
Introductie BIO



1. Kennismaken met de BIO

2. Inzicht krijgen in de verschillen met 

voorgaande overheidsbrede richtlijnen 

voor informatiebeveiliging en privacy

3. Inzicht krijgen in de betekenis van de 

BIO voor jouw organisatie

4. Leren om te gaan met de BIO

Doel van vandaag
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• Opening en ophalen verwachtingen 

• Alles over de BIO en de totstandkoming ervan

• Aan de slag deel 1: wat betekent de BIO voor uw organisatie?

• Pauze 

• Aan de slag deel 1: plenaire terugkoppeling uitkomsten 

• Aan de slag deel 2: De gouden tips voor de implementatie van de BIO

Agenda
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• Wie zijn jullie?

• Wat hopen jullie aan het eind van de 

workshop geleerd te hebben?

• Wat is jouw relatie met de BIO?

Opening
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• Gestart ten tijde van Taskforce BID

• Januari 2015

• Werkgroep normatiek 2016

Waar komen we vandaan?
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• Urgentie op politieke niveau

• Reguliere bijstelling (evaluatie)

• Nieuwe ISO 27002:2013 

• Operationele verbeteringen

• Gezamenlijke ontwikkeling

- Gedeelde taal, samenwerken in ketens

- Allemaal hetzelfde, basisnorm

- In de pas lopen met de NEN/ISO en de markt!

- Single audit gedachte: 

ondersteuningsprogramma

Waarom de BIO?
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• Hanteerbaar en efficiënt 

• Risicomanagement is en blijft het uitgangspunt

• De rol bepaalt de wijze van verantwoording

• Belang bepaalt diepgang verantwoording

• Veilige samenwerking in ketens en bij gegevensuitwisseling

• Transitie

Uitgangspunten
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Wat is de BIO?
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Specifieke maatregelen, 
tekstblokken of verwijzingen per 
overheidslaag

2017

ISO 27002:2017 = Pas toe of 
leg-uit norm

BIO = ISO Controls + verplichte 
overheidsmaatregelen + risico-based
maatregelen voor niet uitgewerkte 
controls (zijn de meeste maatregelen)

Addendum

Overheids
maatregelen

Relevante en passende 
maatregelen per BBN



BIO en toepassing

Algemene 

Practices

overheden

Thema-uitwerking

NORA/ISOR

Verbindingsdocument

BIO Verplichtend

Ondersteunend

Verbinding norm met toepassing

2-pager per praktijkthema. (12+ thema’s)

Objecten-
bibliotheek.

11 Themauitwerkingen
met SIVA methodiek

Bestaande algemeen bruikbare Practices uit 
het veld  (bijv. OP-producten)



Veranderingen t.o.v. eerdere baselines 
(BIR2012/BIR2017/BIG/BIWA VS BIO)
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• Hetzelfde kader voor alle overheden ter bevordering van 

ketensamenwerking en in dienstverlening naar burger en bedrijf

• Van maatregeloriëntatie naar risicoafweging

• 3 basisbeveiligingsniveaus & -toets (BBN toetst)

• ISO-27002 Controls en ‘groene’ maatregelen zijn altijd verplicht

• Toewijzing van maatregelen op eindverantwoordelijke

• Thematisch opgebouwde handreikingen

• Onderhoudscyclus synchroon met interbestuurlijke overleggen

• Ondersteuningsprogramma



• BBN1

- Wat mag minimaal verwacht worden?

 BBN2

- Valt de maatregel onder goed huisvaderschap?

• BBN3

- Gerubriceerde informatie (DepV) & weerstand 
geavanceerde dreigingen

B=L  – I=L – V=L

B=M – I=M – V=M

B=M – I=M – V=H

Schaal: Laag, Midden, Hoog

Basisbeveiligingsniveaus
Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid
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BasisBeveiligingsNiveaus (BBN)

12



Controls, overheidsmaatregelen en handreikingen
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Quickscan Information Security



SWOT-analyse
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Sterktes
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• Met als doel het delen kennis en ervaringen 
over mogelijkheden die de BIO biedt, 
maar ook over moeilijkheden die implementatie
met zich meebrengt (t.o.v. vorige normen)

• Door met elkaar en met andere organisaties 
het gesprek aan te gaan

• Hoe?
• In groepjes met verschillende achtergronden
• verdeeld over de SWOT-analyses
• Beantwoorden van de vragen 
• Één opmerking per post-it
• Plakken op het juiste kwadrant



SWOT-analyse
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Kansen: Wat voor kansen biedt de BIO voor 

uw organisatie?

Bedreigingen: Vormt de BIO ook bedreigingen 

voor uw organisatie?

Sterktes: Op welke elementen is uw organisatie

al goed voorbereid?

Zwaktes: Op welke elementen moet uw 

organisatie nog stappen maken?



Pauze
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• Wat viel op?

• Belangrijkste bevinding uit elk kwadrant?

• Zit er verschil tussen hoe overheidslagen of 

specifieke organisaties er tegenaan kijken?

Terugkoppeling SWOT-analyse
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• Afhankelijk van huidige stand van zaken 

binnen organisatie

• Is het hoger management bewust van nut en 

noodzaak?

• Een vinkenlijst of risicomanagement?

• Leren van implementaties van andere 

baselines

Implementatie van de BIO
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Samen implementeren

• Jullie zijn op een bepaalde manier betrokken 

bij de implementatie van de BIO

• Jullie hebben allemaal eigen ervaringen, die 

waardevol zijn om te delen met anderen

• Geef jullie gouden tips voor implementatie 

van de BIO 

Gouden tips voor implementatie
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• Betrek de hele organisatie, inclusief het hoger management

• Ga risico gestuurd te werk en pas thematische aanpak toe

• Budget, capaciteit, projectmatige aanpak

• Gebruik de QIS om het BBN per informatiesysteem te 

bepalen 

• Adopteer de thema’s 

- Start met kritische processen/systemen

• Maak een nulmeting of gap-analyse om gericht te 

implementeren

• Maak gebruik van het ondersteuningsprogramma

• Gewoon aan de slag gaan! Doen!

Onze 8 gouden tips
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Naar feitelijke veiligheid

• Leren door het ontwikkelen en toepassen van de BIO naar meer volwassenheid in de 

eigen organisatie, verbonden met leren door auditprocessen 

• Het versterken van governance, het stimuleren van eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid bij de lijn 

• Bijeenkomsten gericht op specifieke inhoudelijke onderwerpen als BIO en 

risicoanalyse, privacy, toegangsbeveiliging. 

• Het bouwwerk van de BIO inclusief verbindingsdocumenten en  verschillende 

handreikingen

• Vindbaarheid, toegankelijkheid uitwisselbaarheid en communicatie over BIO en 

handreikingen  De Practitionar Community

BIO Ondersteuningsprogramma

27



Meer weten?

• Op de website van de BIO vind je straks meer informatie over de BIO en het 

ondersteuningsprogramma (workshops per thema, leeractiviteiten etc.) Deze 

website gaat medio maart live: bio-overheid.nl

• Op Pleio-community van Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming 

(CIP) kun je in gesprek met andere IV-functionarissen over de BIO: cip.pleio.nl

• Thematische uitwerkingen zijn terug te vinden op het BIO Forum: cip.pleio.nl

• De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de VNG heeft een actueel dossier 

over de BIO: https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/baseline-

informatiebeveiliging-overheid/

BIO Ondersteuningsprogramma
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http://www.bio-overheid.nl/
http://www.cip.pleio.nl/
http://www.cip.pleio.nl/
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/baseline-informatiebeveiliging-overheid/
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Vragen



Waar liggen behoeftes met betrekking tot de BIO
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Zou u het evaluatieformulier willen invullen?



www.bio-overheid.nl

Bedankt voor uw aandacht!

• Jaap van der Veen

• Rosa-May Postma


