
 
 

voor een veilige digitale overheid 

 

 

Uitnodiging workshop ‘Risicoanalyse met Ravib’ 
 

Bent u werkzaam binnen de Rijksoverheid, Gemeenten, Provincies of 

Waterschappen en vanuit uw functie betrokken bij het thema 

informatiebeveiliging? Wilt u meer weten over good practices voor 

risicoanalyse? De workshop ‘Risicoanalyse met Ravib’ biedt u inzicht in de 

mogelijkheden die de opensourcetool Ravib biedt. 

 

BIO: Gezamenlijk 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. 

Kortom, één duidelijke basisniveau voor informatiebeveiliging. Helder, actueel en veilig. 

Vanaf 1 januari 2020 wordt binnen de overheid volgens de BIO gewerkt.  

 

Ondersteuningsprogramma voor professionals 

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. Vanuit het programma worden diverse workshops 

georganiseerd. De workshop ‘Risicoanalyse met Ravib’ is daar één van. Op www.bio-

overheid.nl vindt u een overzicht van alle workshops die worden aangeboden. 

 

Waarover gaat de workshop ‘Risicoanalyse met Ravib’? 

Deze workshop geeft u meer inzicht in de mogelijkheden die de opensourcetool Ravib 

voor u kan bieden. Hugo Leisink, Senior Adviseur bij het Nationaal Cyber Security 

Centrum (NCSC), begeleidt de workshop. Hij laat u uitgebreid zien hoe de tool Ravib u 

kan ondersteunen. Daarbij krijgt de praktische toepasbaarheid extra aandacht. 

 

Praktische informatie 

• Datum: 24 juni 2019 (9:30-11:00 uur) 

• Locatie: Sociale Verzekeringsbank (Graadt van Roggenweg 400 Utrecht, Johan 

Grobbezaal) 

• 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! 
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