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Het bestuur heeft de rol erop toe te zien dat de basiselementen van informatiebeveiliging en risicomanagement aanwezig zijn en actueel blijven.

Risicomanagement is het inzichtelijk en systematisch inventariseren, beoordelen en – door het treffen van maatregelen – beheersbaar maken van risico’s en kansen, die het bereiken van de doelstellingen van de organisatie bedreigen dan wel bevorderen, op een zodanige wijze dat verantwoording kan worden afgelegd over de gemaakte keuzes. 

De 10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging 1 - Bestuurders bevorderen een veilige cultuur2 - Informatiebeveiliging is van iedereen3 - Informatiebeveiliging is risicomanagement4 - Risicomanagement is onderdeel van de besluitvorming5 - Informatiebeveiliging behoeft ook aandacht in (keten)samenwerking6 - Informatiebeveiliging is een proces7 - Informatiebeveiliging kost geld8 - Onzekerheid dient te worden ingecalculeerd9 - Verbetering komt voort uit leren en ervaring10 - Het bestuur controleert en evalueert

Tijdens een periodiek gesprek met de CISO dienen de volgende zaken te worden besproken:- waar lig je wakker van?- Hoe staan we ervoor?- Zijn de risico’s acceptabel?- Welke kansen zijn er voor innovatie?Deze onderwerpen gelden voor beide gesprekspartners.

Er is een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld door de organisatie. Dit beleid is vastgesteld door de leiding van de organisatie en bevat tenminste de volgende punten:a) de strategische uitgangspunten en randvoorwaarden die de organisatie hanteert voor informatiebeveiliging en in het bijzonder de inbedding in, en afstemming op het algemene beveiligingsbeleid en het informatievoorzieningsbeleid;b) de organisatie van de informatiebeveiligingsfunctie, waaronder verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden;c) de toewijzing van de verantwoordelijkheden voor ketens van informatiesystemen aan lijnmanagers;d) de gemeenschappelijke betrouwbaarheidseisen en normen die op de organisatie van toepassing zijn;e) de frequentie waarmee het informatiebeveiligingsbeleid wordt geëvalueerd;f) de bevordering van het beveiligingsbewustzijn.Het informatiebeveiligingsplan heeft als doel het planmatig prioriteren van de informatiebeveiligingsmaatregelen en de implementatie daarvan. Dit kan bijvoorbeeld op jaarbasis.

Het bestuur heeft ook als rol om de sleutelpersonen in de organisatie de mensen, tijd en middelen krijgen om informatiebeveiliging uit te voeren en om een veilige omgeving te creëren waar informatiebeveiliging een normaal onderdeel is van de bedrijfsvoering.

Het bestuur heeft ook als rol erop toe te zien dat de opbrengsten van informatiebeveiliging structureel zijn.

De bestuurder zal ook zelf de regels moeten naleven. Informatiebeveiligingsmaatregelen hebben wel eens als bij-effect dat bepaalde middelen niet werken zoals je dat privé gewend bent. De kans is groot dat dit om een goede reden het geval is. Zoals de organisatie hier mee om moet gaan, geldt dit ook voor de bestuurder. 

Een informatiebeveiligingsincident is in wezen niet veel anders dan een incident in het fysieke domein waar een bestuurder geconfronteerd kan worden. Het verschil is dat er geen zichtbare rook of brand is, maar de gevolgen kunnen minstens zo groot zijn.

Voor de buitenwereld lijkt een IB-incident wellicht klein en niet significant, maar dat betekent niet dat in de woordvoering een incident klein en onschuldig moet worden gehouden. De bestuurder moet volledig, transparant berichten over het incident en over de gezette stappen. Dit dient meerdere doelen. Zo kan het incident het beste beheerst worden en kan het beste lering worden getrokken voor de toekomst. Bovendien voorkom je onaangename verrassingen op een later moment.

Vergelijkbaar met GRIP bij een incident in het fysieke domein is de bestuurder verantwoordelijk voor een calamiteitenplan, opschaling naar de passende categorie en communicatie binnen B&W en richting de Raad. 

De bestuurder is ervoor verantwoordelijk dat de juiste functionarissen betrokken zijn bij de beheersing van het incident èn hun rol weten.

Gemeentesecretaris: Ambtelijk eindverantwoordelijk

Functionaris gegevensbescherming: Moet worden geraadpleegd in geval van een datalek

Chief Information Security Officer: afhankelijk van rol in Informatiebeveiligingsplan

Lijnmanagement: verantwoordelijk voor aanpak crisis

Woordvoering: wie voert het woord, wat wordt de woordvoeringslijn? 

Openbare orde en veiligheid: Dit betreft het betrekken van hulpdiensten, indien van toepassing.

Ten behoeve van een goede informatiebeveiliging moet een aantal rollen binnen de organisatie worden ingevuld.

Gemeentesecretaris (GS): De GS is ambtelijk eindverantwoordelijk voor het beveiligingsbeleid in de organisatie en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van organisatiebrede vraagstukken ten aanzien van informatiebeveiliging.

Lijnmanagement: Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor de beveiliging van informatie( systemen)

Chief Information Officer (CIO): De CIO bewaakt de samenhang in de informatievoorziening en ICT-projecten door applicatie- en projectenportfoliomanagement. De CIO is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van de projectenportfolio, heeft zitting in het bestuur en informeert het bestuur. Ten slotte stelt de CIO, op basis van de afgesproken I-kaders, eisen aan projectbeheersingsmethodieken en ondersteunt audits, reviews en second opinions.

Chief Information Security Officer (CISO): De CISO heeft een toetsende/toezichthoudende en deels uitvoerende rol. De CISO toetst/vertaalt het beleid en externe ontwikkelingen naar concrete activiteiten op het in stand houden en waar nodig verbeteren van de informatiebeveiliging van de organisatie. De CISO levert een bijdrage aan het beveiligingsbeleid en architectuur.Daarnaast adviseert de CISO gevraagd en ongevraagd over informatiebeveiliging richting zowel beleid, uitvoering als de directie.

Privacy officer: De Privacy Officer houdt zelfstandig toezicht op de toepassing en naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast adviseert de Privacy Officer:over vraagstukken op het gebied van privacy en databescherming; bij verzoeken om inzage en klachten van individuele klanten, en; bij verzoeken om informatie uit informatiesystemen

Functionaris gegevensbescherming (FG): De FG heeft als taak de naleving van de AVG te controleren. Hiertoe voert de FG de volgende activiteiten uit:- verzamelen van informatie om verwerkingsactiviteiten te identificeren;- analyseren en controleren van de naleving van verwerkingsactiviteiten;- informeren, adviseren van en het doen van aanbevelingen aan de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

Voor een cultuur waar informatiebeveiliging een volwaardig onderdeel is van de organisatie moet een aantal aspecten worden ingevuld.

Integriteit (ambtseed): Al bij de aanvang van een dienstverband dient een medewerker bewust gemaakt worden van het belang van een verantwoorde omgang met informatie.

Open cultuur, leren van fouten: Fouten zullen er altijd worden gemaakt. Herhaling van fouten kan wél voorkomen worden door open en transparant te zijn over gemaakte fouten en de ruimte te bieden om hiervan te leren.

Testen: De informatiebeveiligingsmaatregelen die zijn getroffen moeten regelmatig worden getest om te kunnen vaststellen dat deze nog goed werken en het passende antwoord zijn op de meest actuele dreigingen.

Oefenen: Regelmatig oefenen helpt voor het bevorderen van informatiebeveiligingsbewustzijn. 

Het op orde krijgen van de informatiebeveiliging van een gemeente kan bemoeilijkt worden door het krachtenveld van betrokken organisaties die niet per definitie hetzelfde belang hebben als de gemeente. Voorbeelden van organisaties die van invloed zijn op de informatiebeveiliging van een gemeente zijn leveranciers van (gemeentelijke) informatiesystemen, netwerkpartners, uitvoeringsorganisaties en de veiligheidsregio.

Bij informatiebeveiliging staat het waarborgen van de volgende zaken centraal: Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV).

Beschikbaarheid: De informatie is beschikbaar op het moment dat het nodig is.

Integriteit: De informatie is juist.

Vertrouwelijkheid: Alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang tot de informatie.

BIO: De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het normenkader voor informatiebeveiliging. Dit normenkader geldt overheidsbreed en is gebaseerd op de standaard ISO-27001/ISO-27002.

AVG: De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het wettelijke kader voor de omgang met persoonsgegevens.

SUWI: De wet SUWI (structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) bepaalt hoe gemeenten haar taak op dit gebied uitvoeren.BRP: De Basisregistratie Personen (BRP) is de gezaghebbende bron van biografische gegevens van ingezetenen.PUN: De Paspoortuitvoeringsregeling Nederland beschrijft hoe gemeenten in Nederland de aanvraag en uitgifte van paspoorten kunnen uitvoeren.BAG: De basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn de gezaghebbende bronnen van gegevens over adressen en gebouwen in Nederland. BGT: de basisregistratie Grootschalige Topografie is de gezaghebbende bron van de gegevens van gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen in Nederland.

Informatiebeveiliging is nooit klaar. De wereld verandert continu, de techniek verandert continu en kwaadwillenden maken hier volop gebruik van. De maatregelen van vandaag zijn morgen achterhaald. Informatiebeveiliging volgt de plan-do-check-act cyclus waarin continu wordt vastgesteld wat de risico’s zijn en of de maatregelen nog afdoende zijn.
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Tenslotte, maar minstens zo belangrijk heeft het bestuur een voorbeeldfunctie op het gebied van verantwoorde omgang met informatie en informatiedragers en -systemen.
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