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Verantwoordelijk bestuurder informatieveiligheid en 
CISO 

Onderwerp 

mailing rapport visitatiecommissie 

Geachte heer/mevrouw, 

Namens de Commissievoorzitter Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein, stuur ik u twee 
exemplaren toe van het rapport met als titel "Durven leren". Dit rapport is opgesteld door de 
visitatiecommissie informatieveiligheid en is de weerslag van de gesprekken die door deze 
commissie de afgelopen twee jaar gevoerd zijn met bestuurders en de chief information security 
officers (CISO's) van 123 gemeenten. 

Resultaten 
Uit de gevoerde gesprekken kwam naar voren dat gemeenten nu al werk maken van 
informatieveiligheid. Verder werd duidelijk hoe belangrijk het is dat bestuurders zich eigenaar 
voelen van het onderwerp informatieveiligheid. In samenspraak met de CISO en de 
gemeentesecretaris dient dit eigenaarschap zich te vertalen in concrete maatregelen. Maatregelen 
niet alleen op technisch vlak, maar ook op het terrein van bewustwording. 

Aandacht voor informatieveiligheid moet structureel zijn 
De verantwoordelijkheid van gemeenten voor informatieveiligheid geldt over de hele linie, van 
inhuurkracht tot raadslid, voor leveranciers en samenwerkingsverbanden. Het vergt een enorme 
inspanning om deze verantwoordelijkheid waar te maken. Het is goed om incidenten te benutten, 
maar de aandacht voor informatieveiligheid moet structureel zijn. Daarom vraagt de commissie de 
bezochte gemeenten om de bevindingen te bespreken met het College en met de Raad en om de 
kennisdeling tussen gemeenten te intensiveren. In het merendeel van de bezochte gemeenten is 
hier ook al een begin mee gemaakt. 

U ontvangt twee exemplaren van het rapport: één exemplaar is bestemd voor de CISO, het ander 
voor de verantwoordelijk bestuurder. Wanneer u het rapport breder wilt verspreiden binnen uw 
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organisatie dan kunt u de digitale versie via de volgende link: https://vnq.nl/files/vnq/durven-
leren 20170906.pdf Er is ook een toolkit informatieveiligheid beschikbaar voor de CISO. Deze kunt 
u vinden op de site van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) 
https://www.ibdqemeenten.nl/ibd-publiceert-ciso-toolkit-nederlandse-qemeenten/ 
Als laatste leestip: het betoog van Frans Backhuijs: 'Voel je eigenaar van informatieveiligheid' in het 
oktobernummer van VNG magazine: https://vnq.nl/betooq-frans-backhuiis-voel-ie-eiqenaar-van-
informatieveiliqheid 

Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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N. Ducastel 
Kwarti er Directeur 
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