
 
 

voor een veilige digitale overheid 

 

 

Uitnodiging workshop BIO en Toegangsbeveiliging 
 

Ben je werkzaam binnen de Rijksoverheid, Gemeenten, Provincies of Waterschappen en 

ben je  vanuit jouw functie betrokken bij het thema informatiebeveiliging? Wil je meer 

weten over de werking en toepassing van de BIO rondom toegangsbeveiliging. 

De workshop ‘BIO en Toegangsbeveiliging’ biedt  inzicht in de BIO, de onderliggende 

thema-uitwerking Toegangsbeveiliging en de werking en toepassing van de 

bijbehorende controls aan de hand van een case.   

 

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 samenwerking en kennisuitwisseling 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.  

 

Waarover gaat de workshop ‘BIO en toegangsbeveiliging’? 

Deze workshop geeft je inzicht in de BIO en in de reden en toepassing van de thema-uitwerking. 

Aan de hand van een case wordt interactief gewerkt met de thema-uitwerking. Toegangs-

beveiliging behelst zowel logische- als fysieke toegangsbeveiliging. De focus ligt op toegangs-

beveiliging met betrekking tot eindgebruikers en informatiesystemen (logische toegang) en 

terreinen, gebouwen en ruimtes (fysieke toegang). 

 

Deze workshop is bedoeld voor medewerkers die binnen hun organisatie belast zijn met de 

implementatie en de toetsing van de BIO op het onderwerp toegangsbeveiliging. Tijdens de 

workshop worden handvatten aangereikt hoe de thema-uitwerking gebruikt kan worden om 

stappen te maken in de implementatie. 

 

Wiekram Tewarie, senior auditor (CIP/UWV) en Elleke Oosterwijk (CIP) of Yosta Dammen (CIP) 

zullen deze workshop begeleiden, aan de hand van een aantal actieve werkvormen en een 

introductie op de BIO. 

 

Praktische informatie 

• Data: 

- Woensdag 23 oktober 2019 van 9:00 uur - 11:45 uur 

- Woensdag 6 november 2019 van 9:00 uur - 11:45 uur 

- Vrijdag 6 december 2019 van  9:00 uur - 11:45 uur 

• Locatie: UWV Sloterdijk, La Guardiaweg, Gebouw D 23-Plein 

• Kosten: deelname aan deze workshop is gratis 
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Aanmelden 

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

kan door een e-mail te sturen naar: bio@uwv.nl of de contact aanmeldpagina in te vullen. 

Vermeld in het bericht je naam en de organisatie waar je werkzaam bent. 

Na  inschrijving ontvang je een bevestiging. 

 

Wij verwelkomen je graag bij de workshop! 
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