
 
 

voor een veilige digitale overheid 

 

Uitnodiging voor de workshop ‘Introductie BIO’ 
 

Bent u werkzaam binnen de Rijksoverheid, Gemeenten, Provincies of Waterschappen en 

vanuit uw functie betrokken bij het thema informatiebeveiliging? Wilt u meer weten over 

de implementatie van de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)? Of wilt 

u weten wat er voor uw organisatie door de BIO gaat veranderen? De workshop 

‘Introductie BIO’ biedt u dé inzichten en handvatten om hiermee aan de slag te gaan. 

Deze workshop zal voorlopig voor de laatste keer worden aangeboden op 24 juni 2019.  

 

Gemeenschappelijk normenkader 

Per 1 januari 2019 vervangt de BIO de sectorale baselines BIR, BIG, BIWA en IBI. Hierdoor 

ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, 

gebaseerd op de internationaal erkende en actuele ISO-normatiek. Eén gezamenlijk kader voor alle 

overheidslagen biedt vele voordelen. Het vergroot de informatieveiligheid, zorgt voor eenduidigheid 

en verbetert de afstemming in ketenverbanden. Kortom, één duidelijke basisniveau voor 

informatiebeveiliging. Helder, actueel en veilig. 

 

Overgangsjaar 2019, inwerkingtreding 2020 

Dit jaar staat in het teken van de overgang naar de BIO. De richtlijn is dat er vanaf 1 januari 2020 

volgens de BIO gewerkt en verantwoord kan worden. Om de implementatie optimaal te laten 

verlopen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 

ondersteuningsprogramma opgezet waarin alle overheidslagen betrokken zijn. Het programma sluit 

aan op de behoefte van alle organisaties en koepels en biedt ondersteuning aan in de vorm van 

handreikingen, bewustwording over informatiebeveiliging, workshops en een digitale community 

om good practices uit te wisselen. Onder de vlag implementatieversnellers worden diverse 

workshops georganiseerd. De workshop ‘Introductie BIO’ is de eerste in de reeks. 

 

Waarover gaat de workshop ‘Introductie BIO’? 

Deze workshop geeft u meer inzicht in en houvast voor de implementatie van de BIO. U ontdekt 

dat de BIO meer is dan alleen een normenkader, u krijgt meer achtergrondinformatie over de 

totstandkoming en wat de toegevoegde waarde is van de BIO in vergelijking met eerdere kaders. 

Ook geeft de workshop een helder beeld van de nieuwe verantwoordelijkheden voor uw 

organisatie, krijgt u enkele tips en tricks hoe om te gaan met de BIO en wordt uitgelegd hoe u de 

QIS (quickscan) kan inzetten om informatiebeveiliging op orde te krijgen én te houden. Kortom, 

aan het einde van deze workshop heeft u een goed beeld van de voordelen van de BIO en concrete 

input om zelf aan de slag te gaan. 

 

Praktische informatie 

• Datum: Maandag 24 juni 2019 (10:00-12:00 uur) 

• Locatie: Berenschot (Europalaan 40, Utrecht) 

• Kosten: deelname aan deze workshop is gratis 

 

Aanmelden 

U bent van harte welkom om samen met uw collega’s deel te nemen aan de workshop. Aanmelden 

kan via het aanmeldformulier op https://bio-overheid.nl/category/workshops. Vermeld daarbij uw 

naam, de organisatie waar u werkzaam bent en de datum en het tijdstip van de workshop waaraan 

u wilt deelnemen. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging met meer informatie. 
 

Wij verwelkomen u graag bij de workshops! 

https://bio-overheid.nl/category/workshops

