
De toegevoegde waarde van 

informatieveiligheid

•	 Draagt	bij	aan	betrouwbare	
dienstverlening	aan	burgers,	
bedrijven	en	(keten)partners.

•	 Helpt	voldoen	aan	relevante	
wetgeving	en	kan	daarmee	
een	bijdrage	leveren	aan	het	
voorkomen	van	boetes	of	
dwangsommen.

•	 Biedt	mogelijkheden	voor	
medewerkers,	klanten	en	
partners. 

•	 Geeft	een	onderbouwing	
voor het nemen van 
beveiligingsmaatregelen.

Is de bedrijfskritische en gevoelige informatie 
van uw gemeente goed beschermd?

Wij helpen u grip te krijgen op de  
veiligheid van uw informatie! 

Door de verregaande digitalisering is iedere gemeente in grote mate afhankelijk 
van de betrouwbaarheid van haar informatievoorziening. Wanneer deze niet meer 
naar behoren functioneert, komen essentiële processen tot stilstand waardoor 
betrouwbare dienstverlening aan burgers en bedrijven niet meer gegarandeerd 
kan worden. Groot is de schade aan het imago van een gemeente wanneer  
vertrouwelijke informatie, zoals persoonsgegevens, onbedoeld in de openbaar-
heid komt.

De steeds intensievere samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners stelt 
hoge eisen aan de juiste omgang met informatie. Wet- en regelgeving stellen  
tegelijkertijd steeds stringentere eisen aan de beveiliging van informatie. 
Voorbeelden hiervan zijn de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgege-
vens (GBA) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op basis van deze 
wetgeving is de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) opgesteld door 
KING in samenwerking met VNG.

Incidenten hebben laten zien dat veel gemeenten onvoldoende grip hebben op de 
betrouwbaarheid van hun informatievoorziening. Dit kan ernstige gevolgen hebben 
voor de kwaliteit van de dienstverlening en het imago van een gemeente.
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Behoeften in het informatietijdperk 
Om betrouwbare dienstverlening aan burgers, bedrijven en (keten)partners te verlenen, is inzicht nodig in de mate waarin uw  
processen afhankelijk zijn van de informatievoorziening. Om te voldoen aan wet- en regelgeving is ook inzicht nodig in de wet-
telijke vereisten die bijvoorbeeld samenhangen met de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens in de organisatie. Deze 
inzichten zijn bepalend voor de veilige inrichting van uw informatievoorziening.

Gemeenten vinden informatiebeveiliging vaak lastig, hebben moeite om de snelle ontwikkelingen op ICT- en informatiebeveili-
gingsgebied te volgen en pakken informatieveiligheid niet altijd goed gecoördineerd op. Hoe krijg je dan de informatieveiligheid 
op orde? 

De aanpak
Met onze aanpak, die volledig aansluit op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten1, krijgt u grip op informatieveiligheid  
binnen uw gemeente en in de communicatie met partners.
1. Als eerste moeten de kaders worden vastgesteld, bewustwording worden gecreëerd en inzicht worden verkregen in eventuele 

specifieke vereisten.
2. Vervolgens worden de juiste maatregelen geïmplementeerd.
3. Ten slotte worden de maatregelen bewaakt en geëvalueerd.

1.	Inzicht	en	bewustwording
Stap 1 verschaft inzicht in hoe het in uw gemeente staat met informatieveiligheid.
•  Uitvoeren nulmeting op basis van de BIG.
•  Uitvoeren gap- en impactanalyse op basis van de BIG.
•  Benoemen van quickwins.
•  Uitvoeren risicoanalyse op de kritische processen/systemen om extra benodigde maatregelen in kaart te brengen.
•  Opleveren managementrapportage op basis van de quickscan.

Ter verhoging van het veiligheidsbewustzijn en/of het verkrijgen van nader inzicht kan additioneel worden uitgevoerd:
•  Bewustwording: zwakheden in de bescherming van informatie aanpakken door het gedrag van mensen te verbeteren op  

alle niveaus binnen de organisatie.
•  Privacyscan: verschaft inzicht in het gebruik en de beveiliging van privacygevoelige gegevens.
•  Mystery guest: security audit gericht op het menselijk gedrag van uw medewerkers.
•  Penetratietest: controle op de werking van technische maatregelen.
•  Simulatie: naspelen van digitale aanvallen en de response hierop, bijvoorbeeld een phishing aanval (misleiding via mail).
•  Codereview: controle van de broncode van programmatuur op beveiligingslekken.

2. Implementeren van maatregelen
Op basis van het in de eerste stap verkregen inzicht worden de passende maatregelen gekozen en geïmplementeerd.  
Door eerst de quickwins op te pakken, kunnen snel resultaten worden behaald. Een aantal activiteiten kan worden  
uitgevoerd die randvoorwaardelijk zijn voor een goede informatieveiligheid: 
•  Opstellen van informatiebeveiligingsbeleid.
•  Opstellen van informatiebeveiligingsplan waarmee de ontbrekende maatregelen kunnen worden ingevoerd.
•  Maken van een beveiligingsarchitectuur (organisatie, informatiesystemen en technologie). 

Voorbeelden van maatregelen zijn:
•  Logische toegangsbeveiliging (ontwerp en inrichting van Identity & Access Management).
•  Continuïteitsmanagement (analyse, plannen etc.).
•  Applicatieve en databeveiliging.
•  Organisatorische of procedurele aanpassingen, infrastructuurwijzigingen en wijzigingen in beheer.

Met onze gedegen kennis van de gemeentelijke processen, de voor een gemeente specifieke risico’s, de BIG en ook de kennis 
van de door het NCSC2 opgestelde ICT-beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties, geven wij het juiste advies voor de keuze en 
implementatie van maatregelen.

1 Zie new.kinggemeenten.nl/informatiebeveiliging/downloads-informatiebeveiligingsdienst
2 Nationaal Cyber Security Centrum, www.ncsc.nl



3.	Evaluatie	en	bewaking
Door informatieveiligheid te evalueren en dit weer terug te voeden in het informatieplan ontstaat een cyclus waardoor de  
informatieveiligheid continu verbeterd wordt met een herhaalbare en eenvoudige aanpak die helemaal aansluit op de  
IBD-methode.

Resultaten
Het resultaat na deze drie stappen is een solide basis voor blijvende grip op de betrouwbaarheid van de informatievoorziening 
en goede inbedding van informatieveiligheid binnen de gemeente. Door de procesmatige aanpak van informatieveiligheid wordt 
gezorgd voor: 
•  Betrouwbare dienstverlening aan burgers, bedrijven en (keten)partners.
•  Inzicht in de mate waarin processen afhankelijk zijn van de informatievoorziening en de maatregelen die zijn genomen.
•  Een onderbouwing waarom beveiligingsmaatregelen worden genomen en wat de prioriteit is van de maatregelen.
•  Goed opdrachtgeverschap naar externe leveranciers van diensten, waaronder ICT.

Waarom met Capgemini?
Het uitvoeren en begeleiden van een toets tegen de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten vereist brede kennis 
van informatiebeveiliging, proces- en systeemarchitectuur evenals capaciteiten op het gebied van projectmanagement en advise-
ring. De medewerkers van Capgemini zijn door hun ruime ervaring als geen ander in staat deze rol te vervullen en over te dragen 
naar klanten.

Capgemini is van oudsher zeer betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van het vakgebied Informatiebeveiliging.  
De Capgemini Community ‘Cyber Security’ richt zich - in Nederland met circa 250 experts - op alle aspecten van informatie-
beveiliging: van beleid tot technologie. 

Wij dragen substantieel bij aan de ontwikkeling van het vakgebied in onder andere het Platform voor Informatiebeveiliging (PvIB, 
Nederland ICT en universitaire programma’s zoals Sentinels). Daarnaast geven onze informatiebeveiliging-professionals regel-
matig lezingen en gastcolleges op universiteiten en hogescholen. 

Wij helpen u graag om grip te krijgen op de beveiliging van uw informatievoorziening. Wij kunnen hierbij zowel taken van u over-
nemen als u helpen om deze zelfstandig uit te voeren.



De informatie in dit document is eigendom van Capgemini.  
Copyright ©2014 Capgemini. Alle rechten voorbehouden.

Capgemini Nederland B.V.

Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht

Tel. 030 689 00 00

www.nl.capgemini.com
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Neem voor meer informatie contact op met:  

Matthijs Ros
Managing Consultant Cyber Security
Tel. 06 4570 6660
matthijs.ros@capgemini.com

Tom Slewe
Managing Consultant Cyber Security
Tel. 06 2041 9906
tom.slewe@capgemini.com

Over Capgemini
Met meer dan 130.000 mensen meer dan 40 landen is Capgemini wereldwijd 
een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- 
en outsourcingdiensten. In 2013 rapporteerde Capgemini Group een omzet 
van 10,1 miljard euro.
 
Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte 
business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. 

Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen 
onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business 
ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde
leveringsmodel Rightshore®.

Meer informatie via  

www.nl.capgemini.com


