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Implementatie van de BIO in
LIAS ISMS & Content (plus)
Stap voor stap toegelicht

Implementatie van de BIO in LIAS GRC-tool

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD)
heeft voor de gemeenten een stappenplan
gemaakt om Baseline
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te
implementeren. Vanaf 1 januari 2020
dien je als gemeente dit normenkader te
gebruiken als uitgangspunt voor het
inrichten van de informatiebeveiliging.
Het risicomanagement heeft een
prominente rol binnen dit normenkader.
Waar begin je als gemeente en hoe kun
je de Governance Risk & Compliance tool
van LIAS (voorheen IC Control) hiervoor
inzetten? Wij hebben de stappen binnen
de implementatie van de BIO voor je
uitgeschreven, zodat je met de GRC-tool
invulling kunt geven aan het
implementeren van de BIO en daarmee
ook gelijk aan de stappen van de IBD.
Uitvoeren van een gap-analyse op
gemeenschappelijke normen (8) controls
(11) en maatregelen (32)
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Stap 1
Een gap-analyse geeft het verschil tussen de
huidige en gewenste situatie weer. In het geval van
de BIO implementatie is het werken conform de
wet- en regelgeving de gewenste situatie en bekijk
je aan de hand van het BIO normenkader hoe de
organisatie er nu voor staat op norm-, control- en
maatregelniveau. In bijlage 1 vind je een overzicht
van de gemeenschappelijke normen, controls
en maatregelen voor het uitvoeren van de gapanalyse.Hoe voer ik deze gap-analyse uit in de
GRC-tool van LIAS ISMS & Content (plus)?

Activeer het BIO normenkader
In het dashboard van de GRC-tool kun je het BIO
normenkader selecteren door in het dashboard te
klikken op ‘bekijk alle normenkaders’. Vervolgens
is het van belang dat het normenkader wordt
geactiveerd door op het potloodje achter het
normenkader te klikken. Bij het activeren van
het normenkader dient er een verklaring van
toepasselijkheid ingevuld te worden en een
verantwoordelijke (ISO) en eindverantwoordelijke
(CISO) toegevoegd te worden aan het
normenkader. Dit zijn users. Tot slot klik je bij
‘actief’ het vinkje aan en het BIO normenkader is
geactiveerd.

Concrete uitwerking stappen
Voorbereiding
1.1
De applicatiebeheerder maakt
in beheer ‘labels’ aan. Deze labels
vertegenwoordigen de thema’s van
de GAPS en koppel je
aan maatregelen, zodat in het
maatregelenoverzicht een duidelijk
overzicht ontstaat binnen welke
thema’s GAPS ontstaan.
Activeer BIO normenkader
1.2
Klik op ‘bekijk alle normenkaders’ in
het dashboard
1.3
Activeer het BIO normenkader
door op het potloodje achter het BIO
normenkader te klikken.
1.4
Vul een verklaring van
toepasselijkheid in.
1.5
Ken een verantwoordelijke (ISO) en
Eindverantwoordelijke (CISO) toe
aan het normenkader (dit zijn users in
het systeem).
1.6
Vink het vakje bij ‘actief’ aan.
1.7
Klik op ‘opslaan’.

Belangrijk om te weten:
LIAS ISMS & Content (plus) is er op gericht dat
dat een GAP- analyse geen éénmalige actie
is. Deze houdt je continu bij. Dit doe je door
acties uit te zetten op maatregelen en deze te
bewaken. Zo houd je inzicht in wat gedaan is
en gedaan moet worden. Dat maakt de stap
van nog een GAP analyse overbodig.
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Beoordeel toepasselijkheid per norm
Het BIO normenkader bestaat uit 35 normen,
112 controls en 318 maatregelen. Onder elke
norm zitten diverse controls. Deze beschrijven op
hoofdlijnen wat je moet doen en zijn uitgewerkt
in specifieke maatregelen. Je kunt aangeven of
een norm van toepassing is (ja of nee) door op
het potloodje te klikken achter de norm. Indien de
norm niet van toepassing is vink je ‘toepasselijk’
uit. Dan verschijnt er een invulveld. Hierbij is het
verplicht een uitleg te geven waarom de norm
niet voor jouw organisatie van toepassing is.
Bij een norm die van toepassing is dien je een
verantwoordelijke en eindverantwoordelijke aan
de norm toe te wijzen. Op deze wijze heb je
inzicht in wie wat op orde heeft. Het toewijzen van
een verantwoordelijke en eindverantwoordelijke
herhaal je ook bij de controls en maatregelen
onder de norm die van toepassing is.

Concrete uitwerking stappen
1.7

1.8

1.9

Scroll na het activeren naar
beneden en je ziet de 35 normen
binnen de BIO
Selecteer een norm die je wilt
beoordelen en klik op het potloodje
achter betreffende norm.
Vink ‘toepasselijk’ aan of uit.

Indien niet van toepassing
1.10
Invulveld voor uitleg invullen
Indien wel van toepassing
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Ken een verantwoordelijke en
eindverantwoordelijk toe aan norm
Klik op ‘opslaan’
Scroll naar opslaan naar de
onderliggende controls.
Ken ook hier een verantwoordelijke
en eindverantwoordelijke toe		
Klik op ‘opslaan’
Herhaal dit ook voor de
maatregelen onder de controls.

Belangrijk om te weten:
Pas alleen de status van de norm en
control aan als het voor de organisatie niet
noodzakelijk is om bewijs aan te leveren bij
de maatregelen. Dit is een
overrule mechanisme waarbij het mogelijk is
om de norm op voldoet te zetten zonder dat
alle maatregelen op status gecontroleerd
worden.

Tip:
Begin met de gemeenschappelijke normen,
controls en maatregelen. Gebruik hiervoor
bijlage 1 om te zien welke normen in de tool
je in het BIO normenkader dient te bekijken.

Controleer op maatregelniveau of de
organisatie voldoet
Bekijk per toepasselijke norm of de organisatie
voldoet aan de geformuleerde maatregelen.
Bijvoorbeeld bij norm 5.1: Aansturing door de
directie van de informatiebeveiliging. Deze is
onderverdeeld in 2 controls:
5.1.1 Beleidsregels voor informatiebeveiliging
5.1.2 Beoordeling van het
informatiebeveiligingsbeleid
5.1.1 bestaat uit 8 maatregelen waar de
organisatie aan dient te voldoen. Per maatregel
kun je aangegeven of de organisatie voldoet,
niet voldoet of deels voldoet aan de maatregel.
Het is mogelijk om aan een maatregel die
getroffen is en de status ‘voldoet’ heeft gekregen
het bewijs te koppelen. Dit kan door het
invullen van de link “https://voorbeeld.nl” die
naar het bewijs verwijst binnen IC Content of
een ander Document Management Systeem.
Voor 5.1.1 is een verwijzing naar bijvoorbeeld
een informatiebeveiligingsbeleid van belang
die aantoont dat deze voldoet aan bepaalde
vereisten. Eén van deze vereiste is het benoemen
van huidige en verwachte bedreigingen voor de
informatiebeveiliging binnen dit beleid.
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Wanneer er een verwijzing is gemaakt en jouw
organisatie aan de maatregel voldoet is het van
belang dat er een label is toegekend aan de
maatregelen. Deze labeling zorgt ervoor dat de
organisatie straks eenvoudig in het maatregelen
overzicht terug ziet binnen welke thema’s de
GAPS te zien zijn op maatregelniveau. De keuze
uit ‘labels’ is afhankelijk van de keuze die jouw
organisatie heeft gemaakt. Dit kan labeling
zijn op thema’s binnen het normenkader of op
domeinniveau.

Stap 2

GAPS bekijken
De organisatie kan binnen de overzichten in de
tool de gap-analyse bekijken wanneer:

Hoe kan ik de bedrijfsprocessen binnen LIAS ISMS
& Content (plus) inventariseren en classificeren?







Het normenkader is geactiveerd.
De normen zijn beoordeeld op
toepasselijkheid.
De verantwoordelijke en
eindverantwoordelijke zijn toegekend aan
de toepasselijke normen.
Controls en maatregelen per
maatregelniveau is beoordeeld of de
organisatie wel of niet voldoet.

Dit kan met gebruik van het maatregelen
overzicht. Het overzicht toont alle maatregelen, de
verantwoordelijke, eindeverantwoordelijke, label
en status van de maatregel.

Concrete uitwerking stappen
1.20

Klik op menu item ‘overzichten’.

1.21

Klik op ‘maatregelen’.

1.22

Selecteer het BIO normenkader.

1.23

Overzicht in GAPS binnen
maatregelen in het BIO
normenkader.

1.24

Filteren, zoeken in maatregelen
op status, label, verantwoordelijke
of eindverantwoordelijke.

Inventariseren en classificeren van
bedrijfsprocessen
Door de prominentere rol van risicomanagement
door de BIO is het van belang de
bedrijfsprocessen te inventariseren en te
classificeren op de informatiebeveiligingsaspecten,
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

Importbestand met bedrijfsprocessen
Binnen de GRC-tool van LIAS is het mogelijk
om met een importbestand de bedrijfsprocessen
inclusief verwerkingen te importeren.
Dit bestand is terug te vinden in bijlage 2.
Bij aanlevering van dit importbestand zet
SafeHarbour deze op de achtergrond in de
klantomgeving klaar. Dit betekent dat alle
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Concrete uitwerking stappen

bedrijfsprocessen en bovenstaande informatie
in de applicatie komt te staan bij het menu
item ‘procesregister’ onder het tabblad ‘import
processen’.
Activeren bedrijfsprocessen
Met het inrichten van risicomanagement
komt de verantwoordelijkheid voor het
inschatten van risico’s op het gebied van
informatiebeveiliging en privacy niet alleen bij de
Chief Information Security Officer, Functionaris
Gegevensbescherming, Privacy Officer of
Security Officer te liggen. Informatiebeveiliging
en privacy zijn continue bedrijfsprocessen die
jouw organisatie als kwaliteitsaspecten binnen
de bedrijfsprocessen moet inrichten. En om dit te
realiseren is het van belang dat de organisatie
proceseigenaren, een verantwoordelijke
en eindverantwoordelijke, toekent aan een
bedrijfsproces.
Vervolgens is het zaak om het bedrijfsproces te
classificeren op de informatiebeveiligingsaspecten.
Deze BIV classificatie is verplicht voor het activeren
van een bedrijfsproces. In het beheer kan de
organisatie aangeven welke classificatie wordt
gehanteerd bijvoorbeeld 1 (Laag), 2 (Midden) en
3 (Hoog). Bij het toekennen van de classificatie
‘Hoog’ aan een van de aspecten dient ook het
vakje ‘risico proces’ te worden aangevinkt.
Naast het classificeren van de bedrijfsprocessen
is het ook van belang om de bedrijfsprocessen
te categoriseren. Dit kan bijvoorbeeld op
afdelingsniveau of domeinniveau. Het
categoriseren helpt bij de zoek- en filter functies
binnen de overzichten in deze applicatie. Ook
deze categorieën kan de applicatiebeheerder in
het beheer aanmaken.

Voorbereiding
2.1
Aanleveren van het import bestand
aan SafeHarbour.
2.2
Benoem proceseigenaren door het
toekennen van een verantwoordelijke
en een eindverantwoordelijke.
2.3
Maak deze proceseigenaren
in ‘beheer’ onder ‘organisatie’ aan
als gebruikers (zie stap 3) en ken ze
de rollen ‘User en PE (Proceseigenaar)’ 		
toe.
2.4
Binnen het menu item ‘beheer’ kan
de applicatiebeheerder onder
‘processen’ aangeven welke
standaard zij hanteren voor de BIV
classificatie.
2.5
Categoriseer de bedrijfsprocessen
en maak in ‘beheer’ onder ‘processen’
binnen het tabblad categorieën deze
proces categorieën aan.
Activeren processen
2.5
Klik op het menu item ‘procesregister’.
2.6
Klik op het tabblad ‘import processen’.
2.7
Klik op het potloodje achter het
betreffende proces dat je wilt
activeren.
2.8
Vink het vakje bij ‘actief’ aan.
2.9
Selecteer een ‘proces categorie’.
2.10
Selecteer een ‘verantwoordelijke
en een eindverantwoordelijke’.
2.11
Selecteer een classificatie voor
‘Beschikbaarheid’.
2.12
Selecteer een classificatie voor
‘Integriteit’.
2.13
Selecteer een classificatie voor
‘Vertrouwelijkheid’.
2.14
Vul eventueel overige informatie in
zoals ‘contract’, ‘AVG proces’,
‘risicoproces’ en ‘procesmaterialiteit’.
2.15
Klik op ‘opslaan’.

Belangrijk om te weten
In LIAS ISMS & Content (plus) is het tevens mogelijk om verwerkingen
onder een proces op te nemen. Dit kan al in het import bestand, zodat
ook de import verwerkingen onder een proces geactiveerd kunnen
worden. Dit zorgt ervoor dat de organisatie ook op het gebied van
privacy in control kan komen.
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Stap 3

Stap 4

Benoem de verantwoordelijke voor de
processen

Inergy heeft stap 4 met de Basis
Beveiligingsniveau (BBN) niet opgenomen in
deze handleiding. Reden hiervoor is dat de BBN
toets is een hulpmiddel vanuit de BIO om te
bepalen welke maatregelen van toepassing zijn.
Wanneer we een analyse doen op de processen
en systemen dan valt praktisch alles onder het
niveau van BBN2. Ons advies is dan ook om dit
als standaard te gebruiken. De BIV classificatie
vinden wij een veel belangrijkere toets. Op grond
hiervan kan veel beter bepaald worden op welk
kwaliteitsaspect maatregelen nodig zijn. Bij ieder
proces kan op grond van de BIV classificatie
worden aangegeven of het gaat om een
risicoproces. Dit zijn de processen waarop je een
diepgaande risicoanalyse wilt uitvoeren.

Binnen de tool heeft Inergy voor de organisatie
een autorisatiematrix ingericht. Dit betekent dat
er vooraf gedefinieerde rollen en rechten zijn die
voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied
van informatieveiligheid en privacy die je als
organisatie kunt benutten. De autorisatiematrix
bestaat uit de volgende rollen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Privacy Officer (PO)
Chief Information Security Officer (CISO)
Information Securtiy Officer (ISO)
Proceseigenaar (PE)
User
Contractbeheerder (CB)
Applicatiebeheerder van de tool (ICCAB)

Basis Beveiligingsniveau (BBN)

Concrete uitwerking stappen
Richt de Governance (G) binnen de tool in
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

De ICCAB heeft het recht om
gebruikers aan te maken.
Klik op het menu item ‘beheer’.
Klik op ‘organisatie’.
Klik op het tabblad ‘gebruikers’.
Klik op ‘gebruiker toevoegen’.
Vul voor- en achternaam,
gebruikersnaam en e-mail in.
Klik op ‘opslaan’.
Klik op ‘rollen/rechten’ bij de
gebruiker om hier de rollen aan
toe te kennen.

Belangrijk om te weten:
Alle gebruikers in de LIAS GRC-tool krijgen de
rol ‘user’ toegekend. Daar bovenop kan een
gebruiker nog andere rollen krijgen.

Zie stap 5 voor de vervolgstap.
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Stap 5
Voer bij afwijkende
betrouwbaarheidseisen van
informatiebeveiliging een diepgaande
risicoanalyse uit
De classificatie van de processen op de BIV
aspecten en de mogelijkheid om daarbij aan
te geven dat wellicht sprake is van een risicovol
proces maakt het in LIAS ISMS & Content (plus)
mogelijk om deze processen te onderwerpen aan
de juiste analyse.
Classificeren ‘risico proces’
Als we terug kijken naar de concrete uitwerking
van stap 2. Bij stap 2.14 is weergegeven dat het
na de classificering mogelijk is om aanvullende
informatie aan te vinken. Het is van belang dat
als één van de BIV aspecten met ‘Hoog – 3’
wordt geclassificeerd het vakje risicoproces wordt
aangevinkt. Op basis hiervan wordt het proces
opgenomen in het overzicht van ‘risico processen’.
Vanaf dat moment is dan ook duidelijk dat op dit
proces risicoanalyse uitgevoerd dient te worden.
Uitvoeren diepgaande risicoanalyse
Als we uitgaan van het voorgenoemde voorbeeld
is het duidelijk dat de vertrouwelijkheid van
informatie binnen het proces een diepgaande
risicoanalyse vereist. Binnen LIAS ISMS
& Content (plus) bestaat de vragenlijst
‘vertrouwelijkheid van het proces’. Daarnaast zijn
ook voor de andere BIV aspecten vragenlijsten
aanwezig en is het ook mogelijk om naast de
informatiebeveiligingsaspecten een QuickScan uit
te voeren op de privacy of een DPIA (vragenlijst
van NOREA). Je kan binnen een risicoanalyse
meerdere vragenlijsten selecteren die je direct kan
uitvoeren, maar ook verspreid over een aantal
dagen. In het voorbeeld proces is het wellicht
verstandig voor de organisatie om tevens de
vragenlijst voor het aspect ‘integriteit’ direct mee
te nemen in de risicoanalyse.

Uitvoeren van een dreigingsanalyse
SafeHarbour heeft in IC Control slimme

Voorbeeld
Proces: Het beheren van levensonderhoud en
inkomensondersteuning
BIV classificatie:
Beschikbaarheid – Laag (1)
Integriteit – Midden (2)
Vertrouwelijkheid – Hoog (3)
Op basis van deze BIV classificatie kan het vakje bij
‘risico proces’ worden aangevinkt, zodat duidelijk is
dat binnen dit proces een diepgaande analyse nodig
is.

Implementatie van de BIO in LIAS ISMS & Content (plus)

Concrete uitwerking stappen
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

5.12
5.13
5.14
5.15
5.16

5.17

Op basis van de BIV classificatie heeft het proces een vinkje gekregen
bij ‘risico proces’. Dit proces komt in het overzicht risicovolle processen.
Controleer voordat je de risicoanalyse gaat uitvoeren het overzicht om te zien
welke informatiebeveiligingsaspecten meegenomen moeten worden in de
analyse.
Klik op menu item ‘risicoanalyse’.
Klik op ‘risicoanalyse toevoegen’.
Selecteer waarop je de risicoanalyse wilt uitvoeren ‘proces’ ‘verwerking’
‘applicatie’ of ‘vrij in te vullen’.
Geef de risicoanalyse een naam mee. Verstandig is om dit dezelfde titel te
geven als het proces, de verwerking of applicatie waarop de risicoanalyse
wordt uitgevoerd. Dit heeft te maken met de vindbaarheid van de analyses
binnen het overzicht ‘risicoanalyses’.
Vul de naam in. Bijvoorbeeld ‘Het beheren van levensonderhoud en
inkomensondersteuning’. Selecteer een ‘proces’ uit de dropdown. Automatisch
selecteert de applicatie de actieve verwerkingen onder dit proces.
Klik op ‘volgende’.
Selecteer een vragenlijst of meerdere die je mee wilt nemen in de risicoanalyse
door deze aan te vinken.
Voor het voorbeeld proces selecteer je de vragenlijst ‘vertrouwelijkheid van het
proces’.
Klik op ‘volgende’.
Er komt een overzicht met de scope van de risicoanalyse. Controleer of dit de
gewenste scope is van de risicoanalyse. Is dit niet het
geval klik dan op ‘vorige’
om de scope nog aan te passen.
Als de scope is gecontroleerd en dit is juist klik dan op ‘risicoanalyse aanmaken’.
Je krijgt een melding dat deze analyse is aangemaakt. Klik dan op ‘risicoanalyse
bekijken’.
De geselecteerde vragenlijsten of vragenlijst wordt getoond. Klik op ‘vragenlijst
openen’.
De vragenlijst is geopend. Bij een vragenlijst wordt rechts een scenario
geschetst. Een scenario helpt bij het beantwoorden van de vragen.
Doorloop de vragen één voor één en klik op ‘opslaan’ als je een vraag heb
beantwoord. Wil je het antwoord wijzigen? Klik dan op ‘vorige’, pas het antwoord
aan en klik vervolgens weer op ‘opslaan’.
Klaar! Je kunt nu kiezen om de antwoorden te bewaren. Dit geeft de
mogelijkheid om de vragenlijst inclusief antwoorden te laten controleren door
FG of CISO. Is de FG of CISO akkoord klik dan op ‘voltooi vragenlijst’. Dit betekent
dat je de antwoorden niet meer kan aanpassen.

Belangrijk om te weten:
Dit is niet het einde van het proces. De antwoorden in de vragenlijst hebben bedreigingen
geactiveerd deze bedreigingen dien je nog te analyseren. De uitleg over een
‘dreigingsanalyse’ volgt op de volgende bladzijde.
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Uitvoeren van een dreigingsanalyse
Inergy heeft in de tool slimme vragenlijsten
opgenomen. Bij het samenstellen van de
vragenlijsten is door de experts gebruik gemaakt
van:






Bij de bedreiging worden
maatregelen weergegeven uit diverse
normenkaders die deze bedreiging
afdekken. Uit de status van deze
maatregelen kan de organisatie
afleiden of er al voldoende is gedaan
om de dreiging af te dekken. Dit kan
je meenemen in de dreigingsanalyse.
Hierin kijk je naar de kans van
optreden, impact van de bedreiging
(mogelijke schade), max uitval (in
dagen) reputatieschade, effect
op de data, financieel effect, schade
voor betrokkene (privacy), prioriteit
(laag, midden, hoog), rest risico,
status (open, afgerond, geaccepteerd)
en status uitleg. Vul al deze velden
in.

5.22

Klik op ‘opslaan’.

5.23

Ga naar het menu item ‘bedreigingen’.
Binnen het bedreigingen overzicht
is terug te zien of bedreigingen
van een risicoanalyse nog openstaan,
afgerond zijn of geaccepteerd. Indien
de bedreiging nog open staat kan
je een taak uitzetten op een
maatregel aan diegene die
verantwoordelijk is voor het uitvoeren
van de maatregel.

Wet en regelgeving;
Normenkaders;
Security baselines;
Toetsingskaders; en
Professional judgement (ervaring)

Op basis van jouw antwoorden worden
bedreigingen getriggerd. Deze bedreigingen
dient de organisatie nog te analyseren. Om jou
te ondersteunen hebben wij bij de bedreigingen
al een koppeling gemaakt naar maatregelen
uit diverse normenkaders waarmee je deze
bedreiging kan afdekken. Ook de status van
deze maatregelen binnen jullie organisatie wordt
getoond en op basis daarvan kan een goede
risico inschatting worden gemaakt. Dit doe je in
de ‘dreigingsanalyse’.

Concrete uitwerking stappen
5.18

5.21

Als je de vragenlijst hebt voltooid
klik je op ‘risicoanalyse’ uitvoeren.
De bedreigingen die jouw
antwoorden hebben getriggerd
worden nu weergegeven.

5.19

Klik op ‘opslaan’ om deze
bedreigingen vast te leggen voor
beoordeling.

5.20

Je kan nu de risicoanalyse
downloaden in PDF. Klik op
‘risicoanalyse downloaden’. Dit
rapport geeft de scope, de gevonden
bedreigingen inclusief maatregelen
die deze bedreiging afdekken en de
vragenlijst inclusief antwoorden weer.

Belangrijk om te weten:
De maatregelen die bij de bedreigingen worden
getoond dekken de overheidsmaatregelen
op BBN1 en BNN2, maar ook worden
extra maatregelen vanuit de ISO27002
weergegeven. Op basis van de diepgaande
risicoanalyse kan je besluiten naast de
verplichte overheidsmaatregelen extra
beveiligingsmaatregelen te treffen.
Deze komen uit de ISO-27002 en worden ook
weergegeven.
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Stap 6

Stap 7 + 8

Voer een DPIA uit indien verplicht

maatregelen bij het geselecteerde BBN
om de gevonden risico’s adequaat te
beheersen en Selecteer (bijvoorbeeld
op basis van de ISO 27002) of bedenk
passende maatregelen bij de controls uit
de BIO waar geen verplichte maatregelen
bij staan en leg dit vast.

Naast het uitvoeren van diepgaande risicoanalyses
op de informatiebeveiligingsaspecten is het
binnen de LIAS GRC-tool ook mogelijk om een
DPIA uit te voeren. Dit proces verloopt hetzelfde
als het uitvoeren van een risicoanalyse, maar
daar selecteer je alleen een andere vragenlijst. De
DPIA is overigens meer gericht op het vaststellen
van de privacy risico’s die het proces, systeem
en verwerking met zich meebrengen voor de
betrokkene dan op de risico’s voor de organisatie.
Wanneer voer ik een DPIA uit?
In IC Content is het mogelijk om via de checklist
‘In welke gevallen moet ik een PIA uitvoeren?’ op
basis van 10 criteria te beoordelen of het verplicht
is een DPIA uit te voeren.
IC Content is naast een ISMS ook een Policy
Management System waarin SafeHarbour best
practices aanbiedt die continue up-to-date zijn.
Wij houden de wijzigingen in wet- en regelgeving
bij en verwerken dit waar nodig in de procedures
om zo te blijven voldoen aan de continue
wijzigende wet- en regelgeving op het gebied van
informatiebeveiliging en privacy.
Hoe voer ik een DPIA uit in LIAS ISMS & Content
(plus)?
Volg hiervoor stap 5, maar selecteer dan een
andere vragenlijst onder het tabblad ‘privacy’.

Zoek in de BIO de controls en verplichte

Uitgaande van het uitgangspunt BBN2 zijn
alle maatregelen vanuit het BIO normenkader
verplicht en heeft Inergy deze maatregelen
al gekoppeld aan de bedreigingen die
voortkomen uit de risicoanalyses. Deze stap
hoeft de organisatie daarom in de tool niet uit
te voeren. Wel kan het zo zijn dat de organisatie
naast de verplichte maatregelen nog extra
beveiligingsmaatregelen wil treffen (stap 8). Dit
is mogelijk, omdat ook de striktere eisen om te
voldoen aan de controls uit de ISO27002 zijn
opgenomen in LIAS ISMS & Content (plus). Een
completere set aan beveiligingsvereisten op basis
van de gevonden risico’s is hierdoor mogelijk
gemaakt.

Noteer de controls die niet van toepassing
zijn, onderbouw waarom deze niet van
toepassing zijn en bewaar het verslag
van de analyse. Dit is de ingevulde
baselinetoets en de eventueel uitgevoerde
diepgaande risicoanalyse en DPIA.
Binnen de GRC-tooll is het mogelijk om op
normniveau aan te geven dat een norm niet
van toepassing is of dat een externe partij voor
de norm verantwoordelijk is. De uitgevoerde
risicoanalyses en DPIA’s zijn terug te vinden in
het overzicht ‘risicoanalyses’ waardoor het altijd
mogelijk is om de risicoanalyse uit LIAS ISMS &
Content (plus) te downloaden.
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Stap 9

Stap 10

Cluster de controls en te treffen
maatregelen naar soort en verdeel ze
indien nodig onder andere uitvoerders
binnen de gemeente of samenwerking
(PIOFAH).

Hoe verdeel ik de te treffen maatregelen onder
andere uitvoerders binnen de GRC-tool?

In de tool kan de applicatiebeheerder ‘labels’
aanmaken. Door labels aan de maatregelen
te koppelen is in het overzicht ‘maatregelen’
eenvoudig te clusteren per label. Daarnaast
zijn maatregelen ook te koppelen aan een
eindverantwoordelijke en verantwoordelijke
waardoor je op deze maatregelen taken uit kan
zetten richting de juiste personen. Deze stap zit in
de GRC-tool van LIAS al bij de uitvoering van de
gap-analyse.

Concrete uitwerking stappen
9.1
9.2
9.3

9.4
9.5

9.6

Klik op menu item ‘normenkaders’.
Selecteer het BIO normenkader door
op het BIO normenkader te klikken.
Klik op het potloodje achter de
desbetreffende norm waarbij je wilt
aangeven dat deze niet van
toepassing is.
Vink het vakje bij ‘toepasselijk’ uit.
Vul nu op basis van het ‘pas-toe-ofleg-uit’ principe de verklaring in
waarom het niet van toepassing is.
Klik op ‘opslaan’.

Belangrijk om te weten:
De verantwoording voor het niet van
toepassing verklaren is terug te vinden in het
overzicht ‘risicoanalyses’.

Op basis van de gap-analyse is duidelijk wie
er verantwoordelijk is voor het uitvoeren van
de maatregelen onder een control. Indien uit
de gap-analyse blijkt dat een maatregel nog
niet getroffen is dan kan de organisatie via het
aanmaken van een taak in LIAS ISMS & Content
(plus) de maatregel uitzetten bij de juiste persoon.
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Concrete uitwerking stappen
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

10.8
10.9

Klik op menu item ‘normenkaders’.
Selecteer het BIO normenkader door
op het BIO normenkader te klikken.
Klik op desbetreffende ‘norm’.
Klik op desbetreffende ‘control’.
Klik op desbetreffende ‘maatregel’.
Klik op ‘taak aanmaken’.
Vul de volgende velden in: titel taak,
beschrijving taak, selecteer
verantwoordelijke en
eindverantwoordelijke, start datum,
deadline, geef aan of de taak
herhaald moet worden, selecteer
labels en werklijsten dit om de taken
beter in het taken overzicht terug te
kunnen vinden, hoeveel uur de taak
gaat duren, en hoeveel euro’s denk je
dat het gaat kosten (prognose).
Klik op ‘taak aanmaken’.
Bekijk onder het menu item ‘taken’ of
de taak is opgenomen in het
overzicht.

Belangrijk om te weten:
Niet elke rol binnende tool heeft het recht om
alle taken te bekijken.

Stap 11
Zoek aansluiting bij het organisatorische
ISMS en neem daar de maatregelen en
uitvoerders op ter monitoring, gebruik
zo mogelijk een Governance, Risk en
Compliance GRC)
-tool.
In het kader van de efficiency valt het aan te
bevelen om de monitoring op de voortgang en
de naleving van beleid en procedures zoveel
mogelijk te incorporeren in het bestaande systeem
van interne controle. Daar waar het ISMS van
de organisatie zich richt op de management
beheersing van de informatiebeveiliging richt
de PDCA-cyclus van financiën zich op de
betrouwbaarheid van de financiële processen
(P&C cyclus). Deze twee onderwerpen kennen
overlappende gebieden en versterken elkaar.
Binnen de GRC-tool is het mogelijk om werklijsten
en taken aan te maken. Door taken in te plannen
en zich eventueel periodiek te laten herhalen
krijgen de uitvoerders automatisch een bericht en
kunnen controles niet vergeten worden.
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Stap 12
Voer over de eigen controls en
maatregelen een gap-analyse
(verschillenanalyse) uit om vast te stellen
wat nog gedaan moet worden en neem
de GAP op in een ISMS en/of in het
(integraal) informatiebeveiligingsplan
zodat ze gepland worden voor
implementatie.
De overige normen, controls en maatregelen
binnen het BIO normenkader zijn specifieke
maatregelen die op procesniveau en
applicatieniveau geïmplementeerd dienen te
worden. Dit zijn alle normen die niet in bijlage 1
zijn opgenomen onder de gemeenschappelijke
normen, controls en maatregelen. De organisatie
kan het BIO normenkader opnieuw toevoegen
en daarbij de naam van het proces of applicatie
toevoegen. De generieke maatregelen die al zijn
afgevinkt op basis van de gap-analyse bij stap 1
zijn automatisch ook afgevinkt in het nieuwe BIO
normenkader op proces niveau.
De tool houdt de gap-analyse al doende bij en
deze stap hoeft dan ook niet herhaald te worden.
De overzichten geven continu zicht op eventuele
GAPS en bedreigingen. Door het inzicht kunnen

afgewogen keuzes worden gemaakt en plannen
worden bijgesteld. De verwachting is dat geen
enkele organisatie volledig zal voldoen aan de
BIO. Door veranderingen in de organisatie,
techniek en de wet- en regelgeving zullen er
altijd opstaande maatregelen zijn. Het hele
doel van een ISMS is dat je in control bent wat
inhoud dat er zicht is op wat gedaan is en wat de
verbeterpunten zijn.

Stap 13 Bewaak de voortgang van de
implementatie (risicomanagement).
Binnen IC Control is het op verschillende

Concrete uitwerking stappen
12.1
12.2
12.3

12.4

Klik op menu item ‘normenkader’.
Klik op ‘normenkader toevoegen’.
Klik op ‘BIO’ en vul een unieke naam
bijv. procesnaam of applicatienaam
in.
Doorloop alle stappen onder
stap 1 voor de overige normen
die niet zijn opgenomen in Bijlage 1
en beoordeel de specifieke
maatregelen op proces of
applicatieniveau.

Belangrijk om te weten:
Op basis van de risicoanalyse op een proces
of applicatie kan de organisatie nog meer
maatregelen selecteren uit de ISO27002 indien
dit nodig wordt geacht.
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Stap 13

Concrete uitwerking stappen

Bewaak de voortgang van de
implementatie (risicomanagement).

Diverse overzichten voor bewaking voortgang

Binnen de GRC-tool van LIAS is het op
verschillende manieren mogelijk om de
implementatie van maatregelen inzichtelijk te
maken. Binnen het menu item ‘overzichten’ krijgt
je als CISO of FG inzicht in de volgende zaken:
•

Voortgang op de normenkaders;

•

Maatregelen (GAPS) binnen diverse
normenkaders (BIO, DigiD, SUWI, PCF,
ISO27002);

•

Taken die zijn uit gezet;

•

Risicovolle processen incl. BIV classificatie;

•

Verwerkingsregister;

•

Verwerkers zonder verwerkersovereenkomst;

•

Uitgevoerde risicoanalyses inclusies
openstaande en afgeronde bedreigingen;

•

Overzicht van bedreigingen;

•

Contracten overzicht;

•

Kosten overzicht.

Daarnaast is het in het kader van de voortgang
op de implementatie van maatregelen op basis
van risico’s belangrijk om te kijken naar het
menu item ‘bedreigingen’. Hierin wordt duidelijk
welke bedreigingen er nog openstaan en welke
al zijn afgerond door bijvoorbeeld het treffen van
voldoende maatregelen.

13.1

Klik op menu item ‘overzichten’.

13.2

Selecteer één van de overzichten:
normenkaders, maatregelen, taken,
risicovolle processen, register,
verwerkers, risicoanalyses,
bedreigingen, contracten of
kostenoverzicht.

Bewaking voortgang implementatie
(risicomanagement)
13.3

Klik op menu item ‘bedreigingen’.

13.4

Hier krijg je een overzicht van de
openstaande, afgeronde en
geaccepteerde bedreigingen die zijn
getriggerd door de risicoanalyses.

13.5

Klik op het tabblad ‘open’.

13.6

Klik op een ‘bedreiging’ uit een
risicoanalyse.

13.7

Bij deze bedreiging kan je zien welke
maatregelen wel of nog niet zijn
genomen.

13.8

Klik op de maatregel die nog niet is
genomen en zet een taak uit indien
nodig. Dit verloopt net zoals
genoemd in stap 10.6 t/m 10.9.

13.9

Bekijk onder het menu item ‘taken’ of
de taak is opgenomen in het
overzicht.

Belangrijk om te weten:
Niet elke rol binnen de LIAS GRC-tool ISMS &
Content (plus) heeft het recht om alle taken te
bekijken.
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Voortgang normenkaders in dashboard
LIAS ISMS & Content (plus)

