
 
 

voor een veilige digitale overheid 

 

 

Uitnodiging workshop BIO en Borging: in gesprek met uw bestuurder  
 

Bent u CISO, ISO of staat u vanuit uw functie in directe relatie tot de 

verantwoordelijk bestuurder of manager? Wilt u meer weten over uw rol en 

taken in relatie tot de BIO en daarnaast praktische handvatten krijgen om over 

de BIO in gesprek te gaan met uw bestuurder? De workshop ‘BIO en Borging: in 

gesprek met uw bestuurder’ helpt u om de BIO en het onderwerp 

informatiebeveiliging stevig(er) te agenderen op de bestuurlijke agenda. 

 

Ondersteuningsprogramma voor professionals 

Overheden werken dit jaar aan 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 (Forum BIO). Vanuit het programma worden regelmatig workshops 

georganiseerd. Op www.bio-overheid.nl vindt u een overzicht van alle workshops die 

worden aangeboden. 

 

Waarover gaat de workshop ‘BIO en Borging: in gesprek met uw bestuurder’? 

Deze workshop geeft u meer inzicht in de verhouding tussen uw rol en taken en die van 

uw bestuurder. U leert tijdens de workshop om de BIO en het belang van 

informatiebeveiliging stevig te agenderen op de bestuurlijke agenda. Ook wordt er 

aandacht besteed aan de wijze waarop u vanuit uw behoefte het gesprek met uw 

bestuurder kunt voeren. De workshop ‘BIO en Borging’ biedt daarmee naast kennis ook 

concrete handvatten die u kunt toepassen in uw praktijk. Deze workshop wordt verzorgd 

in samenwerking met CISO Masterclass. 

 

Praktische informatie 

• Datum: twee workshops op 6 november 2019: 

o Workshop 1: 09:30-12:30 uur 

o Workshop 2: 13:30-16:30 uur 

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

Balkonzaal) 

• 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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