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Beschrijving aanpak BIO 
implementatie gemeente 
Helmond 
Contactpersoon:  Dorinie Edelaar via d.edelaar@helmond.nl 
Datum:   september 2019 
Aanleiding:  Bespreking aanpak ENSIA BIO pilot tijdens ENSIA gebruikersoverleg 
 
Aanpak BIO implementatie door CISO gemeente Helmond:  
1. In september 2018 is aangegeven dat er onvoldoende resources (kwalitatief, kwantitatief) aanwezig zijn in 

de afdelingen om informatiebeveiliging en privacy voldoende te borgen in de processen.  
2. Vervolgens is een plan opgesteld en besproken met de ambtelijk opdrachtgever.  

Het plan is in het directieteam gepresenteerd en er is besloten  om na het verantwoordingstraject 2018 (1 
mei 2019) een team van decentrale security en privacy officers (DSPO’s) te vormen en op te leiden. De 
afdelingsmanager zorgt zelf voor resources. Het borgen van informatiebeveiliging en privacy binnen 
afdelingen is niet iets is dat erbij komt maar iets dat al moest gebeuren. 

3. In januari 2019 is een bewustwording sessie aan de directie en managers gehouden. 
4. Aan het einde van deze bewustwording sessie is aan de managers gevraagd om voor 1 mei 2019 een 

medewerker aan te wijzen om op te kunnen leiden als DSPO.  
5. Voor de circa 53 Gemma bedrijfsprocessen zijn in totaal 19 DSPO’s aangewezen die de proceseigenaren 

ondersteunen: 
a. 11 DSPO’s zijn in de scope van ENSIA 2019 (scope: wettelijke verplichte onderdelen en de vier 

meest risicovolle processen) meenomen en  
b. 8 DSPO’s op dit moment alleen nog betrokken bij het onderwerp privacy. 
c. De DSPO adviseert over informatiebeveiliging en privacy en coördineert het 

verantwoordingstraject voor zijn bedrijfsproces(sen). De DSPO ondersteunt de proceseigenaar 
om informatiebeveiliging en privacy in het DNA van de gemeente te krijgen. Voor de 
beeldvorming is op pagina 3 en 4 een overzicht van de bedrijfsprocessen en de indeling naar 
proceseigenaar en DSPO toegevoegd. 

6. Er is een opleidingsplan opgesteld voor deze DSPO’s. 
7. Met de medewerkers en managers zijn vervolgens gesprekken gevoerd over hun rol en het traject. De 

DSPO ondersteunt de proceseigenaar (afdelingsmanager) maar is niet verantwoordelijk. Dat blijft de 
proceseigenaar. 

8.     Op 1 juli jl. is de groep DSPO’s gestart. Zij hebben een trainingsprogramma gevolgd in: 
a.     privacy, 
b.     verantwoordingstraject ENSIA, 
c.      ISMS tool, 
d.      logische toegangsbeveiliging en 
e.      in oktober risicomanagement (algemeen) in relatie tot de BIO en DPIA. 

Met de training risicomanagement faciliteren we de proceseigenaren om bij nieuwe ontwikkelingen de 
risico’s in beeld te brengen en beheersmaatregelen (o.b.v. normenkader BIO, Suwinet of Norea DigiD) te 
treffen daar waar nodig. 

9.      In november zal nog een coaching sessie worden georganiseerd om als team te gaan fungeren. 
10.  De training logische toegangsbeveiliging is naast de DSPO ook gevolgd door functioneel beheerders. Dit 

draagt bij aan de interactie tussen de DSPO en functioneel beheerder en hiermee aan het borgen van 
informatiebeveiliging en privacy in de bedrijfsprocessen. 

11.  Het verantwoordingstraject is in volle gang. Hierbij wordt verantwoording afgelegd richting   ons bestuur 
over de BIO (ISMS) en aan de externe toezichthouders over de BIG, ENSIA. 

12.   Binnenkort wordt gestart met een opleidingsplan om de DSPO organisatie naar een volgende fase, hoger 
plan te trekken.  
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Gemeenten willen landelijk ondersteund worden om vanaf 2020 op één wijze verantwoording af te kunnen 
leggen. Momenteel registreert Helmond in een ISMS én in ENSIA. In het ISMS zit een PDCA cyclus en deze is 
noodzakelijk om medewerkers te faciliteren om informatiebeveiliging en privacy binnen hun proces te borgen. 
De ISMS tool biedt een DSPO houvast welke beheersmaatregelen nodig zijn en overzicht wat 
geïmplementeerd is. De BIO staat ervoor dat informatiebeveiliging onderdeel wordt van de PDCA cyclus en 
hiermee is geborgd binnen de processen van de overheid. Een aparte registratie in ENSIA ondersteunt dit niet 
en draagt daarom niet bij aan een veiligere overheid. 

Ook sluit de huidige aparte registratie in ENSIA niet aan bij de common ground gedachte. Om een 
professionaliseringsslag binnen de overheid op het gebied van de implementatie van de BIO te kunnen maken 
dient ENSIA 2020 zowel de doelstelling van de BIO als de common ground gedachte te bieden. De informatie 
nodig voor het verantwoordingstraject ENSIA wordt hierbij gehaald vanuit een centrale plek (ISMS) waar deze 
oorspronkelijk is geregistreerd en waarbij dubbele registratie niet voorkomt. 
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Overzicht Bedrijfsprocessen en bijbehorende DSPO  DSPO Proceseigenaar 

DigiD Belastingen, SUWINET, Heffen en innen, inclusief bezwaar en beroep 

 

1 FIN 

Beheren financiën, uitvoeren inkoop en contractmanagement 2 FIN 

Beheren Personeel, ondersteunen administratief 3 AOG 

Uitvoeren maatschappelijke ondersteuning en zorg,  behandelen verzoek ondersteuningsproduct, 

verstrekken subsidies, ontwikkelen/ beleid 

4 PSD 

Suwinet Sociaal Domein  

 

5 PSD 

Basisregistraties en PNIK, beheren archief en informatie, monitoren en analyseren, beheren 
informatisering behoeften 

 

6 en 7 IVA 

Beheren automatisering, beheren veiligheid, DigiD en interne hosting 

 

8 IVA 

DigiD IBurgerzaken, organiseren verkiezingen 

 

9 TD 

Beheren huisvesting, beheren veiligheid fysiek 

 

10 AE 

Exploiteren vastgoed, uitbaten gemeentelijke voorzieningen, verkopen handelsgoederen 

 

11 AE 

DigiD en behandelen aanvraag vergunningen of ontheffing, organiseren evenementen 

 

12 TD 

Behandelen, aanvraag ver- gunningen of ontheffing, toezicht houden, opsporen, opleggen 

sancties, uitvoeren sancties, ondermijning, data analyse, Bibob 

13 VN 

Behandelen bezwaren, behandelen klachten, uitvoeren juridische ondersteuning, ontwikkelen 

regelingen, verordeningen en beleid" 

 

14 BJO 

Uitvoeren projectmanagement,  ontwikkelen producten en diensten, aankopen & ontwikkelen 

(bouw)gronden, vaststellen omgevingsplan 

15 

 

OO 

Inzamelen afval, beheren recyclepark,  repareren, onderhouden 16 IBOR 

Voorlichten, beantwoorden vragen, communiceren  

 

17 COMM 

Doorvertalen bestuursakkoord, vaststellen visie,  kiezen partnersamenwerking, maken afspraken 

samenwerking  

18 COMM 

Vaststellen programma 19 Directie  

 


