
zaken over de Informatieveiligheid
en kan het beter op sturen. Het
verantwoordingsproces
van
Informatieveiligheid
sluit
aan
op
de
gemeentelijke planning en control-cyclus. Dit vermindert de verantwoordingsdruk bij gemeenten, omdat zes verantwoordingsprocedures zijn
samengevoegd. Het gaat ten slotte om de privacy van burgers. Deze
adequaat te beschermen is bijzonder lastig in een wereld waarin datastromen
almaar toenemen en data-analyse sneller wordt. Hoog tijd om privacy niet
langer uitsluitend als individueel
recht te zien maar ook als zorgplicht
beveiligt
informatiesystemen
van dataverwerkers. Informatie-zijn het doel van
veiligheid moet daarom benaderd
beschermt tegen
bedreigingen
worden vanuit het standpunt van
Burgerveiligheid.
maken gebruik van
informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is daarbij het
samenhangend stelsel van maatregelen dat zich richt op het blijvend
realiseren van een afdoend niveau
van Beschikbaarheid, Integriteit en
Vertrouwelijkheid van informatie en
informatiesystemen.

(richtlijnen, procedures
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vermindert

kwetsbaarheden
bieden ruimte voor

verhindert

aanvallen
leiden tot

beperkt

schade

De invoering van informatiebeveiliging is niet een opdracht voor de afdeling
I&A van de gemeente. In de kern heeft het zelfs weinig te maken met
techniek maar vooral met houding en gedrag van iedereen die met informatie
over de burgers van de gemeente te maken krijgt.
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VAN T AAKGERICHT NAAR PROCESGERICHT
De huidige audits en borging worden 'verticaal' aangestuurd vanuit de
verantwoordelijke afdelingen. Met de invoering van ENSIA wordt de
organisatie voor de verantwoording over de informatieveiligheid 'gekanteld'.
De Horizontale' uitvoering betekent 'ontschotten' van de verantwoording en
werken volgens een vooraf gedefinieerd en herhaalbaar proces over alle
afdelingen. Niet eenmalig ad hoc maar een continue inspanning.
Dit verandertraject wordt door onze projectleiders en consultants begeleid
volgens onze incrementele aanpak. Inhoudelijk verandert de verantwoording
immer niet. Aansturing en organiseren wordt "horizontaal", verantwoording
blijft"verticaal". Nu echter via de Raad.
Via de plateauaanpak van IBCnetwork wordt
het procesgericht werken. Iedere klim naar een
volgend plateau wordt samen met het team
uitgevoerd. De eerste zelfevaluatie zal nog
stroef verlopen, maar de volgende zal soepeler
verlopen. Door samen te leren en te
verbeteren
wordt
de
nieuwe
werkwijze
duurzaam verankert in houding en gedrag.

STAPPENPLAN ENSIA
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Op 1 juli 2018 ENSIA afgerond. Echter, in dit
overgangsjaar wordt ook nog het bestaande schema van audits afgelopen.
Dus een reeds ingeplande DigID-audit wordt nog steeds uitgevoerd en niet
uitgesteld. We hebben dus te maken met een hybride situatie, een
samenloop van oude en nieuwe systematiek.
Er moeten zelfevaluaties/audits uitgevoerd worden voor zes bedrijfssystemen: BRP, PUN, DigiD, BAG, BGT en Suwinet. Eind 2017 moet De
normen en vragenlijsten hebben een 1-op-n relatie met de bedrijfssystemen.
En dus kunnen de resultaten voor BRP/PUN hergebruikt worden voor anderen
zoals BAG/BGT.

Noodzaak
Bij de kick-off wordt duidelijk wat het team voor de zelfevaluatie of audit
moet realiseren. De Portefeuillehouder, adviseur VNG/ENSIA en Externe
Auditor geven hun doelstelling ennoodzaak om ENSIA in te realiseren.

Team ENSIA






Adviseur communicatie
Gemeentewinkel KCC/balie (BRP/PUN)
Werk&Inkomen (Suwinet)
Webredacteur (DigID)
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BAG/BGT beheer





Adviseur KING

Personeelszaken (medewerkers)
CISO (contact IBD)
Financiën (verzekering,
jaarverslag)

contractbeheer,

aansluiting

P&C

cyclus

en

Externe auditor (digid/suwinet, aansluiting P&C cyclus en jaarverslag)
Archivaris, voorbeeldfunctie omdat hij al horizontaal werkt en omdat het
archief (e-depot?) straks meedoet voor AVG.

Aanpak en Resultaat
Vraagstukken zijn:






Delen we de FG samen met gemeenten in het samenwerkingsverband?



Hoe ver met BIG want daar is het op gebaseerd, is IB-beleid/plan nog
geldig?




Wie is nu de coordinator, gebruikt E-learning tool van KING, community?



Aansluiting op de P&C cyclus?

Wie beheert de autorisaties van de ENSIA-site bij de ICTU?
Hoe ver ben je mbt. 2 okt. deadline BRP/PUN = BIG vragen zelfevaluatie?
Vragenlijst is een boom met vragen, kan je exporteren, als de eerste ja
komen vervolg vragen, opsturen zonder in te hoeven loggen

Welk tool gebruiken we om documentatie/bewijs te registreren en de
verklaring van toepasbaarheid voor de Raad op te stellen?

Denken, Maken, Toepassen

Evaluatie
De bevindingen worden direct gebruikt voor het informatiebeveiligingsplan.
De verbeteracties worden gepland en uitgezet bij de betreffende
verantwoordelijken.

D OELSTELLING AVG
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een aanscherping
van de bestaande Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Op 25 mei
2018 is de AVG van toepassing. De dienstverlening, de bedrijfsprocessen,
systemen en procedures moeten dan aangepast zijn aan de onderstaande 10
punten. Hoeveel menskracht en middelen u moet inzetten om deze punten
goed te realiseren, hangt mede af van de mate waarin de Gemeente voldoet
aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).



Bewustwording
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Overzicht verwerkingen: het register van verwerkingsactiviteiten.




Privacy by design & privacy by default







Bewerkersovereenkomsten en contracten, Third Party Mededeling (TPM)

Privacy Impact Assessment
beoordeling (GEB)

(PIA)

of

gegevens-verwerkings-effect-

Functionaris voor gegevensbescherming en contact met de Autoriteit
Persoonsgegevens, plaats in Gemeenschapelijke Regeling

Privacyverklaringen voor de verschillende doelgroep(en)
Rechten van betrokkenen waarborgen
Toestemming volgens 'informed consent’
Meldplicht datalekken

STAPPENPLAN AVG

(1)
Te verwaarlozen

(2)
Minimaal effect

(3)
Behoorlijke schade

Kans
(1) Laag

1

4

9

16

25

(2) Midden

2

8

18

32

50

(3) Hoog

3

12

27

48

75

De AVG is breder dan wat bij ENSIA
beoordeeld
is.
Het gaat
om
alle
bedrijfsprocessen waarbinnen persoonsgegevens verwerkt worden. In het geval
van de gemeente gaat het bij altijd om
bijzondere persoonsgegevens.
We kunnen daarbij echter wel gebruik
maken van de lessen die geleerd zijn
met de zelfevaluaties en verbeteracties
voor ENSIA.

(4)
Ernstige schade
(5)
Continuïteitsdreiging

De aanpak is er op gericht zo min mogelijk tijd te vergen van de druk bezette
medewerkers en van de betrokkenen. De aanpak kent twee "kanten". De
"zachte kant" gericht op cultuur- en gedragsverandering op het bevorderen
van burgerveiligheid. En de "harde kant" gericht op het proces, de methoden
en de ondersteuning met tools.
Impact

Team AVG
Dit
team
heeft
een
organisatiebrede invulling en
is daarom een uitbreiding op
het team ENSIA met:

Informatieveiligheidsbeleid

risicoprofiel bepalen

Risicoanalyse





DIV omdat DSP aangepast
wordt obv. AVG
Informatiebeheer vanwege
het nieuwe register verwerkingsactiviteiten
Archivaris, vanwege het
archief (E-depot) inzageen verwijderrecht

Inventariseer informatiemiddelen

Bepaal waarde
inf ormatiemiddelen
en af hankelijkheden ertussen

Privacy
Impact
Assessment

Bepaal de
bedreigingen

Bepaal
kwetsbaarheden

Beoordeel de risico's
Bepaal af te dekken risico's
Kies de maatregelen
Restrisico's aanvaarden
N
J

Informatieveiligheidsbeleid aanpassen
Informatieveiligheidsplan
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Jeugdzorg en WMO





Vergunningen en Handhaving

Verstrekking subsidies
Geo-informatie, want statistische informatie (op kaarten) mag niet niet
herleidbaar zijn naar een kleine groep natuurlijke personen.

Landelijk stelsel basisregistraties (NHR, WKPB, BRK)
Omgevingsdienst, WABO/Omgevingswet

Aanpak en Resultaat
Er moet een E-dienst ingericht wordt waar burgers hun inzagerecht kunnen
uitoefenen. Bijvoorbeeld op een vergelijkbare manier ingericht zoals de Edienst Generiek Bezwaarschrift.

Denken, Maken, Toepassen

Evaluatie

B EHEERSSYSTEEM VOOR INFORMATIEVEILIGHEID (ISMS)
Met de invoering van het ISMS wordt de volgende stap gezet van
Procesgericht naar Systeemgericht. De gemeente is in staat om op het
niveau van 'Werking' de naleving (compliance) van de BIG en de AVG te
waarborgen.




Welk ISMS tool wordt gebruikt
Welk SIEM tool wordt gebruikt

STAPPENPLAN ISMS
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CONSULTANTS MET GEMEENTE - ERVARING
Het heldere inzicht van de senior consultants zit diepgeworteld door
persoonlijke ondervindingen, opgedaan tijdens ieders intensieve loopbaan en
freelance consultancy bij gemeenten en overheid.
De consultants van IBCnetwork zorgen dat projectmedewerkers van
verschillende gemeenten kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Zo komen
zo efficiënt tot hoge kwaliteit van resultaten. Op dit moment werken we
reeds samen binnen de communicty met:





Bunnik/Wijk bij duurstede,
Houten, Lopik, Vianen, IJsselstein, Nieuwegein,
Ede / Veenendaal / Renswoude / Scherpenzeel / Woudenberg

Samen met u komen zij snel tot actie: “Plan, Build en Run”.

VOOR MEER INFORMATIE
GOV.FACTORY
E-mail: info@govfactory.nl
website: https://www.govfactory.nl/
GOV.3IV is een product van GOV.FACTORY

