
Informatiebeveiligingsdienst 
voor gemeenten (IBD) 

 
Nausikaä Efstratiades 



Doelstelling IBD 

 

 

Het verhogen en op peil houden van de 
informatiebeveiliging van Nederlandse gemeenten vanuit 

de kracht van het collectief. 
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Even voorstellen 

– 24 x 7 helpdesk igv incidenten en vragen over 
informatiebeveiliging 

– Preventie, Detectie, Incidentcoördinatie incl. 
Woordvoeringsadvies 

– Kennisdeling dmv waarschuwingen, mailings, online 
forum en bijeenkomsten IB-functionarissen 

– Netwerkvorming: Community, Code Rood Sessies: 
Vertrouwelijke uitwisseling kennis en informatie over 
incidenten, ondersteunen VIAG, IMG 

– Inhoudelijke en technische ondersteuning obv 
gemeenschappelijk normenkader (BIG) 
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Incidentdienstverlening bij de IBD 

Preventie Preventie Detectie Detectie Coordinatie Coordinatie 
Leren van 
(elkaars) 
incidenten 

Leren van 
(elkaars) 
incidenten 

Preventie Preventie ... ... 
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IBD IBD 

Gemeenten, 
Samenwerkingen 

en 
Ketenpartners 

Gemeenten, 
Samenwerkingen 

en 
Ketenpartners 

Leveranciers Leveranciers 

Andere sectoren 
(NCSC, 

belastingdienst, 
onderwijs, zorg, 
defensie, etc.) 

Andere sectoren 
(NCSC, 

belastingdienst, 
onderwijs, zorg, 
defensie, etc.) 

Ethische Hackers Ethische Hackers 

Internationale 
Bronnen 

Internationale 
Bronnen 
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Wie doet een melding bij de IBD? 



Voorbeeld 

• Burger meldt kwetsbaarheid in gemeentelijke website bij 
gemeente 
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Gemeente(n) 

IBD 

Leverancier(s) 



Wat is er aan de hand (incidenten gemeld bij IBD) 

• 2016: 320 incidenten met 1 of meerdere 
gemeenten gemeld bij de IBD 

• 80% onbedoeld veroorzaakt door interne 
medewerkers 

• 15% onbedoeld veroorzaakt door 
ketenpartners / leveranciers 

• <5% hacking / phishing / dDos / fraude 

– Meestal gericht op groot aantal mailadressen / 
kwetsbare systemen, dus niet specifiek gericht op 
gemeenten 
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Wat is er aan de hand 



Belangrijkste risico’s 

• Menselijke fouten (verkeerd verstuurde mails, links aangeklikt, 
usb-stick verloren) 

• Onvoldoende waarborgen voor beveiliging in samenwerking 
met bv ketenpartners en leveranciers 

• Onvoldoende aandacht voor integrale benadering ICT – 
organisatie - werkprocessen 

• Schaarse kennis en capaciteit  
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Maar is dit alles? 

• We weten niet wat we niet weten! Detectie en preventie bij 
gemeenten = onderontwikkeld 

• 80% gemeenten heeft IP- en internetadressen doorgegeven 
aan de IBD  

• 60% gemeenten heeft kwetsbaarheden in software en 
systemen in beeld (dienst IBD) 

• 5% gemeenten doet aan actieve monitoring en logging 

• Inhuur consultants en afsluiten verzekeringen 
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Incidentgedreven aandacht 
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Wat moet gedaan worden? 

• Afgewogen keuzes: gebaseerd op risicoafweging 

• Bewustwording medewerkers en veilig werken faciliteren 

• Maak gebruik van kennis van andere gemeenten, dat kan ook 
via de IBD 

– Besef dat u met 387 collega’s voor dezelfde uitdaging staat!  

 

• Geef het goede voorbeeld 
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IBD en bestuurders 

16 

• IBD maakt toolkit voor de CISO om gesprek met bestuurder 
op het juiste niveau aan te gaan 

• IBD verkent ism de VNG mogelijkheden om bestuurders te 
faciliteren 

– Bericht aan bestuurders direct vanuit IBD in geval van een uitzonderlijke 
dreiging 

– Bestuurlijke hulplijn 

– … 

 

• Bel de IBD eens op 

 



Dank voor uw aandacht 

• Nausikaa.efstratiades@kinggemeenten.nl 

• IBD: 070 - 373 8011 
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