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1. Samenvatting voorstel
Op basis van een risicoanalyse van de politie worden de activiteiten ter voorbereiding op grof en
extreem geweld uitgebreid voor de brandweer.
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3. Toelichting
Het Dagelijks bestuur stemt in met het voorstel om
op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse, in 2020 de voorbereiding op grof en extreem
geweld verder uit te breiden door het uitvoeren van de volgende activiteiten:
1.
Alle brandweerkazernes krijgen een awareness training;
2.
De kazernes Katwijk, Lisse, Noordwijk en Voorschoten worden opgeleid tot basis+ team in
verband met een aantal risico’s in de omgeving (op basis risicoanalyse Politie-eenheid Den Haag);
3.
Op de kazernes Alphen aan den Rijn en Gouda worden ook de vrijwilligers opgeleid tot
basis+ team.
Het voorstel om alle brandweerkazernes de awareness training te laten volgen is omdat grof en
extreem geweld overal kan voorkomen, ook op plaatsen die geen verhoogd risico hebben. De
awareness training stelt brandweerpersoneel in staat om grof en extreem geweld sneller te
herkennen en geeft een eerste handelingsperspectief
De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) stelt ieder kwartaal een dreigingsbeeld
vast. Het dreigingsniveau voor Nederland staat al enkele jaren op niveau 4 van 5, ´reëel´. De
aanslagen van afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat repressief brandweeroptreden na een
aanslag of onder omstandigheden met extreem geweld sterk afwijkt van regulier brandweeroptreden.
Voorbereiding op optreden onder dergelijke omstandigheden is daarom wenselijk en om die reden
heeft Brandweer Hollands Midden in 2018 besloten om zich voor te bereiden op grof en extreem
geweld.

Terrorisme valt binnen de brandweer onder de noemer grof en extreem geweld. Grof en extreem
geweld kent een aantal verschijningsvormen en is breder dan alleen terrorisme. De
verschijningsvormen van grof en extreem geweld zijn:
• Vuur- of steekwapens & handgranaten;
• Objecten (voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en drones)
• Explosieven (bomaanslag);
• CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair);
• Gijzeling of geplande aanhouding.
Brandweer Nederland heeft een aantal niveaus van voorbereiding gedefinieerd:
Basis
Geen specifieke voorbereiding, uitgangspunt is zelfredzaamheid en veerkracht.
Basis+
Personeel heeft basistraining awareness gevolgd en ontvangt aanvullende medische
scholing om te kunnen werken met traumakits. Personeel kan optreden in cold- en
warmzone1.
Basis++
Aanvullend op basis+ wordt de tankautospuiten uitgerust met scherf- en
steekwerende vesten en hulpverleningshelmen. Personeel kan optreden in de colden warmzone.
Specialisatie Team dat met aanvullende beschermingsmaatregelen dichtbij of in de hotzone kan
optreden. Brandweer Nederland doet onderzoek naar de nut en noodzaak van
dergelijke teams.
Uitgangspunten
In de voorbereiding op grof en extreem geweld worden door Brandweer Hollands Midden de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
• De voorbereiding op grof en extreem geweld sluit aan bij landelijke afspraken tussen de
hulpdiensten. Ook wordt aangesloten op landelijke richtlijnen van Brandweer Nederland en de
multidisciplinaire planvorming van de VRHM;
• De voorbereiding op grof en extreem geweld is risicogebaseerd en is gebaseerd op een risico
inschatting door de politie.
Wat hebben we al gedaan?
In 2018 is gestart met de voorbereiding op grof en extreem geweld. Deze voorbereiding bestond uit
de volgende acties:
•
Piketfunctionarissen (officieren en hoofdofficieren) en personeel van de 24-uursdienst (kazerne
Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden Noord en Leiden Zuid) volgden een awarenesstraining;
•
Beroepspersoneel van kazerne Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden Noord en Leiden Zuid
werden opgeleid tot het niveau basis+ (aanvullende medische scholing);
•
De eerste tankautospuiten van de kazerne Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden Noord en Leiden
Zuid zijn uitgerust met een traumakit met speciale medische hulpmiddelen (onderdeel basis+
niveau);
•
Er is planvorming ontwikkeld, conform landelijke richtlijnen.
In 2019 is er door al het personeel van de 24-uursdienst onder realistische omstandigheden
geoefend. Vanaf 2020 is het vakbekwaam blijven van de piketfunctionarissen en het personeel van
de 24-uursdienst structureel geborgd in het vakbekwaamheidsprogramma.

1

Bij het operationeel optreden bij grof en extreem geweld wordt gebruikt gemaakt van zonering: hotzone
(onveilig gebied, niet optreden), warmzone (beperkt veilig, optreden onder voorwaarden) en coldzone (veilig
gebied).
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Grof en extreem geweld is een relatief nieuw thema voor de brandweer. Het is tevens een dynamisch
thema; in mei 2018 vond een aanslag met steekwapens plaats in buurregio Haaglanden en dit
voorjaar heeft voor het eerst sinds jaren een aanslag met vuurwapens met terroristisch motief
plaatsgevonden in Utrecht.
Landelijke ontwikkelingen, nieuwe inzichten en veranderende risico’s kunnen vragen om een andere
benadering van grof en extreem geweld. Brandweer Hollands Midden is aangesloten bij landelijke
netwerken en onderhoudt contact met andere Veiligheidsregio’s over dit thema. De aanpak van grof
en extreem geweld wordt heroverwogen als veranderende omstandigheden daar aanleiding voor
geven.
Het vakbekwaam worden en blijven van de brandweerkazernes en piketfunctionarissen is
opgenomen in het vakbekwaamheidsprogramma van 2020.
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MANAGEMENTRAPPORTAGE
1.1

INLEIDING

Bestuurlijke context en toelichting
In het programma Informatievoorziening veiligheidsregio’s 2015-2020, dat na bestuurlijke
consultatie in de veiligheidsregio’s op 12 juni 2015 is vastgesteld door het Veiligheidsberaad, is
informatieveiligheid als één van de zes prioriteiten opgenomen. De voorbereiding voor het project
Informatieveiligheid is al in het voorjaar van 2014 gestart met een plan van aanpak.
Doel is het verbeteren van de informatieveiligheid, door het realiseren van een basisniveau, de
borging en toetsing. De vakgroep informatieveiligheid van de veiligheidsregio's heeft haar
activiteiten hier op gericht. In het ‘convenant Informatieveiligheid’ (maart 2016) is opgenomen dat
hiertoe drie GAP-analyses binnen de regio’s worden uitgevoerd.
In het convenant informatieveiligheid, zijn de doelstelling en verantwoordelijkheden met
betrekking tot informatieveiligheid geformuleerd:
•

•
•

•

In 2018 is er een basisniveau informatieveiligheid geïmplementeerd in alle
veiligheidsregio’s, dat tenminste het niveau heeft van de ‘Baseline informatieveiligheid
Nederlandse gemeenten’ (BIG). Het betreft een subset van 32 normen uit de BIG;
In 2018 is informatieveiligheid geborgd in alle veiligheidsregio’s, zodat het bereikte
basisniveau gehandhaafd blijft;
Het landelijk project Informatieveiligheid is gericht op het ondersteunen van
standaardisatie (normering en protocollering binnen de veiligheidsregio’s) en op
onafhankelijke toetsing van de voortgang middels GAP-analyses;
De GAP-analyses vinden gedurende de looptijd van het landelijk project driemaal plaats,
middels interviews in de veiligheidsregio’s en rapportage aan het Programma Overleg
Informatievoorziening. Na de derde GAP analyse vindt eindrapportage met aanbevelingen
aan de Raad Directeuren Veiligheidsregio’s plaats.

Inmiddels zijn twee GAP analyses uitgevoerd. Een 0-analyse door de regio’s zelf en een tweede
‘toets informatieveiligheid’ uitgevoerd door M&I partners. Bij deze 2e toets waren vakspecialisten
van de regio’s nauw betrokken en zijn opgeleid als toetsers. De eerste rapportage geeft een
landelijk beeld en een set van aanbevelingen die deels door de regio’s en deels landelijk moeten
worden opgepakt om het vastgestelde ambitie niveau te behalen. De individuele resultaten per
regio zijn alleen met de regio zelf gedeeld. In de uitvoering van de 3e toets zijn regio’s gevraagd om
zoveel mogelijk eigen inbreng en kennis te benutten. Gevraagd is zoveel mogelijk eigen
medewerkers, in de vorm van een collegiale audit en onder begeleiding van M&I partners, de toets
te laten uitvoeren. In de praktijk bleek dat nog niet eenvoudig.
De 3e toets informatieveiligheid is uitgevoerd in de eerste twee kwartalen van 2019. Daarmee
toetst deze toets tevens de resultaten van verbeteracties in de regio’s van de voorgaande toetsen.
De uitkomsten van deze 3e rapportages zullen collegiaal worden gedeeld met alle
veiligheidsregio’s.
De vakgroep Informatieveiligheid vervult in het geheel een belangrijke rol die is vastgelegd in het
jaarplan 2019. Het betreft onder andere: het uitvoeren van de aanbevelingen uit het voorgaande
rapport, uitvoering 3e toets informatieveiligheid, kennisdeling rond onderwerpen als de privacy
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wetgeving, Cyber (m.b.t. de interne bedrijfsvoering) en samenwerking met Nationaal Cyber
Security Centrum.
Doelstelling
Het project Informatieveiligheid heeft als doel het verbeteren van informatieveiligheid in de
veiligheidsregio’s. Informatieveiligheid draait onder andere om technische maatregelen, maar
zeker ook om menselijk handelen. Dit project gaat dan ook in grote mate over bewustwording en
training, het uitwisselen van voorbeelden, het gebruikmaken van kennis van andere partijen, het
bewaken van de voortgang, met als resultaat het behalen van de doelstelling zoals hieronder
verwoord.
Een onderdeel van het project is de collegiale toetsing 2017 voor alle veiligheidsregio's. Op 1 april
2019 en 2 april 2019 heeft deze collegiale toets bij de Veiligheidsregio Hollands Midden (hierna:
VRHM) plaatsgevonden. Doel van de collegiale toets:
Het beoordelen, tegen de CMMi levels, van zowel de organisatorische als de technische aspecten
van de informatiebeveiliging overeenkomstig de 32 BIG-controls.
Het ambitieniveau voor 2018 is level 2 voor alle normelementen. Voor kritieke systemen met
persoons- of concurrerende informatie bevat is vastgesteld dat deze op niveau 4 moeten zitten.

1.2

OMGEVINGSANALYSE

De VRHM heeft sinds de laatste toets veel zaken opgepakt en het is derhalve duidelijk zichtbaar
binnen de regio dat bijv. de awareness naar een hoger plan is gebracht. Tevens is tijdens de
gesprekken duidelijk geworden dat er op management niveau een grotere betrokkenheid is bij het
implementeren en verbeteren van de informatiebeveiliging binnen de regio. Dit blijkt ook uit de
aanwezigheid van een groter aantal praktische documenten die de vorige keer ontbraken.

1.3

CONCLUSIE

De verbeterslagen gekoppeld aan een duidelijke betrokkenheid van het management van de
VRHM, tonen aan dat informatiebeveiligingsaspecten een integraal onderdeel beginnen te vormen
van de dagelijkse (operationele) activiteiten. Dit wordt mede ondersteund door de awareness bij
de medewerkers van de regio. Er wordt tevens veel aandacht besteed aan de eisen van de AVG
wet- en regelgeving.
Op basis van de uitgevoerde collegiale toets is de conclusie dat de VRHM hoger scoort op het
volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging. Echter, afgezien van deze cijfermatige scoring,
is het tijdens deze toets duidelijk geworden dat zowel bij management als de overige
medewerkers, informatieveiligheidsaspecten steeds meer als een integraal onderdeel van
dagelijkse activiteiten worden gezien. Onderstaande tabel is een beknopte weergave van het
CMMi-resultaat van de collegiale toets. In de bijlage 1 is per onderwerp de bevinding en
aanbeveling beschreven.
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CMMi resultaat 2019
Beleidsregels voor informatiebeveiliging
Beoordelen van het informatiebeveiligingsbeleid
Rollen en verantwoordelijkheden bij…
Classificatie van informatie
Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen
Opnemen van beveiligingsaspecten in…
Verantwoordelijkheden en procedures
Arbeidsvoorwaarden
Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van…
Toegangsrechten intrekken of aanpassen
Clear desk'- en 'clear screen'-beleid
Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst
Beleid voor mobiele apparatuur
Fysieke toegangsbeveiliging
Onderhoud van apparatuur
Wijzigingsbeheer
Beheersmaatregelen tegen malware
Back-up van informatie
Beheer van technische kwetsbaarheden
Beperkingen voor het installeren van software
Respons op Informatiebeveiligingsincidenten
Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren
Beleid voor toegangsbeveiliging
Registratie en afmelden van gebruikers
Beperking toegang tot informatie
Beveiligde inlogprocedures
Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers
Logbestanden van beheerders en operators
Lering uit Informatiebeveiligingsincidenten
Naleving van beveiligingsbeleid en –normen
Beoordeling van technische naleving

0

1

2

3

4

5

Toelichting:
Groen = ambitieniveau alle maatregelen 2018
Rood = ambitieniveau van de maatregelen gericht op de kritieke systemen voor 2018
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1.4

AANBEVELINGEN

Wil de VRHM de informatiebeveiliging naar een (nog) hoger niveau tillen dan achten wij een
aanpak waarbij veel aandacht besteed wordt aan evaluatie en verbeterprocessen noodzakelijk. De
belangrijkste aanbevelingen die wij op korte termijn zien zijn:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Het voortdurend toetsen van de uitgangspunten van het informatiebeveiligingsbeleid om
hiermee aan te tonen dat aan de uitgangspunten wordt voldaan
Elke 3 jaar een algehele beoordeling van het beleid uitvoeren.
Periodiek beoordelen op actualiteit van de rollen en verantwoordelijkheden.
Periodieke beoordelingen uitvoeren van het beleid voor mobiele apparatuur alsmede tests
voor het MDM teneinde vast te stellen of de medewerkers zich aan de richtlijnen houden.
Monitoringsysteem van in-, uitdiensttreding en doorstroom verbeteren.
Het continu toetsen en beoordelen van vooruitgang t.a.v. awareness.
Het classificatieproces voltoien en beschrijven en monitoren.
Formeel beleid voor toegangsbeveiliging opstellen, toepassen en evalueren.
Voltooien van het proces t.a.v. beveiligde inlogprocedures en monitoren daarvan.
Processen voor fysieke toegangsbeveiliging verder formaliseren en evalueren.
Bestaande onderhoudscontracten beoordelen en nieuwe contracten aanpassen aan de huidige
eisen. Auditeur heeft geen rapportage m.b.t. het periodiek testen van de noodaggregaten
ingezien.
Aanbevolen wordt om van tijd een rondgang te maken teneinde vast te stellen in hoeverre aan
de clean desk en clear screen policy wordt voldaan.
Proces continu blijven beoordelen om het wijzigingsproces te optimaliseren.
Afhandelen van meldingen t.a.v. malware formaliseren en evalueren.
Back-up: Opvolging en evaluatie van de restore tests.
De regio dient een meer formele procesbeschrijving op te stellen en te implementeren. Hierbij
dient ook rekening gehouden te worden met bewaartermijnen, beveiligde/beperkte toegang.
Technische kwetsbaarheden: Uitgangspunten beschrijven en evaluatie uitvoeren van
rapportages.
Formeel duidelijk proces m.b.t. installeren van software beschrijven en periodieke controle
uitvoeren.
Voor komende projecten nieuwe richtlijnen voor vertrouwelijkheid en geheimhouding volgen
en daarna evalueren.
Plan van Eisen in leveranciersovereenkomsten t.a.v. veiligheidsaspecten voltooien en lopende
en/of nieuwe contracten aanpassen.
Uit de toekomstige afhandeling van zowel veiligheidsincidenten als datalekken zal blijken in
hoeverre het proces verbeterd dient te worden.
Verder evalueren van het proces m.b.t. veiligheidsincidenten zodra er meerdere meldingen
geanalyseerd kunnen worden.
Lering uit veiligheidsincidenten: Attentie gevraagd voor de inhoud op de harde schijf van de
printers om te zien in hoeverre hier een risico inschuilt.
Verantwoordelijkheid voor het proces van bedrijfscontinuïteit duidelijk vastleggen en een
formeel proces beschrijven in een beleid. Daarbij onderscheid maken tussen kritische en nietkritische systemen.
Zoals ook vastgesteld bij de vorige toets, moet VRHM een planning opstellen voor gerichte
audits onder vermelding van de scope en vervolgens uitvoeren en rapporteren.
Planning voor de beoordeling van technische naleving voor 2019 uitvoeren en rapporteren.
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BIJLAGE 1 - BEOORDELING CMMI
Onderstaande tabel beschrijft de uitkomsten van de collegiale toetsing. De eerste kolom geeft de kleur aan van het betreffende cluster zoals in de toelichting is
beschreven. De clustering is gebaseerd op de 32 BIG-normen die over 6 clusters zijn verdeeld. De tweede kolom is het BIG-nummer en de derde kolom het
ISO27002 referentienummer.
Legenda
Onderwerp
1: Beleid en Organisatie
2: Personeel
3: Ruimten en apparatuur
4: Continuïteit
5: Toegangsbeveiliging en integriteit
6: Controle en logging

CL

BIG

ISO27001 Beschrijving

Constateringen en aanbevelingen

A.5

Informatiebeveiligingsbeleid

A.5.1

Aansturing door de directie van de informatiebeveiliging
Doelstelling: Het verschaffen van directieaansturing van en -steun voor informatiebeveiliging in overeenstemming met bedrijfseisen en relevante wet- en regelgeving.

5.1.1

A.5.1.1

Beleidsregels voor
informatiebeveiliging

Ten behoeve van informatiebeveiliging moet een reeks
beleidsregels worden gedefinieerd, goedgekeurd door de
directie, gepubliceerd en gecommuniceerd aan
medewerkers en relevante externe partijen.

Cluster: 1
CMMi Level: 4
Constatering
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CL

BIG

ISO27001 Beschrijving

Constateringen en aanbevelingen
VHRM heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld v.1.0 gedateerd
29-05-2018. Het beleid is gepubliceerd op het Intranet richt zich op de
volgende hoofdaspecten: Beschikbaarheid - Integriteit - Vertrouwelijkheid.
Tevens wordt aandacht besteed aan een aantal andere hoofdzaken en
uitgangspunten, zoals classificatie, wet- en regelgeving, risicomanagement,
bedrijfscontinuïteit, wachtwoorden en incidentenafhandeling. Gesproken
met Marijn Riemens, Henk van Oosten en Ton Schilder. [Evidencenr:
VRHM_013 & 019].
Aanbeveling
Het voortdurend toetsen van de uitgangspunten om hiermee aan te tonen
dat aan de uitgangspunten wordt voldaan

5.1.2

A.5.1.2

Beoordelen van het
informatiebeveiligingsbeleid

Het beleid voor informatiebeveiliging moet met geplande
tussenpozen of als zich significante veranderingen
voordoen, worden beoordeeld om te waarborgen dat het
voortdurend passend, adequaat en doeltreffend is.

A.6

Organiseren van informatiebeveiliging

A.6.1

Interne organisatie

Cluster: 1
CMMi Level: 3
Constatering
Nu dat het beleid is vastgesteld, zal het elke 3 jaar worden beoordeeld om
te waarborgen dat het aan de eisen blijft voldoen. Het beleid zal echter ad
hoc worden aangepast indien er zich significante veranderingen binnen de
organisatie voordoen. Gesproken met Marijn Riemens, Henk van Oosten en
Ton Schilder. [Evidencenr VRHM_019]
Aanbeveling
Elke 3 jaar een algehele beoordeling van het beleid.

Doelstelling: Een beheerkader vaststellen om de implementatie en uitvoering van de informatiebeveiliging binnen de organisatie te initiëren en te beheersen.
6.1.1

A.6.1.1

Rollen en verantwoordelijkheden Alle verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging
bij informatiebeveiliging
moeten worden gedefinieerd en toegewezen.

Cluster: 1
CMMi Level: 3
Constatering
Formele rollen zijn vastgesteld in het Informatiebeveiligingsbeleid,
samengevat in een matrix en in bijlage 2 van dit document. Gesproken met
Henk van Oosten en Ton Schilder. [Evidencenr : VHRM_019 en _036].
Aanbeveling
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CL

BIG

ISO27001 Beschrijving

Constateringen en aanbevelingen
Periodiek beoordelen op actualiteit van de rollen en
verantwoordelijkheden.

A.6.2

Mobiele apparatuur en telewerken
Doelstelling: Het waarborgen van de veiligheid van telewerken en het gebruik van mobiele apparatuur.

7.1.3

Beleid en ondersteunende beveiligingsmaatregelen moeten Cluster: 3
worden vastgesteld om de risico's die het gebruik van
CMMi Level: 3
mobiele apparatuur met zich meebrengt te beheren.
Constatering
VRHM heeft een formeel beleid voor het gebruik van mobiele apparatuur
vastgesteld, als onderdeel van: Richtlijn Veilig Tijd, Plaats en Apparaat
onafhankelijk Werken (TPAW), versie 1.0 van maart 2019. MDM inclusied
de regels voor BYOD zijn hierin opgenomen. Gesproken met Paul de Wit,
Henk van Oosten en Ton Schilder. [Evidencenr: VRHM_009].???
Aanbeveling
Periodieke beoordelingen uitvoeren alsmede tests voor het MDM teneinde
vast te stellen of de medewerkers zich aan de richtlijnen houden.

A.6.2.1

Beleid voor mobiele apparatuur

A.7

Veilig personeel

A.7.1

Voorafgaand aan het dienstverband
Doelstelling: Waarborgen dat medewerkers en contractanten hun verantwoordelijkheden begrijpen en geschikt zijn voor de functies waarvoor zij in aanmerking komen.

8.1.3

A.7.1.2

Arbeidsvoorwaarden

De contractuele overeenkomst met medewerkers en
contractanten moet hun verantwoordelijkheden voor
informatiebeveiliging en die van de organisatie vermelden.

Cluster: 2
CMMi Level: 3
Constatering
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CL

BIG

ISO27001 Beschrijving

Constateringen en aanbevelingen
Bij indiensttreding, wordt een arbeidsvoorwaardenformulier ingevuld en
ondertekend door de nieuwe medewerker, een VOG-verklaring opgevraagd
en een ambtseed afgelegd. Tevens ontvangen zij de "Gedragsregels
informatiebeveiliging & privacy" gedateerd 28-11--2018. Voor externen
geldt hetzelfde proces; zij worden ingehuurd via het Inkoopproces. Voor
vrijwilligers geldt (in beperkte mate) hetzelfde proces inclusief de VOG. Het
proces van indiensttreding en de daarbij behorende rechten loopt via de
Leidinggevende, HRM en de Servicedesk. Echter, een duidelijke en
consequente controle voor wat betreft de toekenning van rechten en
beoordeling daarvan, ontbreekt of kan minstens verbeterd worden.
Gesproken met Liesbeth Bergman, Henk van Oosten en Ton Schilder.
[Evidencenr: VRHM_020]
Aanbeveling
Monitoringsysteem van in-, uitdiensttreding en doorstroom verbeteren.

A.7.2

Tijdens het dienstverband
Doelstelling: Ervoor zorgen dat medewerkers en contractanten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging en deze nakomen.

8.2.2

A.7.2.2

Bewustzijn, opleiding en training Alle medewerkers van de organisatie en, voor zover
ten aanzien van
relevant, contractanten moeten een passende
bewustzijnsopleiding en -training krijgen en regelmatige
informatiebeveiliging
bijscholing van beleidsregels en procedures van de
organisatie, voor zover relevant voor hun functie.

Cluster: 2
CMMi Level: 4
Constatering

Rapport Collegiale toetsing veiligheidsregio’s

11/26

CL

BIG

ISO27001 Beschrijving

Constateringen en aanbevelingen
Sinds de laatste toetsing, heeft VRHM ook op dit gebied enorme
vooruitgang geboekt, hetgeen tevens is terug te vinden in het
Activiteitenplan. Er is een Bewustzijnscampagne vanaf februari 2018; in dit
kader heeft de auditeur het Communicatieadvies, versie 1.4 alsmede de
communicatiekalender van 21-03-2019 versie 1.0 ingezien. Tevens wordt er
gebruik gemaakt van het Intranet en de Brandweerkrant. Er zijn twee
workshops gehouden in kwartaal 4 van 2018 door Maria Genova voor
ongeveer 100 medewerkers; ook is er een phishingmail aktie geweest die
geleid heeft tot een verhoogde awareness bij de medewerkers. Er is een
begin gemaakt met een enquete onder alle medewerkers. Een
herhalingsaktie m.b.t. phishingmails is voor 2019 gepland en er zullen ook
projectmatige enquetes worden uitgevoerd om de
informatiebeveiligingsaspecten te belichten. Eind 2019 zal er een begin
worden gemaakt met de VRHM academie. In alle aktiviteiten is de AVG
meegenomen en in dit verband vervult Lisette Wenink de rol van Privacy
Coordinator. Later tijdens een rondgang door het gebouw, heeft de
auditeur een aantal mensen geinterviewd waaruit bleek dat de awareness
op het gebied van informatiebeveiliging hoog is en dat men een goede
perceptie van incidenten heeft. Gesproken met Lisette Wenink, Henk van
Oosten en Ton Schilder. [Evidencenr: VRHM_021, 029, 032, 033 en 035].
Aanbeveling
Het continu toetsen en beoordelen van vooruitgang t.a.v. awareness.

A.8

Beheer van bedrijfsmiddelen

A.8.2

Informatieclassificatie
Doelstelling: Bewerkstelligen dat informatie een passend beschermingsniveau krijgt dat in overeenstemming is met het belang ervan voor de organisatie.

7.2.1

A.8.2.1

Classificatie van informatie

Informatie moet worden geclassificeerd met betrekking tot
wettelijke eisen, waarde, belang en gevoeligheid voor
onbevoegde bekendmaking of wijziging.

Cluster: 1
CMMi Level: 2
Constatering
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Er is een aanvang gemaakt met het classificatieproces (zie ook het
Activiteitenplan Informatiebeveiliging, LCMS beleidskader BIA op DBK digitale bereikbaarheid kaart. Er zijn nog geen specifieke classificatieniveus
vastgelegd en labelling vindt (nog) niet plaats. De verdere ontwikkeling op
dit gebied valt onder het Activiteitenplan. Gesproken met Henk van Oosten
en Ton Schilder. [Evidencenr: VRHM_008, 015 en 029].
Aanbeveling
Het classificatieproces voltoien en beschrijven en monitoren

A.9

Toegangsbeveiliging

A.9.1

Bedrijfseisen voor toegangsbeveiliging
Doelstelling: Toegang tot informatie en informatieverwerkende faciliteiten beperken.

11.1.1

A.9.1.1

Beleid voor toegangsbeveiliging

Een beleid voor toegangsbeveiliging moet worden
vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld op basis van
bedrijfs- en informatiebeveiligingseisen.

A.9.2

Beheer van toegangsrechten van gebruikers

Cluster: 5
CMMi Level: 2
Constatering
Hoewel er (nog) geen éénduidig beleid is voor toegangsbeveiliging tot
informatiesystemen, zijn er wel een aantal beleidskaders, zoals voor LCMS,
wachtwoorden, LTB in concept (logisch toegangsbeheer), Beleid ICTbeveiliging en uiteraard het overkoepelende Informatiebeveiligingsbeleid.
Gesproken met Corné de Zwart, Fiona IJkema, Henk van Oosten en Ton
Schilder. [Evidencenr: VRHM_003, 015, 019 en 025].
Aanbeveling
formeel beleid voor toegangsbeveiliging opstellen, toepassen en evalueren.

Doelstelling: Toegang voor bevoegde gebruikers bewerkstelligen en onbevoegde toegang tot
systemen en diensten voorkomen.
11.2.1

A.9.2.1

Registratie en uitschrijving van
gebruikers

Een formele registratie- en uitschrijvingsprocedure moet
worden geïmplementeerd om toewijzing van
toegangsrechten mogelijk te maken.

Cluster: 5
CMMi Level: 2
Constatering
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Zoals bij de vorige toets werd vastgesteld, is er een procesomschrijving voor
het aan- en afmelden van gebruikers; echter het proces verloopt niet altijd
even gesmeerd, vooral t.a.v. doorstroom. Aanvragen voor in- en
uitdiensttreden lopen via de leidinggevende/ P&O naar TopDesk; op dit
moment is er een onderbreking geconstateerd in het aanleveren van de
controlelijsten vanuit P&O hetgeen de controle op autorisaties bemoeilijkt.
Er wordt gewerkt aan een overkoepelende procesbeschrijving voor in-,
door- en uitstroom inclusief een beter controle mechanisme. Hoe dit op te
lossen is nog niet duidelijk; er zijn persoonskaarten die maandelijks worden
gemonitord. Gesproken met Corné de Zwart, Fiona IJkema, Henk van
Oosten en Ton Schilder. [Evidencenr: VRHM_004, 019 en 030]
Aanbeveling
0

11.2.4

A.9.2.5

Beoordeling van
toegangsrechten van gebruikers

Eigenaren van bedrijfsmiddelen moeten toegangsrechten
van gebruikers regelmatig beoordelen.

Cluster: 6
CMMi Level: 2
Constatering
zie 9.2.1
Aanbeveling
zie 9.2.1

8.3.3

A.9.2.6

Toegangsrechten intrekken of
aanpassen

De toegangsrechten van alle medewerkers en externe
gebruikers voor informatie en informatieverwerkende
faciliteiten moeten bij beëindiging van hun dienstverband,
contract of overeenkomst worden verwijderd, en bij
wijzigingen moeten ze worden aangepast.

Cluster: 2
CMMi Level: 2
Constatering
zie 9.2.1
Aanbeveling
zie 9.2.1

A.9.4

Toegangsbeveiliging van systeem en toepassing
Doelstelling: Onbevoegde toegang tot systemen en toepassingen voorkomen.

11.6.1

A.9.4.1

Beperking toegang tot
informatie

Toegang tot informatie en systeemfuncties van applicaties
moet worden beperkt in overeenstemming met het beleid
voor toegangscontrole.

Cluster: 5
CMMi Level: 2
Constatering
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zie 9.2.1
Aanbeveling
zie 9.2.1

11.5.1

Indien het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, moet
toegang tot systemen en toepassingen worden beheerst
door een beveiligde inlogprocedure.

A.9.4.2

Beveiligde inlogprocedures

A.11

Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving

A.11.1

Beveiligde gebieden

Cluster: 5
CMMi Level: 2
Constatering
Zoals vastgesteld tijdens de vorige toets is er een beleid voor
toegangbeveiliging; teneinde de veiligheid van de toegang te waarborgen.
Op dit moment is de VRHM een aantal beheersmaatregelen aan het
ontwikkelen waaronder 2-way authentication. Gesproken met Paul de Wit,
Henk van Oosten en Ton Schilder. [Evidencenr: VHRM_019].
Aanbeveling
Voltooien van het proces t.a.v. beveiligde inlogprocedures en monitoren
daarvan.

Doelstelling: Onbevoegde fysieke toegang tot, schade aan en interferentie met informatie en
informatieverwerkende faciliteiten van de organisatie voorkomen.
9.1.2

A.11.1.2

Fysieke toegangsbeveiliging

Beveiligde gebieden moeten worden beschermd door
passende toegangsbeveiliging om ervoor te zorgen dat
alleen bevoegd personeel toegang krijgt.

Cluster: 3
CMMi Level: 3
Constatering
Ook hier is het verbeterproces in volle gang en wordt er gewerkt aan het
formaliseren van het beleid, bijv. het LCMS Beleidskader. Verder zijn er
processen voor clear screen en clean desk, toegangspassen, autorisaties
t.a.v. toegangsrechten, toegang tot kantoren, zonering, etc. Tijdens de
rondgang ook gesproken met Els Rienks (medewerker receptie). Gesproken
met Cor Verboom, Ron Bergman, Henk van Oosten en Ton Schilder.
[Evidencenr: VRHM_010, 015 en 029].
Aanbeveling
Processen verder formaliseren en evalueren.
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Apparatuur
Doelstelling: Verlies, schade, diefstal of compromittering van bedrijfsmiddelen en onderbreking
van de bedrijfsvoering van de organisatie voorkomen.

9.2.4

A.11.2.4

Onderhoud van apparatuur

Apparatuur moet correct worden onderhouden om de
continue beschikbaarheid en integriteit ervan te
waarborgen.

Cluster: 3
CMMi Level: 3
Constatering
Onderhoud van ICT hardware wordt uitbesteed en hiervoor worden
verwerkersovereenkomsten afgesloten; voorbeeld met AXIANS van 20-052018 ingezien. Apparatuur wordt intern onderhouden en hiervoor worden
afsprake ingepland om dagelijkse werkzaamheden zo min mogelijk te
onderbreken. Verder zijn er processen voor clear screen en clean desk,
toegangspassen, autorisaties t.a.v. toegangsrechten, toegang tot kantoren
en er is een uitgebreide noodstroomvoorziening aanwezig. Gesproken met
Cor Verboom, Ron Bergman, Henk van Oosten en Ton Schilder. [Evidencenr:
VRHM_026].
Aanbeveling
Bestaande onderhoudscontracten beoordelen en nieuwe contracten
aanpassen aan de huidige eisen. Auditeur heeft geen rapportage m.b.t. het
periodiek testen van de noodaggregaten ingezien.

11.3.3

A.11.2.9

'Clear desk'- en 'clear screen'beleid

Er moet een 'clear desk'-beleid voor papieren documenten
en verwijderbare opslagmedia en een 'clear screen'-beleid
voor informatieverwerkende faciliteiten worden ingesteld.

Cluster: 2
CMMi Level: 4
Constatering
Het beleid voor clear screen en clean desk is opgenomen in het
Informatiebeveiligingsbeleid VRHM en is ook terug te vinden in de
gedragsregels. Er wordt aandacht aan besteed binen het kader van de
bewustzijscampagne. Tijdens de rondgang heeft de auditeur geen issues
vastgesteld op dit gebied. [Evicencenr: VRHM_019 en 020].
Aanbeveling
Aanbevolen wordt om van tijd een rondgang te maken.

A.12

Beveiliging bedrijfsvoering

A.12.1

Bedieningsprocedures en verantwoordelijkheden
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Doelstelling: Correcte en veilige bediening van informatieverwerkende faciliteiten waarborgen.
10.1.2

A.12.1.2

Wijzigingsbeheer

A.12.2

Bescherming tegen malware

Veranderingen in de organisatie, bedrijfsprocessen,
informatieverwerkende faciliteiten en systemen die van
invloed zijn op de informatiebeveiliging moeten worden
beheerst.

Cluster: 4
CMMi Level: 4
Constatering
Er is een formele procesbeschrijving Wijzigingsbeheer en er wordt gebruik
gemaakt van wijzigingsverzoeken in te vullen door of via IM; het proces
wordt ondersteund vanuit TopDesk en wekelijks besproken tijdens het CAB
overleg. Auditeur heeft de agenda van 28 maart 2019 ingezien. Gesproken
met Corné de Zwart, Fiona IJkema, Henk van Oosten en Ton Schilder.
[Evidencenr: VRHM_006, 007 en 012].
Aanbeveling
Proces continu blijven beoordelen om het wijzigingsproces te
optimaliseren.

Doelstelling: Waarborgen dat informatie en informatieverwerkende faciliteiten beschermd zijn tegen malware.
10.4.1

A.12.2.1

Beheersmaatregelen tegen
malware

A.12.3

Back-up

Ter bescherming tegen malware moeten
beheersmaatregelen voor detectie, preventie en herstel
worden geïmplementeerd, in combinatie met een passend
bewustzijn van gebruikers.

Cluster: 4
CMMi Level: 4
Constatering
Het proces om malware te bestrijden is opgenomen in het Beleid ICTbeveiliging en heeft betrekking op: virtuele werkplekken, laptops,
datacenters, fileserver en e-mail; monitoring vindt plaats via de toll Xymon.
Gesproken met Paul de Wit, Henk van Oosten en Ton Schilder. [Evidencenr:
VRHM_025].
Aanbeveling
Afhandelen van meldingen formaliseren en evalueren.

Doelstelling: Beschermen tegen het verlies van gegevens.
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10.5.1

A.12.3.1

Back-up van informatie
(LET OP: In de BIG is dit 2x
10.5.1)

A.12.4

Verslaglegging en monitoren

Constateringen en aanbevelingen
Regelmatig moeten back-upkopieën van informatie,
Cluster: 4
software en systeemafbeeldingen worden gemaakt en
CMMi Level: 4
getest in overeenstemming met een overeengekomen backConstatering
upbeleid.
Proces is gedetailleerd beschreven in het Beleid ICT-beveiliging t..a.v. backup tooling, servers, databases, gebruikersbestanden en fileservers,
mailboxen en omschrijft tevens de restore test. Gesproken met Paul de Wit,
Henk van Oosten en Ton Schilder. [Evidencenr: VRHM_025].
Aanbeveling
Opvolging en evaluatie van de restore tests.

Doelstelling: Gebeurtenissen vastleggen en bewijs verzamelen.
10.10.4

A.12.4.3

Logbestanden van beheerders en Activiteiten van systeembeheerders en -operators moeten
operators
worden vastgelegd en de logbestanden moeten worden
beschermd en regelmatig worden beoordeeld.

A.12.6

Beheer van technische kwetsbaarheden

Cluster: 6
CMMi Level: 2
Constatering
Voor de virtuele werkplekken zijn loggingssettings aangebracht, dit is
opgenomen in het Beleid ICT-beveiliging en wordt mede ondersteund door
de back-up. Een volledige procesbeschrijving ontbreekt; er wordt gewerkt
aan een stappenplan om de activiteiten van het proces te beschrijven.
Gesproken met Paul de Wit, Corne de Zwart, Henk van Oosten en Ton
Schilder. [Evidencenr: VRHM_025].
Aanbeveling
De regio dient een meer formele procesbeschrijving op te stellen en te
implementeren. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met
bewaartermijnen, beveiligde/beperkte toegang.

Doelstelling: Benutting van technische kwetsbaarheden voorkomen.
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12.6.1

A.12.6.1

Beheer van technische
kwetsbaarheden

Informatie over technische kwetsbaarheden van
informatiesystemen die worden gebruikt moet tijdig
worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan
dergelijke kwetsbaarheden moet worden geëvalueerd en
passende maatregelen moeten worden genomen om het
risico dat ermee samenhangt aan te pakken.

Cluster: 4
CMMi Level: 3
Constatering
Informatie t.a.v. technische kwetsbaarheden worden verkregen vanuit
antimalware detecties, patchmanagement en pentests. Uitgangspunten zijn
terug te vinden in het Beleid ICT-beveiliging. Er is echter geen stappenplan
opgesteld hoe het proces uit voeren en wordt geen duidelijke opvolging
gegeven aan rapportages. Gesproken met Paul de Wit, Henk van Oosten en
Ton Schilder. [Evidencenr: VRHM_025].
Aanbeveling
Uitgangspunten beschrijven en evaluatie uitvoeren van rapportages.

12.4.1

A.12.6.2

Beperkingen voor het installeren Voor het door gebruikers installeren van software moeten
van software
regels worden vastgesteld en geïmplementeerd.

Cluster: 4
CMMi Level: 3
Constatering
Installeren van software op virtuele werkplekken is niet toegestaan, op
smart phones en laptops is dit wel toegestaan en dit blijft in zekere zin een
probleem. Alleen hoofdgebruikers hebben "admin rechten". Er is nog geen
éénduidig beleid t.a.v. het installeren van software, wel wordt in
verschillende documenten iets gezegd over dit onderwerp. Gessproken met
Paul de Wit, Henk van Oosten en Ton Schilder. [Evidencenr: VRHM_020 en
025].
Aanbeveling
Formeel duidelijk proces beschrijven en periodieke controle uitvoeren.

A.13

Communicatiebeveiliging

A.13.2

Informatietransport
Doelstelling: Handhaven van de beveiliging van informatie die wordt uitgewisseld binnen een
organisatie en met een externe entiteit.
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6.1.5

A.13.2.4

Vertrouwelijkheids- of
geheimhoudingsovereenkomst

A.14

Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen

A.14.1

Beveiligingseisen voor informatiesystemen

Eisen voor vertrouwelijkheids- of
geheimhoudingsovereenkomsten die de behoeften van de
organisatie betreffende het beschermen van informatie
weerspiegelen moeten worden vastgesteld, regelmatig
worden beoordeeld en gedocumenteerd.

Cluster: 2
CMMi Level: 3
Constatering
VRHM heeft een formele procesbeschrijving, Leidraad Informatiebeveiliging
& privacy bij inkoop ICT producten en diensten. Er is een nieuw
inkoopformuler ontwikkeld voor nieuwe projecten (november 2018) dat
echter nog niet in gebruik is genomen. Dit zal als een leidraad worden
gebruikt om tot een Plan van Eisen te komen teneinde daarmee te voldoen
aan de informatiebeveiligings- en wettelijke eisen bij aanbestedingen.
Gesproken met Lianne Stam, Henk van Oosten en Ton Schilder.
[Evidencenr: VRHM_014 en 018].
Aanbeveling
Voor komende projecten nieuwe richtlijnen volgen en daarna evalueren.

Doelstelling: Waarborgen dat informatiebeveiliging integraal deel uitmaakt van informatiesystemen in de gehele levenscyclus. Hiertoe behoren ook de eisen voor
informatiesystemen die diensten verlenen via openbare netwerken.
12.1.1

A.14.1.1

Analyse en specificatie van
informatiebeveiligingseisen

De eisen die verband houden met informatiebeveiliging
moeten worden opgenomen in de eisen voor nieuwe
informatiesystemen of voor uitbreidingen van bestaande
informatiesystemen.

A.15

Leveranciersrelaties

A.15.1

Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties

Cluster: 1
CMMi Level: 0
Constatering
Zie ook 13.2.4 en 15.1.2
Aanbeveling
0

Doelstelling: De bescherming waarborgen van bedrijfsmiddelen van de organisatie die toegankelijk zijn voor leveranciers.
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6.2.3

A.15.1.2

Opnemen van
beveiligingsaspecten in
leveranciersovereenkomsten

A.16

Beheer van informatiebeveiligingsincidenten

A.16.1

Beheer van informatiebeveiligingsincidenten en -verbeteringen

Alle relevante informatiebeveiligingseisen moeten worden
vastgesteld en overeengekomen met elke leverancier die
toegang heeft tot IT-infrastructuurelementen ten behoeve
van de informatie van de organisatie, of deze verwerkt,
opslaat, communiceert of biedt.

Cluster: 1
CMMi Level: 2
Constatering
Zie ook 13.2.4 en 14.1.1; Er wordt dus gewerkt aan een gerichte benadering
van een Plan van Eisen (standaard formaat) daar in het
Informatiebeveiligings beleid slechts in algemene termen wordt gesproken.
VRHM hanteert tevens haar algemene inkoopvoorwaarden, waar
nodig/mogelijk in plaats van GIBIT, alsmede een verwerkersovereenkomst
om o.a. een betere bescherming van persoonsgegevens te bieden.
Gesproken met Lianne Stam, Henk van Oosten en Ton Schilder.
[Evidencenr: VRHM_05, 026 en 037].
Aanbeveling
Plan van Eisen voltooien en lopende en/of nieuwe contracten aanpassen.

Doelstelling: Een consistente en doeltreffende aanpak bewerkstelligen van het beheer van informatiebeveiligingsincidenten, met inbegrip van communicatie over
beveiligingsgebeurtenissen en zwakke plekken in de beveiliging.
13.2.1

A.16.1.1

Verantwoordelijkheden en
procedures

Directieverantwoordelijkheden en -procedures moeten
worden vastgesteld om een snelle, doeltreffende en
ordelijke respons op informatiebeveiligingsincidenten te
bewerkstelligen.

Cluster: 1
CMMi Level: 4
Constatering
Naast de bestaande procedure voor het afhandelen van
veiligheidsincidenten, beschikt VRHM nu ook over een protocol datalekken.
Hierin zijn duidelijk de uitgangspunten, taken en verantwoordelijkheden,
alsmede het proces beschreven. Gesproken met Radmer de Vries, Henk van
Oosten en Ton Schilder. [Evidencenr: VRHM_001 & 002].
Aanbeveling
Uit de toekomstige afhandeling van zowel veiligheidsincidenten als
datalekken zal blijken in hoeverre het proces verbeterd dient te worden.
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13.2.1

A.16.1.5

Respons op
Op informatiebeveiligingsincidenten moet worden
Informatiebeveiligingsincidenten gereageerd in overeenstemming met de gedocumenteerde
procedures.

Cluster: 4
CMMi Level: 4
Constatering
Zoals blijkt in 16.1.1, zijn de processen nu duidelijk omschreven en
meldingen van incidenten worden vastgelegd op een meldingsformulier; de
auditeur heeft een voorbeeeld ingezien, meldingnummer 001-2018; tevens
wordt een register bijgehouden van alle meldingen, ook dit is ingezien door
de auditeur. Gesproken met Radmer de Vries, Henk van Oosten en Ton
Schilder. [Evidencenr: VRHM_011 & 002].
Aanbeveling
Verder evalueren van het proces zodra er meerdere meldingen
geanalyseerd kunnen worden.

13.2.2

A.16.1.6

Lering uit
Kennis die is verkregen door
Informatiebeveiligingsincidenten informatiebeveiligingsincidenten te analyseren en op te
lossen moet worden gebruikt om de waarschijnlijkheid of
impact van toekomstige incidenten te verkleinen.

Cluster: 6
CMMi Level: 4
Constatering
Zie 16.1.1 & 16.15; uit het meldingsformulier blijkt dat leerpunten een
integraal onderdeel zijn van het meldingsproces.
Aanbeveling
Attentie gevraagd voor de inhoud op de harde schijf van de printers om te
zien in hoeverre hier een risico inschuilt.

A.17

Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer

A.17.1

Informatiebeveiligingscontinuïteit
Doelstelling: Informatiebeveiligingscontinuïteit moet worden ingebed in de systemen van het bedrijfscontinuïteitsbeheer van de organisatie.

14.1.1

A.17.1.2

Informatiebeveiligingscontinuïtei De organisatie moet processen, procedures en
t implementeren
beheersmaatregelen vaststellen, documenteren,
implementeren en handhaven om het vereiste niveau van
continuïteit voor informatiebeveiliging tijdens een
ongunstige situatie te waarborgen.

Cluster: 4
CMMi Level: 1
Constatering
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Constateringen en aanbevelingen
Er is nog steeds geen beleid opgesteld voor het proces van
bedrijfscontinuiteit t.a.v. informatiebeveiliging; de hoofdreden die hiervoor
aangevoerd werd, is het wegvallen van personeel!!?? (uitwisselbaarheid
van sleutelposities is overigens een van de esssentiele punten binnen een
BCP! dit is wel goed geregeld bij de piketdiensten). Gesproken met Marijn
Riemens, Henk van Oosten en Ton Schilder.
Aanbeveling
Verantwoordelijkheid voor dit proces duidelijk vastleggen en een formeel
proces beschrijven in een beleid. Daarbij onderscheid maken tussen
kritische en niet-kritische systemen.

A.18

Naleving

A.18.2

Informatiebeveiligingsbeoordelingen
Doelstelling: Verzekeren dat informatiebeveiliging wordt geïmplementeerd en uitgevoerd in overeenstemming met de beleidsregels en procedures van de organisatie.

15.2.1

A.18.2.2

Naleving van beveiligingsbeleid
en –normen

De directie moet regelmatig de naleving van de
informatieverwerking en -procedures binnen haar
verantwoordelijkheidsgebied beoordelen aan de hand van
de desbetreffende beleidsregels, normen en andere eisen
betreffende beveiliging.

Cluster: 6
CMMi Level: 2
Constatering
Er worden geen gerichte interne audits uitgevoerd anders dan door M & I
partners als externe partij. Wel wordt er naar specifieke zaken gekeken,
zoals AVG en wordt er volgens de PDCA-cyclus processen beoordeeld en
gerapporteerd. Gesproken met Radmer de Vries, Henk van Oosten en Ton
Schilder. [Evidencenr: VRHM_022 & 031].
Aanbeveling
Zoals ook vstgesteld bij de vorige toets, moet VRHM een planning opstellen
voor gerichte audits onder vermelding van de scope en vervolgens
uitvoeren en rapporteren.

15.2.2

A.18.2.3

Beoordeling van technische
naleving

Informatiesystemen moeten regelmatig worden beoordeeld Cluster: 6
op naleving van de beleidsregels en normen van de
CMMi Level: 2
organisatie voor informatiebeveiliging.
Constatering
Er zijn tot op heden nog geen pentests of andere technische audits
uitgevoerd. In het aktiviteitenplan is dit opgenomen als prioriteit voor 2019.
Aanbeveling
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Constateringen en aanbevelingen
Planning voor 2019 uitvoeren en rapporteren.
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BIJLAGE 2 - TOELICHTING CMMI-LEVELS
Kenmerken CMMi
1. Initial (Initieel)
Dit is het niveau dat iedere organisatie aankan. Ad hoc probleemoplossing, geen inzicht in de noodzakelijke prestaties m.b.t. resultaat. Geen structurele
verbetering.
2. Repeatable (Herhalend)
Er is wel al sprake van ontwikkeling. Hergebruik van informatie. Er is sprake van kennis.
3. Defined (Gedefinieerd)
De belangrijkste processen zijn beschreven en onder controle. Gestructureerde procesverbeteringen d.m.v. eerder behaalde resultaten en evaluaties.
4. Managed (Beheerst)
Er is sprake van procesbeheersing. De kwaliteit van het processen wordt gemeten en worden bijgestuurd.
5. Optimized (Geoptimaliseerd)
Er is sprake van een geoptimaliseerd proces. Verbeterpunten en actieplannen worden uitgewerkt en uitgevoerd.
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BIJLAGE 3 - EVIDENCE
VRHM – 01 Procesbeheer informatiebeveiligingsincidenten
VRHM – 02 Protocol datalekken v1.2
VRHM – 03 LTB Beleid concept versie 0.4
VRHM – 04 Procedure Autorisatiebeheer – juli 2018
VRHM – 05 Bijlage 1_inkoopvoorwaarden VRHM
VRHM – 06 Wijzigingsformulier versie 1.0
VRHM – 07 Uitnodiging CAB donderdag 28 maart
VRHM – 08 screenshot_bia_DBK
VRHM – 09 Richtlijn veilig TPAW_10.pdf
VRHM – 10 Richtlijn veilig TPAW_10.doc
VRHM – 11 Register informatiebeveiligings- en datalekken
VRHM – 12 Proces Wijzigingingbeheer_Inrichting TOPdesk
VRHM – 13 Notitie Stuurgroep vervolgtraject
VRHM – 14 Leidraad_informatiebeveiliging_privacy_inkoop
VRHM – 15 LCMS Beleidskaer Toegangsbeveiliging
VRHM – 16 Inkoopvoorwaarden VRHM-2015
VRHM – 17 Inkoopformulier nov 2018
VRHM – 18 Informatiebeveiligingsbeleid VRHM
VRHM – 19 Gedragsregels informatiebeveiliging
VRHM – 20 Door auditcommissie gevraagde documenten over awareness
VRHM – 21 Documenten Audit
VRHM – 22 Betrouwbare informatievoorziening_v1.3
VRHM – 23 Beleid ICT-beveiliging v1.0
VRHM – 24 Axians_Exact_Verwerkersovereenkomst
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VRHM – 25 Agenda Stuurgroep Informatiebeveiliging
VRHM – 26 Activiteitenplan informatiebeveiliging 2019 v2013
VRHM – 27 aanvraag_toegangspas
VRHM – 28 Aanpak Gegevensbescherming
VRHM – 29 Communicatiekalender IV 2019 v1.0
VRHM – 30 FB Requirements IV kwaliteitseisen v1.1
VRHM – 31 Communicatieadvies informatieveiligheid v1.4
VRHM – 32 Organogram v19_a42
VRHM – 33 Beschrijvend document VIMS
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MANAGEMENTRAPPORTAGE
1.1

INLEIDING

In het kader van het project collegiale toetsing 2017, heeft er op 24 oktober 2018 tot 26 oktober
2018 bij de Veiligheidsregio Holland Midden (hierna: VR HM) deze collegiale toets plaatsgevonden.
Doel van de collegiale toets:
Het beoordelen, tegen de CMMi levels, van zowel de organisatorische als de technische aspecten
van de informatiebeveiliging overeenkomstig de 32 BIG-controls.
Het ambitieniveau voor 2018 is level 2 voor alle normelementen. Voor kritieke systemen met
persoons- of concurrerende informatie bevat is vastgesteld dat deze op niveau 4 moeten zitten.

1.2

OMGEVINGSANALYSE

De VR HM heeft de afgelopen jaren initiatieven gestart om het onderwerp informatieveiligheid te
incorporeren in haar organisatie. Door verschillende organisatorische wijzigingen, bezuiniging van
de laatste jaren en wisselingen van personeel is het onderwerp niet echt goed van de grond
gekomen. De laatste maanden is hierin verandering gekomen. De huidige directeur van de
veiligheidsregio laat duidelijk merken dat het onderwerp is verschoven van 'noodzakelijk' naar
'onvermijdelijk'. Hiertoe zijn er nu ook concrete stappen gezet om medewerkers meer bewust te
maken van het onderwerp en zijn er functionarissen belast met informatieveiligheid.

1.3

CONCLUSIE

De huidige directeur heeft het onderwerp informatieveiligheid op de agenda staan. Hij legt ook een
relatie met het feit dat de VR HM een organisatie is met een belangrijk publiek taak en derhalve
moet laten zien dat ze haar taken serieus neemt. We constateren dat, gericht op het onderwerp
informatiebeveiliging, de veiligheidsregio structurele verbeteringen dient door te voeren om de
ambitie zoals deze in het veiligheidsberaad is vastgesteld, te realiseren.
Op basis van de uitgevoerde collegiale toets is de conclusie dat de VR HM laag scoort op het
volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging. Onderstaande tabel is een beknopte weergave
van het CMMi-resultaat van de collegiale toets. In de bijlage 1 is per onderwerp de bevinding en
aanbeveling beschreven.
Wel hebben wij geconstateerd dat er veel initiatieven bestaan op het gebied van informatieveiligheid. Zo bestaan er initiatieven gericht op het gaan voldoen aan de Europese privacy
verordening (AVG) en het verder borgen van de informatiebeveiliging regio breed.
Prossen zijn goed uitgewerkt bij bijvoorbeeld facilitair gebaseerd op basis 'project facilitair 2.0'
waarbij wij zelfs van mening zijn dat de andere afdelingen hieraan voorbeeld kunnen nemen. Dit
geldt ook voor het team P&O waar ook verschillende processen waren uitgewerkt.
Onderstaande tabel geeft het totaalresultaat per deelgebied aan zoals is vastgesteld tijdens de
collegiale toets.
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CMMi resultaat 2017
Beleidsregels voor informatiebeveiliging
Beoordelen van het informatiebeveiligingsbeleid
Rollen en verantwoordelijkheden bij…
Classificatie van informatie
Analyse en specificatie van informatiebeveiligingseisen
Opnemen van beveiligingsaspecten in…
Verantwoordelijkheden en procedures
Arbeidsvoorwaarden
Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van…
Toegangsrechten intrekken of aanpassen
Clear desk'- en 'clear screen'-beleid
Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomst
Beleid voor mobiele apparatuur
Fysieke toegangsbeveiliging
Onderhoud van apparatuur
Wijzigingsbeheer
Beheersmaatregelen tegen malware
Back-up van informatie
Beheer van technische kwetsbaarheden
Beperkingen voor het installeren van software
Respons op Informatiebeveiligingsincidenten
Informatiebeveiligingscontinuïteit implementeren
Beleid voor toegangsbeveiliging
Registratie en afmelden van gebruikers
Beperking toegang tot informatie
Beveiligde inlogprocedures
Beoordeling van toegangsrechten van gebruikers
Logbestanden van beheerders en operators
Lering uit Informatiebeveiligingsincidenten
Naleving van beveiligingsbeleid en –normen
Beoordeling van technische naleving

0

1

2

3

4

5

Toelichting:
Groen = ambitieniveau alle maatregelen 2018
Rood = ambitieniveau kritieke systemen 2018
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1.4

AANBEVELINGEN

Wil de VR HM de informatiebeveiliging naar een hoger niveau tillen dan achten wij een meer
gestructureerde aanpak noodzakelijk. De belangrijkste aanbevelingen die wij op korte termijn zien
zijn:
Het opstellen (of actualiseren van het bestaande concept) en vervolgens het formaliseren van
het informatiebeveiligingsbeleid. Dit is de zogenaamde kapstok waar alle
informatiebeveiligingsactiviteiten zijn onder te brengen.
Het formaliseren van de rollen en het beschrijven van de hieraan gerelateerde taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zodat het onderwerp niet gaat zweven binnen de
veiligheidsregio.
Het beschrijven en formaliseren van de verschillende processen of procedures gerelateerd aan
de informatiebeveiliging. Bij het formaliseren van processen wordt ook het (intern) toetsen
mogelijk alsmede het rapporteren over de realisatie van de informatiebeveiligingsdoelstellingen aan het management van de veiligheidsregio.
Een aanvang maken met het uitvoeren van interne controles op het onderwerp, zeker in relatie
met de AVG. Onvoldoende sturing op de informatiebeveiliging is een risico. Zeker als blijkt dat
bij incidenten er onvoldoende kennis is, geen of beperkt voorschriften en richtlijnen bestaan.
Wanneer er dan sprake is van bijvoorbeeld een datalek, dan is het van belang dat de
aantoonbaarheid richting de Autoriteit Persoonsgegevens is aan te leveren dat er ten aanzien
van de informatiebeveiliging voldoende aan wordt (of is) gedaan.
Om door te groeien van niveau 3 naar 4 (en 5) is het noodzakelijk de verschillende processen
periodiek te beoordelen. Een stelsel van interne audits (beoordelingen) is hiervoor een
geschikte wijze.

.
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BIJLAGE 1 - BEOORDELING CMMI
Onderstaande tabel beschrijft de uitkomsten van de collegiale toetsing. De eerste kolom geeft de kleur aan van het betreffende cluster zoals in de toelichting is
beschreven. De clustering is gebaseerd op de 32 BIG-normen die over 6 clusters zijn verdeeld. De tweede kolom is het BIG-nummer en de derde kolom het
ISO27002 referentienummer.
Legenda
Onderwerp
1: Beleid en Organisatie
2: Personeel
3: Ruimten en apparatuur
4: Continuïteit
5: Toegangsbeveiliging en integriteit
6: Controle en logging

CL

BIG

ISO27001 Beschrijving

Constateringen en aanbevelingen

A.5

Informatiebeveiligingsbeleid

A.5.1

Aansturing door de directie van de informatiebeveiliging
Doelstelling: Het verschaffen van directieaansturing van en -steun voor informatiebeveiliging in
overeenstemming met bedrijfseisen en relevante wet- en regelgeving.

5.1.1

A.5.1.1

Beleidsregels voor
informatiebeveiliging

Ten behoeve van informatiebeveiliging moet een reeks
beleidsregels worden gedefinieerd, goedgekeurd door de
directie, gepubliceerd en gecommuniceerd aan
medewerkers en relevante externe partijen.

Cluster: 1
CMMi Level: 1
Constatering
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Constateringen en aanbevelingen
Door deelwaarneming en documentatiebeoordeling is vastgesteld dat VR
HM niet beschikt over een 'specifiek' vastgesteld
Informatiebeveiligingsbeleid (wel is er een concept, dit is alleen erg
gedateerd).
[Evidencenr: VRHM_004]
Aanbeveling
Om te voldoen aan deze eis, en op niveau 2 en 3 te komen, is het van
belang dat veiligheidsregio een meer specifiek informatiebeveiligingsbeleid
en doelstellingen formuleert en (voor niveau 3) het beleid ook formeel
vaststelt. In beginsel kan, op korte termijn, hiervoor een pragmatisch
insteek werken. Op enig moment is het toetsen van de beschreven
uitgangspunten en doelstelling aan een uitgevoerde risicoanalyse
noodzakelijk.

5.1.2

Het beleid voor informatiebeveiliging moet met geplande
tussenpozen of als zich significante veranderingen
voordoen, worden beoordeeld om te waarborgen dat het
voortdurend passend, adequaat en doeltreffend is.

A.5.1.2

Beoordelen van het
informatiebeveiligingsbeleid

A.6

Organiseren van informatiebeveiliging

A.6.1

Interne organisatie

Cluster: 1
CMMi Level: 1
Constatering
Kon niet worden beoordeeld, er is geen specifiek beleid.
Aanbeveling
0

Doelstelling: Een beheerkader vaststellen om de implementatie en uitvoering van de
informatiebeveiliging binnen de organisatie te initiëren en te beheersen.

6.1.1

A.6.1.1

Rollen en verantwoordelijkheden Alle verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging
bij informatiebeveiliging
moeten worden gedefinieerd en toegewezen.

Cluster: 1
CMMi Level: 2
Constatering
Op basis van interviews en documentatie beoordeling is vastgesteld dat VR
HM geen formele rollen en/of verantwoordelijkheden heeft gedefinieerd.
Wel is vastgesteld dat er functionarissen zijn aangewezen die hierin nu een
rol hebben. Van een gestructureerde informatiebeveiligingsorganisatie is
echter nog geen sprake.
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Aanbeveling
De VR HM dient de bestaande rollen nader te beschrijven zodat integratie
in de organisatie mogelijk wordt. Tevens dient ze de rollen formeel vast te
stellen zodat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV's)
binnen de veiligheidsregio duidelijk wordt.

A.6.2

Mobiele apparatuur en telewerken
Doelstelling: Het waarborgen van de veiligheid van telewerken en het gebruik van mobiele
apparatuur.

7.1.3

Cluster: 3
CMMi Level: 2
Constatering
Door deelwaarneming en documentatie beoordeling is vastgesteld dat VR
HM nog niet voldoet aan de eisen uit de norm. Er bestaan richtlijnen voor
het gebruik van mobiele apparatuur (verwijzing naar Plein 16 'Een passende
werkplek' (maar is gericht op de toekomstige werkplek en vastgesteld
Beleid en ondersteunende beveiligingsmaatregelen moeten 'werkplek beleid'). Ook worden tools ingezet (mobile device management)
worden vastgesteld om de risico's die het gebruik van
voor het beheren van smartphones en tablets (uitgezonderd de tablets
mobiele apparatuur met zich meebrengt te beheren.
voor operationele taken). Medewerkers tekenen geen bruikleen
overeenkomst.
Aanbeveling
Om door te groeien naar niveau 3 en 4 moet er formeel beleid komen en er
dienen periodieke controles te worden uitgevoerd of medewerkers de
richtlijnen kennen. Daarnaast dient ook het MDM-systeem ook werkelijk op
haar functioneren te worden getest.

A.6.2.1

Beleid voor mobiele apparatuur

A.7

Veilig personeel

A.7.1

Voorafgaand aan het dienstverband
Doelstelling: Waarborgen dat medewerkers en contractanten hun verantwoordelijkheden
begrijpen en geschikt zijn voor de functies waarvoor zij in aanmerking komen.
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Constateringen en aanbevelingen

A.7.1.2

Arbeidsvoorwaarden

Cluster: 2
CMMi Level: 2
Constatering
Er bestaan een aanstelling met verwijzingen naar het ambtenaren
reglement. Gedragsregels zijn opgenomen het ambtenarenreglement en
kaders t.a.v. gedrag. Voor de 'brandweermannen' (vrijwilligers) bestaat het
boekje "Basisboek". Hierin staat de verwijzing naar gedrag. Tevens wordt
de 'eed of belofte' afgelegd. Voor personeel dat in dienst komt wordt ook
een VOG-verklaring opgevraagd. Periodieke toetsing of audits op de
processen vinden niet plaats. Veel processen gerelateerd aan de P&O lijken
te bestaan behalve in-, door- en uitstroom. Ondanks dat e.e.a. wel wordt
uitgevoerd lijkt niet alles in lijn te zijn waardoor er fouten worden gemaakt
bij bijvoorbeeld het vertrek van medewerkers. Dit geldt ook voor
Inhuurpersoneel. Op dit proces is de organisatie niet in control.
[Evidencenr: VRHM_002, 003, 005, 006 en 007]
Aanbeveling
Wil de VR HM naar een hoger CMMI niveau komen dan dient aandacht te
worden besteed aan de verschillende controles gericht op een betere
borging van de processen maar ook aandacht moeten besteden aan het
beschrijven van de in-, door- en uitstroom processen.

A.7.2

Tijdens het dienstverband

De contractuele overeenkomst met medewerkers en
contractanten moet hun verantwoordelijkheden voor
informatiebeveiliging en die van de organisatie vermelden.

Doelstelling: Ervoor zorgen dat medewerkers en contractanten zich bewust zijn van hun
verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging en deze nakomen.

8.2.2

A.7.2.2

Alle medewerkers van de organisatie en, voor zover
Bewustzijn, opleiding en training relevant, contractanten moeten een passende
ten aanzien van
bewustzijnsopleiding en -training krijgen en regelmatige
bijscholing van beleidsregels en procedures van de
informatiebeveiliging
organisatie, voor zover relevant voor hun functie.

Cluster: 2
CMMi Level: 1
Constatering
Door deelwaarneming en documentatie beoordeling is vastgesteld dat VR
HM niet voldoet aan de eisen uit de norm. Er bestaan geen richtlijnen,
bewustwordingscampagne o.i.d. gericht op dit normelement. P&O wil er
wel naar toe om een centraal 'inwerkprogramma' (met aandacht voor "zo
zijn onze manieren") op te zetten. Op dit moment is bewustwording vooral
ad hoc ingericht.
[Evidencenr: VRHM_006]
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Aanbeveling
De VR HM dient, voor CMMi niveau 2, een bewustwordingscampagne of
een gelijkwaardig actie op te stellen zodat structureel aandacht is voor het
onderwerp over een langere periode. Voor het doorgroeien naar niveau 3
zal de aandacht liggen op het werkelijk uitvoeren van de opleidingen en
bewustwordingsactiviteiten.

A.8

Beheer van bedrijfsmiddelen

A.8.2

Informatieclassificatie
Doelstelling: Bewerkstelligen dat informatie een passend beschermingsniveau krijgt dat in
overeenstemming is met het belang ervan voor de organisatie.

7.2.1

Informatie moet worden geclassificeerd met betrekking tot
wettelijke eisen, waarde, belang en gevoeligheid voor
onbevoegde bekendmaking of wijziging.

A.8.2.1

Classificatie van informatie

A.9

Toegangsbeveiliging

A.9.1

Bedrijfseisen voor toegangsbeveiliging

Cluster: 1
CMMi Level: 1
Constatering
Door deelwaarneming en documentatie beoordeling is vastgesteld dat VR
HM niet voldoet aan de eisen uit de norm. Er bestaan geen richtlijnen
gericht op de uitvoering van een classificatieproces. De organisatie heeft
voor enkele systemen wel een beeld ten aanzien van de vertrouwelijkheid
en er worden op een 'pragmatische' wijze keuzes gemaakt voor het
implementeren van maatregelen gebaseerd op kennis en vaardigheden van
de medewerkers. Echter, van een structureel proces van
gegevensclassificaties is geen sprake. De veiligheidsregio is daardoor niet in
staat vast te stellen of de bestaande informatiebeveiligingsmaatregelen van
een voldoende niveau zijn.
Aanbeveling
De VR HM dient, om op niveau 2 en 3 te komen, een classificatieproces te
beschrijven, te formaliseren en te implementeren. Hiermee wordt het
mogelijk de eisen aan zowel de bestaande als nieuwe informatiesystemen
te onderkennen. Bovendien is voor de al bestaande maatregelen vast te
stellen of deze een voldoende beveiligingsniveau hebben.
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Constateringen en aanbevelingen

Doelstelling: Toegang tot informatie en informatieverwerkende faciliteiten beperken.

11.1.1

Een beleid voor toegangsbeveiliging moet worden
vastgesteld, gedocumenteerd en beoordeeld op basis van
bedrijfs- en informatiebeveiligingseisen.

A.9.1.1

Beleid voor toegangsbeveiliging

A.9.2

Beheer van toegangsrechten van gebruikers

Cluster: 5
CMMi Level: 1
Constatering
Op basis van interviews is vastgesteld dat VR HM er geen eenduidige beleid
bestaat ten aanzien van de toegangsbeveiliging. Op basis van de gehouden
gesprekken blijkt dat de regio wel verschillende aspecten uitvoert. Echter,
door het ontbreken van beleidsuitgangspunten is niet vast te stellen of de
huidige maatregelen voldoen.
Aanbeveling
De VR HM dient een formeel toegangsbeveiligingsbeleid op te stellen zodat
er gericht is te sturen op dit onderwerp. Hiermee groeit ze door naar CMMi
niveau 2 of 3.

Doelstelling: Toegang voor bevoegde gebruikers bewerkstelligen en onbevoegde toegang tot
systemen en diensten voorkomen.

11.2.1

A.9.2.1

Registratie en uitschrijving van
gebruikers

Een formele registratie- en uitschrijvingsprocedure moet
worden geïmplementeerd om toewijzing van
toegangsrechten mogelijk te maken.

Cluster: 5
CMMi Level: 2
Constatering
Door deelwaarneming en interviews is vastgesteld dat VR HM hieraan
voldoet. Er bestaat een procedure gericht op de registratie en afmelden van
gebruikers (onderdeel van het P&O-proces). Echter, niet alle
accountaanvragen verlopen netjes. Dit komt o.a. door het ontbreken van
het in- uit en doorstroomproces en een strakke sturing van de aanvraag. Er
is aangegeven dat vaak de functioneel beheerders geen melding ontvangen
t.a.v. aanmaken of muteren van accounts.
Aanbeveling
Wil de VR HM naar een hoger CMMI niveau komen dan dient aandacht te
worden besteed aan de verschillende controles gericht op een betere
borging van accountaanvragen maar ook aandacht moeten besteden aan
het beschrijven van de in-, door- en uitstroom processen (zoals al is
aangegeven bij punt A.7.1.2).
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A.9.2.5

Beoordeling van
toegangsrechten van gebruikers

Constateringen en aanbevelingen

Eigenaren van bedrijfsmiddelen moeten toegangsrechten
van gebruikers regelmatig beoordelen.

Cluster: 6
CMMi Level: 1
Constatering
Door interviews en documentatiebeoordeling is vastgesteld dat VR HM de
toegangsrechten incidenteel laat evalueren. Van een procesmatige borging
is nog geen sprake.
Aanbeveling
De VR HM dient, om op niveau 2 en 3 te komen, een proces te
implementeren waarmee een periodieke beoordeling van
gebruikersrechten (accounts) wordt gerealiseerd.

De toegangsrechten van alle medewerkers en externe
gebruikers voor informatie en informatieverwerkende
faciliteiten moeten bij beëindiging van hun dienstverband,
contract of overeenkomst worden verwijderd, en bij
wijzigingen moeten ze worden aangepast.

Cluster: 2
CMMi Level: 1
Constatering
Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM hieraan deels voldoet. Is onderdeel van het
uitstroomproces (via het 'mutatieformulier' worden meldingen
aangemaakt). Echter, niet alle applicaties worden geraakt. Dit komt omdat
het uitstroomproces niet voldoende is geborgd. Ook ligt een relatie met de
SaaS-applicaties, is het niet vanzelf sprekend dat bij het vertrek van
medewerkers accounts worden afgesloten of verwijderd.
[Evidencenr: VRHM_002 en 003]
Aanbeveling
De regio dient, om te groeien naar CMMi niveau 2 het proces beter te
borgen door onder andere het proces van het toekennen van autorisatie
(en de registratie ervanuit) procesmatig te borgen. Voor CMMi 3 is het zaak
de periodieke controles en de interne audits uit te voeren.

A.9.2.6

Toegangsrechten intrekken of
aanpassen

A.9.4

Toegangsbeveiliging van systeem en toepassing
Doelstelling: Onbevoegde toegang tot systemen en toepassingen voorkomen.

11.6.1

A.9.4.1

Beperking toegang tot
informatie

Toegang tot informatie en systeemfuncties van applicaties
moet worden beperkt in overeenstemming met het beleid
voor toegangscontrole.

Cluster: 5
CMMi Level: 1
Constatering
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Door interviews en documentatiebeoordeling is vastgesteld dat VR HM
hieraan niet voldoet. Indien gebruik wordt gemaakt van de
autorisatiematrix zou er sprake kunnen zijn van 'rol based access'. Echter,
op basis van de gesprekken is het proces om te komen tot juiste rechten,
niet geborgd.
Aanbeveling
De organisatie zal het proces beter moeten organiseren om de risico's van
foute autorisaties te verkleinen.

11.5.1

Indien het beleid voor toegangsbeveiliging dit vereist, moet
toegang tot systemen en toepassingen worden beheerst
door een beveiligde inlogprocedure.

A.9.4.2

Beveiligde inlogprocedures

A.11

Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving

A.11.1

Beveiligde gebieden

Cluster: 5
CMMi Level: 2
Constatering
Door interviews en documentatiebeoordeling is vastgesteld dat VR HM
hieraan voldoet. De organisatie heeft beveiligde inlogprocedures
geïmplementeerd. Documentatie van de uitgangspunten ontbreekt.
Aanbeveling
De veiligheidsregio zal, zoals ook bij andere normen is vastgesteld, de
procedurele of beleidsmatige kant van de informatiebeveiliging en
uitgangspunten moeten beschrijven om te komen tot een beheerst proces.
Het formaliseren van richtlijnen brengt de organisatie op niveau 3.

Doelstelling: Onbevoegde fysieke toegang tot, schade aan en interferentie met informatie en
informatieverwerkende faciliteiten van de organisatie voorkomen.

9.1.2

A.11.1.2

Fysieke toegangsbeveiliging

Beveiligde gebieden moeten worden beschermd door
passende toegangsbeveiliging om ervoor te zorgen dat
alleen bevoegd personeel toegang krijgt.

Cluster: 3
CMMi Level: 2
Constatering
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Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM hieraan voldoet. Er is sprake van elektronische
controle op de toegang tot de burelen d.m.v. toegangsbeheersysteem. Wel
is er sprake van meerdere systemen. De organisatie heeft plannen om in
2018/2019 naar één centraal 'toegangsbeheer'-systeem te migreren. De
afdeling ICT is nu belast met het beoordelen van de verschillende systemen.
Op één locatie draait nu een systeem waarbij op afstand de toegang is te
organiseren. Het doel is dit voor alle locaties, op termijn, uit te rollen. De
verschillende uitgangspunten, zoals zonering, eisen, periodieke checks et
cetera zijn niet beschreven of geformaliseerd.
Aanbeveling
De organisatie zal voor de verschillende locaties de uitgangspunten t.a.v. de
fysieke beveiliging moeten vaststellen en formaliseren. Daarmee wordt
direct CMMi-niveau 3 doordat er samenhang gaat komen gericht op dit
normaspect. Eveneens wordt ook toetsing van de naleving mogelijk.

A.11.2

Apparatuur
Doelstelling: Verlies, schade, diefstal of compromittering van bedrijfsmiddelen en onderbreking
van de bedrijfsvoering van de organisatie voorkomen.

9.2.4

A.11.2.4

Onderhoud van apparatuur

Apparatuur moet correct worden onderhouden om de
continue beschikbaarheid en integriteit ervan te
waarborgen.

Cluster: 3
CMMi Level: 2
Constatering
oor deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM hieraan voldoet. Het onderhoud aan o.a. ICThardware is onderdeel van het externe contract. De apparatuur in
eigenbeheer wordt onderhoud door I&A. Het is wenselijke de (bestaande)
aanwezige contracten te beoordelen om de compleetheid vast te stellen
m.b.t. de exacte onderhoudsdiensten. Voor de verschillende fail-over
systemen, noodstroom voorziening, is er slecht sprake van periodiek
onderhoud. Van werkelijke belaste testen is nu geen sprake. Inzicht in de
exacte afspraken ontbreekt.
Aanbeveling
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Het is aan te bevelen de verschillende onderhoudscontracten na te lopen
om vast te stellen of deze voldoen aan de verwachtingen dan wel vast te
stellen of huidige eisen t.a.v. de beveiliging afdoende zijn opgenomen. Om
te komen op CMMi-niveau 3 dient te zijn vastgesteld wie waarvoor
verantwoordelijk is. Tevens is het belangrijk, als onderdeel van de
contracten voor de noodstroom, de periodieke testen uit te bereiden met
'het belast testen' en hierover te rapporteren.

11.3.3

Er moet een 'clear desk'-beleid voor papieren documenten
en verwijderbare opslagmedia en een 'clear screen'-beleid
voor informatieverwerkende faciliteiten worden ingesteld.

A.11.2.9

'Clear desk'- en 'clear screen'beleid

A.12

Beveiliging bedrijfsvoering

A.12.1

Bedieningsprocedures en verantwoordelijkheden

Cluster: 2
CMMi Level: 2
Constatering
Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM hieraan deels voldoet. Er bestaat geen beleid t.a.v.
'clear desk' of 'clear screen'. Wel vervalt de PC (of Laptop) na 15min in een
Lock screen.
Aanbeveling
De VR HM zal, om aan de norm te voldoen, beleid ten aanzien van 'Clear
desk'- en 'clear screen' moeten vaststellen. Daarmee kan ze het niveau 3
behalen.

Doelstelling: Correcte en veilige bediening van informatieverwerkende faciliteiten waarborgen.

10.1.2

A.12.1.2

Wijzigingsbeheer

Veranderingen in de organisatie, bedrijfsprocessen,
informatieverwerkende faciliteiten en systemen die van
invloed zijn op de informatiebeveiliging moeten worden
beheerst.

Cluster: 4
CMMi Level: 2
Constatering
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Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM hieraan deels voldoet. Er bestaat geen vastgesteld
wijzigingsbeheer proces (geen georganiseerd beleid) wijzigingen worden
besproken in het Teamoverleg. TOPdesk is er wel maar wordt hiervoor niet
gebruikt. Wel voor meldingen en incidenten. Richting leveranciers zoveel
mogelijk via Team ICT. Er bestaat wel een 'requirementsdocument' wat
gebruikt wordt voor een controle (maar blijft ad hoc). Er bestaat wel een
CAB gericht op de operationele informatievoorziening.
Aanbeveling
Om te gaan voldoen aan CMMi niveau 3 is de aanwezigheid van een
formeel change proces een vereiste. Ondersteuning vanuit TOPdesk is
mogelijk doordat het programma de mogelijkheid heeft om met deeltaken
of templates te werken.

A.12.2

Bescherming tegen malware
Doelstelling: Waarborgen dat informatie en informatieverwerkende faciliteiten beschermd zijn
tegen malware.

10.4.1

A.12.2.1

Beheersmaatregelen tegen
malware

A.12.3

Back-up

Ter bescherming tegen malware moeten
beheersmaatregelen voor detectie, preventie en herstel
worden geïmplementeerd, in combinatie met een passend
bewustzijn van gebruikers.

Cluster: 4
CMMi Level: 2
Constatering
Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM hieraan deels voldoet. Detectie systemen zijn o.a.:
McAfee, MS, (twee producten). Er is sprake van een drie laags bescherming.
Agents zijn geïmplementeerd voor bewaking van de juiste versie. VDI draait
nu. Er bestaat monitoring voor software en servers. Bij meldingen wordt
direct gereageerd (beoordeling van de inhoud). Ximan- tool??
Update van de huidige laptops loopt via het internet. Van een
geformaliseerd beleid is echter nog geen sprake.
Aanbeveling
Wij bevelen aan het beleid rond de inrichting van de gebruikte middelen en
de wijze waarop met meldingen wordt omgaan te formaliseren. De regio
komt dan op CMMi niveau 3 terecht.
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Doelstelling: Beschermen tegen het verlies van gegevens.

10.5.1

A.12.3.1

Back-up van informatie
(LET OP: In de BIG is dit 2x
10.5.1)

A.12.4

Verslaglegging en monitoren

Cluster: 4
CMMi Level: 2
Constatering
Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM hieraan deels voldoet. Online back-up HDD en
daarna op tape. Op beide medium bevatten de volledige back-up. Op de
Regelmatig moeten back-upkopieën van informatie,
locatie Leidernoord staat de HHD, tapes komen weer terug naar hfd-locatie.
software en systeemafbeeldingen worden gemaakt en
Testen van TAPES is/wordt structureel uitgevoerd. Het ontbreekt echter
getest in overeenstemming met een overeengekomen back- aan de formele processen e/o procedures t.a.v. de back-up-inrichting, het
upbeleid.
testen en de rapportage hierover.
Aanbeveling
Om door te groeien naar CMMi 3, dient de VR HM back-up-beleid te
formaliseren en de back-ups periodiek te testen op integriteit en
beschikbaarheid. Wij bevelen aan een structureel plan op te stellen
waarmee, vooral voor de meer complexe omgevingen, op een
gecontroleerde wijze is vast te stellen of wordt voldaan.

Doelstelling: Gebeurtenissen vastleggen en bewijs verzamelen.

10.10.4

A.12.4.3

Activiteiten van systeembeheerders en -operators moeten
Logbestanden van beheerders en
worden vastgelegd en de logbestanden moeten worden
operators
beschermd en regelmatig worden beoordeeld.

Cluster: 6
CMMi Level: 1
Constatering
Er is geen sprake van specifieke logging waarbij de logfiles worden
beoordeeld. Logfiles staan standaard op de servers waarbij beheerders
toegang hebben tot de logfiles. Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt
over deze type logfiles ook zijn er geen bewaartermijnen vastgesteld. In
geval van een datalek wordt het lastig verschillende aspecten aantoonbaar
te maken als er geen 'goede' loggingsuitgangspunten zijn beschreven.
Aanbeveling
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De organisatie zal, op CMMI niveau 2 en 3 te komen, een meer formeel
proces logging moeten beschrijven en te implementeren. Hierbij dient
aandacht te zijn voor bewaartermijn, een beveiligde locatie met beperkte
toegang en wat, vooral binnen de netwerkomgeving, moet worden gelogd.
Deze beschreven richtlijnen dienen te worden geïmplementeerd in de
organisatie.

A.12.6

Beheer van technische kwetsbaarheden
Doelstelling: Benutting van technische kwetsbaarheden voorkomen.

Informatie over technische kwetsbaarheden van
informatiesystemen die worden gebruikt moet tijdig
worden verkregen, de blootstelling van de organisatie aan
dergelijke kwetsbaarheden moet worden geëvalueerd en
passende maatregelen moeten worden genomen om het
risico dat ermee samenhangt aan te pakken.

12.6.1

A.12.6.1

Beheer van technische
kwetsbaarheden

12.4.1

A.12.6.2

Beperkingen voor het installeren Voor het door gebruikers installeren van software moeten
van software
regels worden vastgesteld en geïmplementeerd.

Cluster: 4
CMMi Level: 2
Constatering
Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM hieraan deels voldoet. 1x 6 weken is onderdeel van
het update schema. Test op testservers dan de 'minder belangrijke servers'
dan de rest.. Monitoring wordt hierbij 'volledig vertrouwd'. Dit proces van
updates verloopt geautomatiseerd waarbij er rekening wordt gehouden
met mogelijke crisisbeheersing. Buiten kantoortijden wordt gesteund op
de medewerkers (geen piketdiensten).
De beschrijvingen van onder andere de 'hardeningsuitgangspunten' en
'inrichtingseisen' ontbreken. Dit maakt ook de controle op de technische
naleving lastig. Ook bestaat er geen duidelijkheid over de wijze waarop
informatie t.a.v. 'kwetsbaarheden' wordt verkregen. NCSC biedt hiervoor
een prima platform.
Aanbeveling
De VR HM dient de uitgangspunten voor het patchmanagement op te
nemen in het inrichtingsdocument van haar ICT-architectuur. Hierbij dienen
ook de 'hardeningseisen' te worden geformuleerd. Kwetsbaarheden
hoeven geen bedreiging te vormen indien bepaalde services, poorten of
andere parameters juist worden gezet.
Cluster: 4
CMMi Level: 2
Constatering
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Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM deels voldoet. Citrix is uitgerold voor de thin clients.
De fat clients (ook de laptops) hebben de gebruikers 'local admin' rechten.
De veiligheidsregio heeft de nieuwe omgeving beschreven in een
functioneel ontwerp ('een passende werkplek'). Deze nieuwe situatie is
tijdens de collegiale toets nog niet gerealiseerd. Er bestaan nu geen
geformaliseerde uitgangspunten t.a.v. het wel of niet mogen installeren van
software. Wel wordt verwezen naar het risico van de gebruiker indien hij de
laptop ook voor privé doeleinde gebruikt. Er wordt alleen 'gelicentieerde
software' toegestaan bij een installatie op de laptop. Echter, er is nu geen
sprake van een gecontroleerd proces periodiek op deze 'eis'.
Aanbeveling
Wij bevelen aan de rechten zoals 'local admin' van gebruikers te beperken
op de verschillende systemen. De uitgangspunten hiervan op te nemen in
het inrichtingsdocument van de ICT-architectuur. Bij de uitrol van de
'passende werkplek' is het van belang toe te zien op het gebruik van
'gelicentieerde software' omdat de organisatie aansprakelijk kan worden
gehouden (en de hieruit voorvloeiende kosten).

A.13

Communicatiebeveiliging

A.13.2

Informatietransport
Doelstelling: Handhaven van de beveiliging van informatie die wordt uitgewisseld binnen een
organisatie en met een externe entiteit.

6.1.5

A.13.2.4

Vertrouwelijkheids- of
geheimhoudingsovereenkomst

Eisen voor vertrouwelijkheids- of
geheimhoudingsovereenkomsten die de behoeften van de
organisatie betreffende het beschermen van informatie
weerspiegelen moeten worden vastgesteld, regelmatig
worden beoordeeld en gedocumenteerd.

Cluster: 2
CMMi Level: 2
Constatering
Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM hieraan deels voldoet. Er bestaan contracten (ook
uit het verleden) maar deze zijn lastig boven water te krijgen. Hierin speelt
de gemeente nog een rol. Er vinden geen periodieke beoordelingen plaats
waardoor ook veranderingen niet adequaat kunnen worden meegenomen.
Nalopen van de contracten en de bewerkingsovereenkomsten is
noodzakelijk om vast te stellen of de eisen van het niveau gericht op de
informatieveiligheid voldoende is beschreven.

Rapport Collegiale toetsing veiligheidsregio’s

20/26

CL

BIG

ISO27001 Beschrijving

Constateringen en aanbevelingen
Aanbeveling
De VR HM dient de bestaande overeenkomsten na te lopen of de eisen
t.a.v. de vertrouwelijkheid zijn opgenomen. Daar waar dit ontbreekt dan
met de betreffende leverancier of afnemer een addendum op te stellen.

A.14

Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen

A.14.1

Beveiligingseisen voor informatiesystemen
Doelstelling: Waarborgen dat informatiebeveiliging integraal deel uitmaakt van
informatiesystemen in de gehele levenscyclus. Hiertoe behoren ook de eisen voor
informatiesystemen die diensten verlenen via openbare netwerken.

12.1.1

De eisen die verband houden met informatiebeveiliging
moeten worden opgenomen in de eisen voor nieuwe
informatiesystemen of voor uitbreidingen van bestaande
informatiesystemen.

A.14.1.1

Analyse en specificatie van
informatiebeveiligingseisen

A.15

Leveranciersrelaties

A.15.1

Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties

Cluster: 1
CMMi Level: 1
Constatering
Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM hieraan niet voldoet. Een geformaliseerd van
specifieke eisen t.a.v. informatiesystemen is niet vastgesteld. Wel bestaan
er, door eerdere aanbestedingen, eisen in de verschillende documenten.
Deze zijn dus bruikbaar om naar een generieke set eisen te komen.
Aanbeveling
Voor de toekomstige aanbestedingen of aanpassingen van
informatiesystemen dient de VR HM de informatiebeveiligingseisen te
beschrijven en door de directie te formaliseren. Hiermee wordt, naast de
verwachtingen richting leveranciers, het ook mogelijk te sturen op zowel
wettelijke verplichtingen als specifieke informatiebeveiligingsaspecten.

Doelstelling: De bescherming waarborgen van bedrijfsmiddelen van de organisatie die
toegankelijk zijn voor leveranciers.
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Alle relevante informatiebeveiligingseisen moeten worden
vastgesteld en overeengekomen met elke leverancier die
toegang heeft tot IT-infrastructuurelementen ten behoeve
van de informatie van de organisatie, of deze verwerkt,
opslaat, communiceert of biedt.

A.15.1.2

Opnemen van
beveiligingsaspecten in
leveranciersovereenkomsten

A.16

Beheer van informatiebeveiligingsincidenten

A.16.1

Beheer van informatiebeveiligingsincidenten en -verbeteringen

Cluster: 1
CMMi Level: 2
Constatering
Op basis van interviews is vastgesteld dat is vastgesteld dat VR HM hieraan
niet voldoet. Zover kon worden aangegeven zijn er mogelijk wel
beveiligingsaspecten op genomen in de contracten. Of dit voldoet is nu niet
vast te stellen. De regio heeft geen 'standaard' m.b.t. tot de
beveiligingseisen. Tevens worden de bestaande contracten niet periodiek
beoordeeld. Wel is aangegeven dat er met enkele leveranciers
'bewerkingsovereenkomsten' zijn opgesteld. Deze zijn vooral vanuit de
eisen van de Wbp opgesteld.
Aanbeveling
Het is wenselijk te komen tot een generieke lijst van eisen t.a.v. de
beveiligingseisen die voor leveranciers gelden. Om te kunnen voldoen aan
niveau 2 en 3 is het mogelijk de aanwezige eisen uit eerdere
aanbestedingen te gebruiken en deze te formaliseren. Uitgangspunten zijn
enerzijds de wettelijke verplichting maar anderzijds ook de organisatie die
specifieke informatiebeveiligingseisen kan stellen.

Doelstelling: Een consistente en doeltreffende aanpak bewerkstelligen van het beheer van
informatiebeveiligingsincidenten, met inbegrip van communicatie over
beveiligingsgebeurtenissen en zwakke plekken in de beveiliging.

13.2.1

A.16.1.1

Verantwoordelijkheden en
procedures

Directieverantwoordelijkheden en -procedures moeten
worden vastgesteld om een snelle, doeltreffende en
ordelijke respons op informatiebeveiligingsincidenten te
bewerkstelligen.

Cluster: 1
CMMi Level: 2
Constatering
Door deelwaarneming en interviews is vastgesteld dat VR HM beschikt over
procedures om incidenten effectief te behandelen. Het proces sluit aan bij
het melden van ICT-incidenten aan de servicedesk. Specifiek op
'informatiebeveiliging' is e.e.a. echter niet beschreven en wie hierin dan
een rol heeft en wat dan de concrete taken zijn. Wel wordt hieraan nu
informeel invulling gegeven door dhr. Knol.

Rapport Collegiale toetsing veiligheidsregio’s

22/26

CL

BIG

ISO27001 Beschrijving

Constateringen en aanbevelingen
Aanbeveling
Zie ook A.6.1.1. t.a.v. de rollen en verantwoordelijkheden. De VR HM zal de
rollen en bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
moeten beschrijven en formaliseren. Dit geldt ook voor de
verantwoordelijkheden op directieniveau.

13.2.1

13.2.2

Op informatiebeveiligingsincidenten moet worden
Respons op
gereageerd in overeenstemming met de gedocumenteerde
Informatiebeveiligingsincidenten
procedures.

Cluster: 4
CMMi Level: 2
Constatering
Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM hieraan deels voldoet. In TOPDesk vindt registratie
plaats, hiervoor is een specifieke categorie aangemaakt. Richting
leveranciers wordt e.e.a. wel afgewogen via mail. Datalek - procedure
checklist melding datalekken. Echter, bij het eerdere ontstane datalek bleek
het niet voldoende duidelijk hoe er mee om wordt gegaan.
Aanbeveling
Om door te groeien naar niveau 3 bevelen wij aan de processen rond de
afhandeling van informatiebeveiligingsincidenten te beschrijven en te
formaliseren.

A.16.1.6

Kennis die is verkregen door
Lering uit
informatiebeveiligingsincidenten te analyseren en op te
Informatiebeveiligingsincidenten lossen moet worden gebruikt om de waarschijnlijkheid of
impact van toekomstige incidenten te verkleinen.

Cluster: 6
CMMi Level: 1
Constatering
Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM hieraan niet voldoet. Er wordt, slechts beperkt,
geanalyseerd wat de herkomst of oorzaken zijn van incidenten
(zogenaamde oorzaakanalyse) om hieruit verbeteringen te onderkennen.
Aanbeveling
Zie ook A.16.1.5. Aangevuld met een periodieke beoordeling van
incidenten.

A.17

Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer

A.17.1

Informatiebeveiligingscontinuïteit

A.16.1.5
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CL

BIG

ISO27001 Beschrijving

Constateringen en aanbevelingen

Doelstelling: Informatiebeveiligingscontinuïteit moet worden ingebed in de systemen van het
bedrijfscontinuïteitsbeheer van de organisatie.

14.1.1

A.17.1.2

De organisatie moet processen, procedures en
beheersmaatregelen vaststellen, documenteren,
Informatiebeveiligingscontinuïtei
implementeren en handhaven om het vereiste niveau van
t implementeren
continuïteit voor informatiebeveiliging tijdens een
ongunstige situatie te waarborgen.

A.18

Naleving

A.18.2

Informatiebeveiligingsbeoordelingen

Cluster: 4
CMMi Level: 1
Constatering
Door interviews is vastgesteld dat VR HM hieraan niet voldoet. Er is geen
sprake van een structureel proces om continuïteit te testen op het
gewenste niveau van de informatiebeveiliging. Wel wordt bij database
gerelateerde aspecten de functioneel beheerders betrokken om vaststellen
of die zaken ook werkelijk juist zijn. E.e.a. is echter niet beschreven.
Aanbeveling
Om te gaan voldoen aan CMMi niveau 2 is de aanwezigheid van een
formeel proces c.q. plannen t.a.v. de beveiligingscontinuïteit een vereiste.

Doelstelling: Verzekeren dat informatiebeveiliging wordt geïmplementeerd en uitgevoerd in
overeenstemming met de beleidsregels en procedures van de organisatie.

15.2.1

15.2.2

Cluster: 6
CMMi Level: 1
Constatering
Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM hieraan niet voldoet. Interne audits zijn nooit
uitgevoerd. Beoordeling van naleving zijn nog nooit uitgevoerd.
Aanbeveling
De VR HM dient gerichte audits uit te voeren om vast te stellen of wordt
voldaan aan de naleving van de informatiebeveiligingseisen van VR HM.

A.18.2.2

Naleving van beveiligingsbeleid
en –normen

De directie moet regelmatig de naleving van de
informatieverwerking en -procedures binnen haar
verantwoordelijkheidsgebied beoordelen aan de hand van
de desbetreffende beleidsregels, normen en andere eisen
betreffende beveiliging.

A.18.2.3

Beoordeling van technische
naleving

Informatiesystemen moeten regelmatig worden beoordeeld Cluster: 6
op naleving van de beleidsregels en normen van de
CMMi Level: 1
organisatie voor informatiebeveiliging.
Constatering
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BIG

ISO27001 Beschrijving

Constateringen en aanbevelingen
Door deelwaarneming, interviews en documentatiebeoordeling is
vastgesteld dat VR HM niet voldoet. De beoordeling van interne
parameters, zoals firewall settings, rechten, patchmanagement of
hardening hebben nooit plaatsgevonden. De uitgangspunten, om dit te
kunnen zijn nooit in een ICT-architectuur ontwerp opgenomen.
Aanbeveling
De VR HM dient periodiek, maar minimaal één per jaar, de technische
naleving van de beveiligingseisen te (laten) beoordelen. Een vereist
hiervoor zijn met name de technische parameters van de verschillende
systemen. Deze dienen te zijn opgenomen in het inrichtingsdocument van
de ICT-architectuur.
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BIJLAGE 2 - TOELICHTING CMMI-LEVELS
Kenmerken CMMi
1. Initial (Initieel)
Dit is het niveau dat iedere organisatie aankan. Ad hoc probleemoplossing, geen inzicht in de noodzakelijke m.b.t. resultaat. Geen structurele verbetering.
2. Repeatable (Herhalend)
Er is wel al sprake van ontwikkeling. Hergebruik van informatie. Er is sprake van kennis.
3. Defined (Gedefinieerd)
De belangrijkste processen zijn beschreven en onder controle. Gestructureerde procesverbeteringen d.m.v. eerder behaalde resultaten en evaluaties.
4. Managed (Beheerst)
Er is sprake van procesbeheersing. De kwaliteit van het processen wordt gemeten en worden bijgestuurd.
5. Optimized (Geoptimaliseerd)
Er is sprake van een geoptimaliseerd proces. Verbeterpunten en actieplannen worden uitgewerkt en uitgevoerd.
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BIJLAGE 3 - EVIDENCE
VRHM_001_Programmaplan Informatiemanagement 2014.png
VRHM_002_Mutatieformulier VRHM.png
VRHM_003_Mutatieformulier VRHM - 2.png
VRHM_004_Informatiebeveiligingsuitgangspunten.png
VRHM_005_Geheimhoudingsverklaring.png
VRHM_006_Basisboek vrijwilligers Reglement 2.1.png
VRHM_007_ambtseed.png

Bovenstaande verwijzingen zijn gebaseerd op het document van Dhr. W. Knol (Evidence toetsing informatiebeveiliging 24 en 26 oktober 2017 VRHM.docx)
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