
Geachte lezer, 

Wordt dit land nu eigenlijk veiliger doordat CIP bestaat?  

Een moeilijk te beantwoorden vraag. Het steeds verder uitbreidende dreigingslandschap, de in hoog tempo 

ontwikkelende technologie  en het niet goed meetbaar zijn van de effecten die preventieve maatregelen van 

allerlei aard teweegbrengen, maakt het in praktische zin onmogelijk om die vraag te beantwoorden. 

Toch denk ik dat er enorme waarde is te vinden in het samen kennisdelen, elkaar snel weten te vinden en  

goede producten te kunnen gebruiken. Allemaal zaken die op steeds groter wordende schaal plaatsvinden 

en zichtbaar zijn in het CIP-netwerk.  

In 2017 groeide het CIP netwerk in een gestaag tempo verder. De groei van het CIP-netwerk laat door de 

jaren heen een stabiel verloop zien:  

 

We zijn daar blij mee. Bij CIP geldt de regel: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Want hoe meer mensen 

kennis inbrengen en delen, hoe rijker we daar samen van worden. 

Elk jaar staan we ook even stil bij de vraag welke volgende stap nodig is in de ontwikkeling.  Zo was nu de 

site toe aan revisie. Een hele nieuwe, frisse site is opgeleverd. Het concept blijft: eenvoud; de site blijft 

vooral bedoeld voor het aanbieden van de producten.  

Daarnaast gaan we het voor kennispartners mogelijk maken om meer gericht ‘in te schrijven’ op 

verschillende typen bijdragen  aan kennisdeling.  Daartoe hebben kennispartners onlangs een menukaart 

toegestuurd gekregen. 

Waar uren worden ingezet voor diensten aan individuele organisaties gaan wij deze ook in de gelegenheid 

stellen een vrijwillige financiële bijdrage te kunnen doen aan de organisatie van de steeds breder wordende 

samenwerking. 

Dit document bevat een terugblik op 2017 en een vooruitblik naar 2018. De lezing ervan brengt je mogelijk 

op ideeën over waar je zelf zou kunnen bijdragen. Misschien mis je dingen die je wel graag zou zien. Geef die 

dan door; wij bezien dan of die alsnog meegenomen kunnen worden. 

Aan allen die meegewerkt hebben in domein-, werkgroepen, workshops etc  en allen die meegedaan hebben 

in practitioners communities, conferenties en andere bijeenkomsten: hartelijk dank! 

Ik hoop op een mooie, vruchtbare en veiligheidsbevorderende samenwerking in 2018. 

Januari 2018, / Ad Reuijl, directeur CIP. 
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1. Over CIP. 

1.1. Wat is CIP? 
CIP staat voor ‘Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming’. Het is een 

samenwerkingsverband van deelnemende overheidsorganisaties (de participanten) en 

een aantal marktpartijen (de kennispartners), die willen bijdragen aan het ontwikkelen, 

delen en ontsluiten van kennis en 'good practices' op het gebied van Informatieveiligheid 

en Privacy. Het netwerk staat open voor medewerkers uit alle lagen van de overheid. De 

kennispartners zijn marktpartijen die met gesloten beurs deelnemen in het 

kennisnetwerk en dat in een convenant bekrachtigen. 

1.2. Doelstelling 
Door kennisdeling en krachtenbundeling bijdragen aan het tot stand brengen van een 

aanzienlijk hoger niveau van beveiliging, van zowel de overheidsorganisaties afzonderlijk 

als de ketens die zij onderling vormen. 

1.3. Werkwijze 
Het CIP werkt op basis van het principe "vóór allen, dóór allen": samen vormen we het 

CIP. De aangesloten organisaties werken daarin mee met een zelf te bepalen aantal uren 

en inzet. Een klein kernteam organiseert de samenwerking op ‘Agile’ wijze. 

1.4. Wat heeft u aan CIP 
Door het jaar heen worden tal van kennissessies georganiseerd in Domeingroepen en zg. 

‘Practitioners Communities’. Vanuit deze subcommunities is een scale van nuttige, vrij 

bruikbare producten ontwikkeld. Het betreft kaders voor ontwikkeling van veilige 

software en mobiele apps (Grip op Secure Software, SSD), handreikingen voor 

verantwoord gegevensgebruik (Grip op Privacy), Materiaal voor gebruik in 

bewustwordingsprogramma’s (Filmmateriaal , e-Learning-modules) en nog veel meer.  

Alles is te vinden op de site www.cip-overheid.nl. 

Daarnaast kunnen overheidsmensen en kennispartners aansluiten op de besloten 

samenwerkingsomgeving cip.pleio.nl, waar u nog veel meer materiaal kunt vinden en 

verdere kennis kunt opdoen door aan te sluiten bij - en deel te nemen aan - discussies, 

de ‘Privacy-vraagbaak’ etc.  

1.5. Over de jaarplancyclus 
CIP werkt met een 4-kwartaals voortschrijdend jaarplan dat elk kwartaal wordt geijkt. 

Het jaarplan CIP bestaat uit een globale vooruitblik die kan worden gezien als 

managementsamenvatting (Hoofdstuk 2) en een overzicht van agendapunten die de 

leidraad vormen voor het handelen in de planperiode. Deze agendapunten zijn verdeeld 

in een algemeen deel en een deel per aandachtsgebied. Ze zijn opgenomen in hoofdstuk 

3 van dit document. 

 

2. Vooruitblik planperiode / Managementsamenvatting  
De ontwikkeling van CIP begon met kennisdeling in sessies, werd uitgebreid met het 

ontwikkelen van kennisproducten en vervolgens met implementatie-ondersteunende 

activiteiten als practitionerscommunities en tot slot (in 2016) met de start van ‘netwerk-

gebaseerde’ dienstverlening. 

 

Door aan te sluiten op enerzijds de vraag naar specifieke kennis en - daarmee 

samenhangend - ook de energie die in het netwerk aanwezig is, konden we steeds 

relevant blijven voor het netwerk, dat een gestage groei heeft doorgemaakt. 

 

Ook de komende periode blijft het van groot belang de aansluiting te blijven vinden bij 

energie en interesse. Alleen dan zal het mogelijk blijven ook capaciteit uit het netwerk te 

blijven betrekken op de ontwikkeling en actualisering van de kennisproducten. 

http://www.cip-overheid.nl/
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Op hoofdlijnen voorzien we de volgende ontwikkelingen in de planperiode.  

 

2.1. Kennisdeling.  
Naast de voorjaars- en najaarsconferentie zetten we de bijeenkomsten voort van 

domeingroepen en practitioners communities door het jaar heen voor uiteenlopende 

thema’s. Hierbij voorzien we een verdere toename van uitwisseling via cip.pleio, gepaard 

aan een kleine vermindering van het aantal bijeenkomsten. 

 

Kennisdeling en communicatie over de activiteiten en producten krijgt een nog grotere 

aandacht en wordt in de planperiode breder ondersteund met digitale hulpmiddelen. Zo 

heeft CIP een partnerpagina bij iBestuur en zal de NORA-Wiki worden gebruikt voor het 

ontsluiten van de CIP-uitwerkingen van de BIR/BIO. We verwachten in de eerste periode 

nog veel accent bij het thema Privacy, daarna normaliseert dit. Daarnaast blijft Secure 

software development actueel, enerzijds blijven we de toename van het gebruik 

stimuleren, anderzijds steken we energie in zowel een alliantie voor Secure Software met 

ECP, NCSC, EZ en SSF als een coalitie met Cyber Securty Raad en Nederland ICT voor 

het promoten van SSD. 

 

De toename van de populatie op cip.pleio (1130 mensen op het moment van schrijven) 

vergroot het effect van digitale uitwisseling binnen het netwerk. 

 

De vakpers wordt regelmatig gevoed met artikelen en verwijzingen naar CIP-materiaal. 

 

2.2. Productontwikkeling 
De hoeveelheid beschikbare CIP-producten is inmiddels aanzienlijk. De relatieve 

inspanning aan onderhoud is dientengevolge toegenomen. De ontwikkeling van geheel 

nieuwe producten zal iets afnemen.  

 

De privacy-producten zullen nog een slag krijgen n.a.v. de uitwerkingen van de Avg in de 

Nederlandse wetgeving. 

 

De ontwikkeling van de BIO en de thematische-uitwerkingen/handreikingen zal verder ter 

hand worden genomen. Enerzijds wordt hiermee gewerkt aan de eenheid binnen de 

overheid, anderzijds komen we met de handreikingen te hulp bij de concrete 

implementatie in organisaties. De normen binnen deze thema-uitwerkingen worden 

tevens ondergebracht in de NORA (in het nieuw door CIP opgezette deel ISOR – 

Information Security Object Repository). Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is de 

domeingroep Governance&Normatiek omgebouwd naar de Domeingroep BIO en zijn 

meer dan 70 mensen bereid gevonden mee te denken, te doen en te reviewen. 

 

Wij onderzoeken, samen met een kennispartner de mogelijkheid van certificatie. Een 

onderwerp dat zich daarvoor leent is de Privacy Baseline, maar dit geldt mogelijk ook 

meer producten. Afstemming hierover zal in de PraCo (‘s) plaatsvinden. 

 

T.b.v. de ontwikkeling van veiligheidsbewustzijn willen blijven we werken aan serious 

gaming. E-learning krijgt geen aandacht in de planperiode. De eerder ontwikkelde 

modules blijven wel beschikbaar. Op het gebied van de verdere productie van CIP-casts 

lassen we een pauze in. Eerst zal worden bezien welke van huidige en nog actuele CIP-

casts in specifieke situaties gebruikt kunnen worden cq. onder de aandacht kunnen 

worden gebracht. 

 



 

 

 

Voortschrijdend Jaarplan CIP,  datum 31-12-2017            pag 4 

 

2.3. Implementatie en dienstverlening 
Het gebruik van CIP-producten in het netwerk neemt toe. Verdere stimulering daarvan 

heeft hoge prioriteit in de CIP-agenda. Uiteindelijk is de doelstelling (vergroting van de 

informatieveiligheid van de overheidsdienstverlening) daarbij gebaat.  

 

Binnen practitioners communities wordt het gebruik gestimuleerd door het delen van 

praktijkervaringen met de producten. Tevens worden de ervaringen gebruikt als input 

voor actualisering van de producten. 

 

Ook de netwerk-gebaseerde dienstverlening zal veel aandacht krijgen. We verwachten 

(en sturen op) een sterke voortzetting van de uitvoering van de drie varianten van 

Serious Game Crisis, waarmee wordt bijgedragen aan zowel veiligheidsbewustzijn als 

crisismanagementvaardigheden. Vanaf voorjaar 2018 zal ook de nieuwe game, die 

aandacht geeft aan ketenaspecten (‘De Netwerkgame’) tot uitvoering worden gebracht. 

 

De Privacy Vraagbaak (een forumconcept) wordt veelvuldig gebruikt en zal ook worden 

voortgezet. 

 

Meerdere vormen van workshops worden georganiseerd door het kernteam en/of door 

Moderators in het netwerk en/of door/met kennispartners: 

 Privacy Self Assessment; 

 Workshop PIA; 

 SSD Normen; 

 SSD in Ketens.  

 

Deze diensten worden tot dusver o.b.v. gesloten beurs geleverd. Voor diensten op 

verzoek van en voor specifieke organisaties zullen wij compensatie gaan vragen in de 

vorm van een bijdrage aan de CIP-samenwerking. 

 

Rond verschillende onderwerpen (In ieder geval privacy en SSD) blijven we workshops 

aanbieden i.s.m. kennispartners als PBLQ en Valori. 

 

Op de dienst ‘Peer Review’ zetten we geen energie meer. Het kost te veel om dit op gang 

te krijgen. In geval van spontane aanvragen, vullen we een makelaarsrol in.  

 

2.4. Interbestuurlijke relaties  
CIP werkt interbestuurlijk samen met meerdere instanties en platforms binnen de 

overheid. Dit blijft van belang met het oog op afstemming (wie doet wat), de verankering 

van de CIP-producten en –bijeenkomsten als ook de brede ontsluiting van kennis. 

Regelmatige uitwisseling wordt voortgezet met de volgende instanties. 

 

 Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten (IBD). Met IBD vindt regelmatig 

kennisuitwisseling plaats. Dir-CIP is ook lid van de Adviesraad IBD. 

 De stichting in oprichting voor normering van opleidingen en kwalificatie van de 

beroepsgroep. Wanneer deze stichting van de grond komt, neemt CIP deel in het 

bestuur. 

 Subcommissie IB van het CIO-Beraad. CIP is lid. 

 Kennisnetwerk van het NCSC. 

 Ministerie van BZK, zowel met de organisatie van CIO-rijk als het onderdeel DIO.  

 Ministerie van EZ en ECP. Op het gebied van Privacy en Secure Software wordt 

samengewerkt. 

 Interbestuurlijke Werkgroep Normatiek, waarin de bijdrage centraal staat aan de 

ontwikkeling naar de BIO en de thema-uitwerkingen daarbinnen (concrete 

handreikingen voor implementatie). 
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 Lidmaatschap van de SZW-Werkgroep die de lokale wetgeving voorbereidt binnen de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 iBestuur. CIP is als kennispartner betrokken bij de redactie van iBestuur congres en 

specials. CIP heeft ook een partnerpagina op de site van iBestuur.  

 

 

3. Agendapunten in de planperiode 
 

3.1. Algemeen 
Voor CIP als geheel gelden de volgende agendapunten. 

 Veel aandacht zal uitgaan naar het beheer van de producten. Het is van belang om 

producten aangepast te houden aan de actualiteit en van tijd tot tijd geactualiseerde 

versies aan te bieden in het netwerk. 

 Verder voortzetten van de bestaande diensten: Privacy-vraagbaak, workshops privacy 

en SSD, uitvoering van de ‘Serious Game Crisis’ en de gemeentevariant van deze 

game. 

 Tot bloei brengen nieuwe diensten: de nieuwe Netwerkgame en Workshop Privacy 

Self Assessment (beide vanaf najaar 2017). 

 Bij de diensten gaan we nog sterker accent leggen op het benutten van de 

verbreidingsstrategie die we hanteren voor de Crisisgame. Dit moet leiden tot 

veelvuldig uitvoering van de diensten doordat leden uit het netwerk hierbij 

ingeschakeld worden. 

 De ontwikkeling van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid: het samenbrengen 

van de verschillende baselines tot één baseline. CIP draagt hieraan bij binnen de 

interbestuurlijke ‘Werkgoep Normen’. Accenten voor het CIP-netwerk liggen op de 

thematische uitwerkingen met SIVA, die nuttige handvatten opleveren voor de 

concrete implementatie van maatregelen. 

 De opbouw van ISOR (Information Security Object Repository), waarin worden 

ondergebracht alle door CIP beschreven maatregelen binnen de thematische 

uitwerkingen (zoals SSD, Privacy Baseline, etc). ISOR wordt ondergebracht in NORA 

en maakt gebruik van de NORA-Wiki, waardoor het bereik in de overheid maximaal 

wordt. 

 Communicatie en het bevorderen van de bekendheid en het gebruik van CIP-

producten blijft een belangrijk speerpunt. Hiermee bevorderen we de 

Veiligheidsbewustzijn alsook de feitelijke implementatie van het gedachtegoed en de 

producten. Enkele digitale kanalen die we zullen benutten zijn: NORA en de website 

iBestuur, waar CIP een partnerpagina heeft. Daarnaast blijven we onze eigen sites 

alsook de vakpers benutten voor communicatie. Ook de verbindingen die CIP heeft 

met CIO-platform (Subcommissie Informatiebeveiliging), VNG (onder meer de 

Adviesraad Informatiebeveiligingsdienst), Forum Standaardisatie, iBewustzijn Rijk, 

ECP, NL ICT en CSR, blijven van belang voor wederzijdse uitwisseling en verspreiding 

van kennis. 

 Blijvende aandacht voor persoonlijke communicatie brengt in nog steeds groeiende 

netwerk een toenemende beheerlast met zich mee van het ‘CRM’ (zijnde de optelsom 

tussen de netwerkregistratie en de pleio-registratie). 

 Vitaal houden van de verschillende communities door nieuwe vormen en werkwijzen 

aan te bieden en aan te sluiten bij thema’s die actueel zijn. Door de grote toename 

van deelname op cip.pleio, kan een deel van de communicatie in bijeenkomsten 

verschuiven naar digitale communicatie.  
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3.2. Domein Awareness 
Voor Domeingroep Awareness is de invulling als volgt. 

De Domeingroep Awareness stelt zich als doel om  

 awareness beter te positioneren,  

 de Community effectief en efficiënt te bedienen en  

 een breed pallet aan actuele hulpmiddelen ter beschikking te (laten) stellen.  

Hierdoor kan CIP de aangesloten organisaties van actuele kennis en middelen voorzien 

ten behoeve van hun awareness-activiteiten. Om dit te realiseren zijn de onderstaande 

acties voorzien. 

 

Positionering Awareness 

 Notitie over welke doelgroep(en) het CIP nu bedient, gericht op afstemming met 

andere rijksbrede ontwikkelingen. 

 Awareness in relatie tot Integrale Beveiliging en de Bestuurstafel: aanzet geven voor 

discussie hierover aan de bestuurstafel(s). 

 

Community 

 Evaluatie van de PraCo Awareness op effectiviteit en breedte van de kennisdeling: 

bezien van alternatieven voor bijeenkomsten, waarbij vooral ook nieuwe mensen en 

organisaties betrokken raken. 

 Uitnodigen van interessante sprekers voor een presentatie op het domein Awareness 

waar de CIP Awareness Community voordeel mee kan doen. 

 

Toolbox 

 Actualiseren overzichtsdocument CIP-Cast-portfolio. 

 Cip-casts: Hergebruiken bestaande CIP-casts voor actuele thema’s. Verdere 

uitbreiding van de reeks CIP-casts met nieuwe onderwerpen en verdiepingen 

onderzoeken op haalbaarheid, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan het werven 

van nieuwe sponsoren. 

 Serious Game Crisis: Continueren/aanbieden van sessies. 

 Collegiale intervisie promoten (op basis van behoeftepeiling) tussen CIP-deelnemers. 

 

3.3. Domein Privacy 
De domeingroep Privacy neemt zich het volgende voor. 

 Releases uitbrengen van Grip op Privacy (GOP) documenten bij voortschrijdende 

wetgeving. Het updaten van de Privacy Baseline n.a.v. de vaststelling van de 

'Uitvoeringswet' (eind 2017) ter vervanging van de Wbp zal waarschijnlijk de 

eerstvolgende activiteit zijn. Hiervoor zal de werkgroep AVG2PB opnieuw in actie 

komen. 

 In dit kader zijn er plannen in de maak om aandacht te schenken aan "AVG en 

aantoonbaarheid (accountability)" en: "Europese GEB of lokale (Nederlandse) PIA)'s". 

E.e.a is nog afhankelijk van ontwikkelingen en zou kunnen uitmonden in aparte 

notities of verwerking in de update van de Privacy Baseline. Maar alleen als de 

domeingroep een meerwaarde ziet, want er zijn over deze aspecten al publicaties van 

anderen verschenen. 

 Een recente toevoeging aan de lijst is Visievorming over de privacyaspecten rond 

Cloud en Cyber: de suggestie is gedaan om aandacht te besteden aan de nieuwe 

"Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity" en daarover een 
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visiedocument op te stellen zoals in begin 2017 ook voor de AVG is gedaan. 

(https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvhwtbnzpbzzc/vkggdm5xsgzi/f=y.pdf) 

 Bijdragen aan de halfjaarlijkse CIP-conferenties. Gegeven de voortdurende grote 

belangstelling voor het thema 'privacy' verzorgt de domeingroep parallelsessies over 

aspecten van dit thema, waarbij vooral de CIP-producten in dit verband onder de 

aandacht worden gebracht. 

 Het verzorgen van Themasessies (Kennissessies) tijdens de domeingroep-

vergaderingen: gerichte thematische aandacht voor nog nader te bepalen 

onderwerpen als de PIA, het herkennen en beoordelen van privacyrisico's, privacy-

activisme, … . De leden van de domeingroep nemen deze bijeenkomsten voor hun 

rekening, als dan niet in samenwerking met deskundigen uit het netwerk. In 

september 2017 is de eerste themasessie van de rij gehouden. 

 De AP heeft te kennen gegeven soms behoefte te hebben aan 'sondering van het 

veld'. Verkenning bij de AP zelf zal uitwijzen of en hoe hieraan invulling gegeven zou 

kunnen worden. 

Als de beschikbare tijd het toelaat, dan komen de volgende wensen in aanmerking: 

 Visievorming rond Data Analytics. Big data en Internet of Things maken vergaande 

profilering en geautomatiseerde beslissingen mogelijk. De domeingroep ontwikkelt 

een visie op de balans tussen enerzijds de mogelijkheden die ontstaan en anderzijds 

de grenzen in het licht van de Privacywetgeving. Realisatie van dit product stagneert 

al enige tijd, maar is nog niet opgegeven. 

 Verkenning van het thema 'Behoud van privacy in (nationale en internationale) 

ketenverwerkingen'. Dit kan rechtstreeks worden gekoppeld aan de implementatie 

van de AVG en de ontwikkelingen rondom het Privacy Shield. Concrete actiepunten 

hiervoor moeten eveneens nog worden uitgewerkt. 

 

3.4. Domein BIO 
Voor Domeingroep BIO richt zich volledig op de realisatie van het BIO-stelsel: 

 Realisatie van BIO. De domeingroep heeft op dit punt een bijdragende rol aan de 

interbestuurlijke Werkgroep Normen. Voor de BIO zijn tien thema's benoemd die in 

de loop van 2017-2019 zullen worden uitgewerkt in zogenoemde "2-pagers" die in 

een oogopslag de essentie van het thema duidelijk maken. Dit zijn, in willekeurige 

volgorde:  

- Toegangsvoorziening  

- Applicatie 

- Software pakketten 

- Database en Storage (Opslag) 

- Platformen en Servers 

- Mobile Devices 

- Netwerk (ExterneKoppeling) 

- Housing 

- Beheerprocessen 

- Cloud 

De domeingroep draagt bij door meeschrijven aan en reviewen van thema-

uitwerkingen, die als bruikbare handreikingen ter beschikking worden gesteld en 

kunnen helpen bij het daadwerkelijk implementeren van de BIO. 

 Realisatie van ISOR (Information Security Object Repository) binnen NORA. Per 

uitgewerkt Informatieveiligheidsthema worden de daarin voorkomende 

normen/maatregelen opgenomen binnen de NORA-Wiki. Alle thema-uitwerkingen 

worden op deze wijze digitaal toegankelijk voor iedereen. In 2017 is vooral gewerkt 

aan het 'grid' van de wiki; in 2018 worden de thema-uitwerkingen ingebracht en 

https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvhwtbnzpbzzc/vkggdm5xsgzi/f=y.pdf)
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zullen de gebruikelijke inleidende en begeleidende stukken in de wiki worden 

geplaatst. 

 Bewaking van het SIVA-gedachtegoed in de thema-uitwerkingen en de correcte 

toepassing en opname daarvan in de NORA-Wiki. (Poortwachter-functie en redactie). 

 Ondersteuning bij het gebruik en de toepassing van de domeingroep-producten. 

 

3.5. Domein Ketens 
De domeingroep Ketens houdt zich in planperiode vooral bezig met de volgende agenda. 

 Het afronden en promoten van gebruik van de netwerkgame. Aanzoeken van 

kennispartners als betaalde moderatoren. Daarnaast verder protocolleren van de 

moderatie, zodat bredere verspreiding mogelijk wordt. 

 Doorontwikkelen van een keten-test-dorp (KTD). In 2016 is als pilot de RNI-keten 

uitgewerkt. In 2017 wordt een keten uitgewerkt waarbij, naast rijksoverheid en 

ZBO’s, ook bijvoorbeeld gemeenten betrokken worden. Een en ander is afhankelijk 

van de bereidheid van instanties om actief in de werkgroep te participeren bij het 

uitwerken van de keten.  

 Creëren van draagvlak voor het KTD binnen de aangesloten organisaties en 

onderzoeken hoe concrete ophanging mogelijk is. Het gaat dan enerzijds om het 

eigenaarschap (en dus de funding) en anderzijds om het beheer van het KTD.  

 Door middel van het kennisdelingsplatform, CIP-pleio, meer communiceren over het 

KTD. 

 

3.6. Practitioners communities (PraCo’s) 
Voor alle practitioners communities gelden de volgende agendapunten. 

 Minimaal twee practitioner bijeenkomsten in het jaar organiseren + gestructureerde 

digitale communicatie met de leden. (Nodig voor het in stand houden van het 

community-besef en het vitaal houden van de community).  

 Stimuleren van gebruik en implementatie van de producten. 

 Externe/interne communicatie(o.a. Pleio gebruik stimuleren). 

 Practices beschikbaar maken via cip.Pleio. 

 Publicaties in nieuwsbrieven. 

 Aanbieden van het organiseren van collegiale toetsingen in het aandachtsgebied van 

de desbetreffende PraCo. 

 

3.6.1. PraCo SSD 
Specifiek voor SSD gelden nog de volgende agendapunten. 

 SSD adviesraad van Manifestpartijen samenstellen. 

 Aanvulling van SSD, de methode met een specifieke uitwerking voor Agile-aanpak. 

 Afronding van SSD testraamwerk, uitbreiding met SSD Mobile en beschikbaar stellen. 

 Workshop toepassen SSD normen. 

 Workshop toepassen SSD in ketens. 

 Kennis ontsluiten en delen over Security by design. 

  

3.6.2. PraCo Privacybescherming 
Specifiek voor PraCo Privacybescherming gelden nog de volgende agendapunten. 

 Stimuleren gebruik van de Privacy Vraagbaak voor zeer gerichte uitwisseling van 

binnen de organisaties levende privacy-vraagstukken. 

 Drie i.p.v. twee bijeenkomsten van de PraCo. 
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 Workshops rond Self Assessment tools uitvoeren en doen uitvoeren cf. aanpak bij 

Serious Gaming. 

 Benchmark Self Assessments opbouwen. 

 Workshop Privacy by Design. 

 Kennis ontsluiten en delen over Privacy by Design. 

 

3.6.3. PraCo Inkoop 
Specifiek voor PraCo Inkoop gelden nog de volgende agendapunten. 

 Product Veiligheid in Inkoop contracten “Grip op beveiliging in inkoopcontracten” 

actualiseren op basis van RWS-model “uniformering van inkoopprocessen voor IB en 

Privacy”. 

 Awareness en stimuleren van de bijdrage die inkopers/contractmanagers kunnen 

leveren aan Security en Privacy; promotie CIP-producten bij inkoopcommunity en 

bevorderen van het gebruik daarvan door inkopers en contractmanagers. 

 Herijking doel, functie en bezetting van de PraCo Inkoop.  

  

3.6.4. PraCo BIR 
Specifiek voor PraCo BIR gelden nog de volgende agendapunten. 

 Actuele informatieverstrekking omtrent ontwikkeling naar BIR 2017 en BIO. 

 Promotie gebruik van Grip op privacy, Grip op SSD en Grip op de veiligheid in 

inkoopcontracten. 

 Kennis ontsluiten over toepassing van GRC-tools. 

 Mogelijke samenvoeging van deze community met de Domeingroep BIO. 
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1. Over CIP 

CIP is een publiek-private netwerkorganisatie voor zowel kennisdelen en- ontwikkelen als 

krachtenbundeling op het terrein van Informatieveiligheid en Privacybescherming. 

Trekker is UWV; de overige ‘founding fathers’ zijn Belastingdienst, DUO en SVB.  

Bestuurders van deze organisaties vormen (samen met die van CIZ en CAK) het Bestuurlijk 

Overleg Compacte Uitvoering (BOCU), dat het CIP faciliteert en een RvT-achtige functie 

invult t.o.v. CIP. CIP heeft daarmee de signatuur van de uitvoerende overheid. 

Vele organisaties - uit alle overheidslagen - hebben zich aangesloten bij het CIP, met 

mensen die meedoen of meeliften in verschillende werkverbanden en subcommunities. 

 

1.2 Doel van CIP 

CIP deelt, bundelt en ontwikkelt kennis op het gebied van informatieveiligheid en 

Privacybescherming en doet dat op alle mogelijke manieren voor zover die haalbaar zijn.  

Daarmee willen wij een belangrijke bijdrage te leveren aan de veiligheid van de Nederlandse 

overheid met een positieve spin-off voor heel Nederland. 

CIP is succesvol als overheidsorganisaties en hun medewerkers de producten, diensten en 

bijeenkomsten van het CIP ervaren als een relevante bijdrage bij hun inspanningen de 

informatieveiligheid en het privacy-bewust handelen te vergroten.  

 

1.1 CIP-Producten- en dienstencatalogus 

In de PDC onderscheiden we drie niveaus: 

 Activiteiten voor kennisdeling: domeingroepen, themasessies en conferenties. 

 Kennisproducten: handreikingen, normenkaders, e-learning, filmmateriaal, etc. 

 Implementatie en samenwerking: practitioners communities en netwerkdiensten. 

 

1.3 Kernpunten in de opzet, de werkwijze en de cultuur van CIP 

 Klein kernteam - groot netwerk; 

 Open voor alle overheidsorganisaties; 

 Open voor marktpartijen die bij convenant uren toezeggen voor kennisdeling op 

relevante kennisgebieden; 

 Gerichtheid: dienstbaarheid, niet voorschrijvend; 

 Geen hiërarchie in het netwerk; iedere organisatie is operationeel verantwoordelijk voor 

de eigen informatieveiligheid; 

 Dingen alleen doen in zoverre er energie voor is vrij te maken in het netwerk, én die dan 

ook te bemannen zijn met uren van participanten en kennispartners uit het netwerk; 

 Maximale waardering van diversiteit en het aanboren daarvan bij de kennisontwikkeling; 

 Als er geen energie (meer) is voor een activiteit: stoppen; 

 Ongeacht de omvang van het netwerk: waar mogelijk persoonlijke communicatie. Dus: 

mailmerge en op voornaam (één stijl); 

 Zorgvuldig communiceren, hetgeen  (ook bij massa-mailings) betekent:  denken in 

termen van de context van de ontvanger. Dit leidt vaak tot mailings in meerdere 

tekstvarianten; 

 Sluitende netwerkregistratie om voorgaande mogelijk te maken. 
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2. Ontwikkeling van het CIP-Netwerk 

2.1 Aantal en verdeling van personen in het CIP-Netwerk 
Op 31-12-2017 bestaat CIP-netwerk uit 2203 personen. Onderstaand schema geeft aan bij 

welke typen organisaties zij werken. 

 

 

2.2 Aantal en verdeling van organisaties in het CIP-Netwerk 
Onderstaande grafiek geeft aan tot welke categorieën de ruim 400 organisaties in het CIP-

netwerk behoren. In de balk ‘Kennispartners’ zijn alle met convenant aangesloten 

marktpartijen bijeengeteld. Overige balken betreffen de organisaties in de verschillende 

overheidslagen. Doordat de site iBewustzijn (voortzetting van de taskforce) opgeheven werd 

per 1-12-16 en de mensen naar CIP verwezen zijn, is het aandeel gemeenten flink 

toegenomen. Door mond-op-mond reclame is de olievlek van gemeenten sindsdien verder 

uitgebreid. Daaronder ook veel kleinere gemeente met maar 1 of 2 mensen per gemeente. 
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3 CIP-bijeenkomsten en spreekbeurten verslagperiode. 

 

3.1 Activiteitenkalender verslagperiode  

 

4 Highlights per aandachtsgebied 

4.1 Accenten in de verslagperiode 

Op alle aandachtsgebieden zijn ontwikkelingen geweest. Het grootste accent ligt in deze 

periode evenwel bij het aandachtsgebied Privacy. Dit heeft te maken met de invoering van 

de Avg, die de gemoederen flink bezig houdt. CIP ondersteunt met interessante producten 

en diensten.  

Hierna volgen de highlights voor de belangrijkste aandachtsgebieden waarmee CIP bezig is. 

 

4.2 Awareness 

Ontsluiting CIP-Casts 

Een volledig overzicht van CIP-Casts met beschrijvingen en directe links is opgeleverd en 

beschikbaar gesteld via www.cip-overheid.nl. Hiermee kunnen belangstellenden op 

onderwerp direct toegang krijgen tot de specifieke filmpjes.  

Diverse 

 Om organisaties in de gelegenheid te stellen een follow-up te doen van de basisgame, 

wordt gewerkt aan een scenario voor een nieuwe vervolgversie. 

 Binnen de domeingroep wordt nagedacht over een verdergaande communicatiestrategie 

voor de disseminatie en de verbreding van het gebruik van de CIP-producten. 

 

4.3 Governance & Normatiek 

BIO-stelsel 

CIP werkt mee aan de ontwikkeling van het BIO-stelsel met thema-uitwerkingen van 

normen o.b.v. SIVA, die als praktische handreikingen bruikbaar zijn. 

Dit najaar worden de eerste twee thema;s opgeleverd (Toegangsvoorziening en 

Huisvesting). Voor de toetsing daarvan aan de praktijk heeft CIP een zeer divers 

samengestelde bezetting voor een expertteam in het netwerk bereid gevonden. Deze komt 

in de plaats voor de huidige Domeingroep Normatiek en zal later een rol spelen bij het 

beheer van de thema’s en de vulling daarvan in de NORA. 

ISOR 

De normen van thema-uitwerkingen worden in de NORA-WIKI opgenomen zodra formele 

besluitvorming heeft plaatsgevonden. Op dit moment is de Privacy Baseline in de NORA-

testomgeving opgenomen en wordt dat ook gedaan voor de thema’s Huisvesting en 

Toegangsvoorziening.  

PraCo BIR 

Linda van Moorst volgde Douwe Leguit op als formele voorzitter van deze PraCo. CIP blijft 

technisch voorzitten en bijeenroepen. 

 

http://www.cip-overheid.nl/
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4.4 Privacy 

Grip-op-Privacy 

Deze productlijn, bestaande uit de ‘Baseline Privacy’ en de handreiking voor Privacy by 

Design, is nu uitgebreid met een volwassenheids-groeimodel + een tool o.b.v. Excel, 

waarmee self assessment mogelijk is + workshop tooling. 

Via een aantal vragen kan men vaststellen waar men staat en a.h.v. het doelniveau kan men 

zien welke stappen nog gemaakt moeten worden. Het tool leent zich ook voor bespreking in 

teamverband (binnen afdelingen of managementteams). Het helpt bij bewustzijnsvorming 

en meningsvorming en het creëren van een gemeenschappelijk referentiekader.  

De tool wordt inmiddels veelvuldig gedownload. Mensen van veel organisaties 

experimenteren ermee. In de PraCo van 8 juni (opkomst ca. 45 mensen) is een ‘proeverij’ 

met het tool gedaan, die in het najaar wordt opgevolgd met verschillende workshops. AP 

juicht G-o-P en het Tool toe, zonder overigens een inhoudelijk oordeel te geven. 

Op 19 september is een workshop gehouden met de UWV, SVB, Belastingdienst en DUO. Op 

2 oktober met de departementen. Deze laatste i.s.m. BZK/CIO-Rijk. In december is de 

workshop gehouden bij Dictu. De workshops blijken een krachtige stimulans te zijn voor het 

onderling leren en hebben een positieve invloed op het privacy-bewustzijn. 

De Auditdienst Rijk gebruikt (naast andere brondocumenten) de Privacy Baseline bij de 

toetsing op Privacy Management. 

Highlightdocument Invoering Avg 

Een visie op de implementatie van de AVG met advies is opgeleverd aan de Manifestgroep 

en verspreid onder de bestuurders van de Manifestgroep alsmede KleinLef. Vanaf de 

hoofdpagina van www.cip-overheid.nl is deze ook bereikbaar. 

PraCo Privacybescherming en AP 

Met AP is afgesproken dit jaar een dialoog met de zaal te organiseren rond de implementatie 

van de AVG. Deze sessies hebben twee keer plaatsgevonden voor een talrijk publiek (bij 

elkaar ca. 160 mensen). Ook is afgesproken dat AP vraagstukken kan sonderen in het CIP-

Netwerk via de Vraagbaak Privacy en dat CIP-leden dat via de Vraagbaak kunnen doen naar 

AP. 

Workshops 

Een reeks van workshops over verschillende privacy onderwerpen is uitgevoerd door en 

i.s.m. PBLQ. Deze trekken veel mensen en worden zeer gewaardeerd in het netwerk. Met de 

Nationale Politie is een workshop security en privacy by design gehouden. 

 

4.5 Ketens 

Netwerk Game 

De nieuwe ‘Serious Game Netwerk‘ is in try-out versie gereed en enkele malen uitgevoerd, 

waaronder tijdens de conferentie van 11 mei 2017 (beperkt aantal deelnemers). DE 

waardering van de spelers is hoog. Moderatie en verspreiding volgt dezelfde aanpak als bij 

de eerdere games. Daarnaast stellen we de moderatie ook open voor kennispartners. 

Bredere uitrol van deze game loopt uit naar het voorjaar van 2018.  

Protocol Ketencrisiscommunicatie 

Een kortlopende nieuwe CIP-werkgroep heeft een concept handreiking voor 

ketencrisiscommunicatie opgeleverd voor de Manifestgroep. Aanleiding was een verzoek van 

de Manifestgroep n.a.v. negatieve publiciteit over de ICT bij het Kadaster. De handreiking is 

geagendeerd voor de junivergadering van de Manifestgroep. De handreiking maakt 

eenduidige en transparantie communicatie mogelijk in ketens/netwerken.  

http://www.cip-overheid.nl/
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4.6 ID-Fraude 

Omvorming van de subcommunity  

Nadat de trekker (van BZK) de domeingroep verliet, is deze subcommunity geënquêteerd 

naar de belangstelling voor voortzetting. 95% van de deelnemers wil doorgaan. O.b.v. de 

enquêteresultaten hebben we dit thema verbreed van ID-Fraude naar ID-Bescherming en de 

subcommunity inmiddels ondergebracht bij de PraCo Privacybescherming, waarbinnen we dit 

thema een plaats geven. Bob Hulsebosch van Kennispartner Innovalor treedt op als thought 

leader voor dit thema. 

 

4.7 Secure Software 

Alliantievorming  

Met EZ, ECP, CIG, NCSC en SSF hebben wij gesprekken gestart over het bundelen van de 

krachten om het thema Secure Software sterker en breder onder de aandacht te brengen in 

Nederland en mogelijk ook daarbuiten. 

Cyber Security Raad en Nederland ICT 

CIP voert een constructief gesprek met deze beide platforms om SSD als aanbevolen 

praktijk  te laten bekrachtigen. 

IOT 

De werkgroep SSD-mobiel is begin 2017 doorgestart met deels nieuwe leden om te 

inventariseren of normering m.b.t. IOT mogelijk is. Prof. Ben van Lier is aangesloten als 

inspirator voor dit thema. De werkgroep is in verkennende fase.  

Workshops 

Na een tijdje stilte op dit front, zijn i.s.m. kennispartners, oa. Valori en DKTP, weer enkele 

teaser SSD trainingen, SSD praktisch implementeren en SSD Secure ketentesten, belegd. 

De eerste op vond plaats op 31 mei. Er werd met zeer veel inspiratie deelgenomen. 

Meerdere goede tips nemen we mee in de volgende release van de SSD-producten. 

SSD-Manifest partijen.  

CIBG heeft zich eind augustus aangesloten bij de SSD-manifestpartijen. Een mooi getuigenis 

tijdens ondertekening was dat CIBG vertelde na een toepassing van SSD bij de pentest geen 

fouten meer te vinden. Ook Demiroz Consultancy B.V. is Manifestpartij geworden. 

 

4.8 Veilig Inkopen 

Het model van Rijkswaterstaat voor uniformering van de verwerving van IT-security wordt 

momenteel verder uitgewerkt door de inkoop community tot een generiek model. 

 

 

5 CIP-Sites 

5.1 Site cip-overheid.nl 

Presentatie CIP-Netwerk op de site 

Door de groei van het aantal organisaties in het netwerk moesten we de presentatie van de 

Overheidsgeleding op de site herzien. De tabel Participanten toont nu de (90) organisaties 
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met 5 of meer mensen in het netwerk. De overige (218) overheidsorganisaties met 1-4 

mensen in het netwerk worden pas getoond na bewust doorklikken. 

Tempo van wijziging 

Het aantal updates t.g.v. nieuwe en geactualiseerde producten, nieuwe participanten en 

kennispartners neemt toe. We voeren nu ca. 8-10 updates uit per jaar. 

 

5.2 Samenwerkingsomgeving cip.pleio: 

Hosting 

De hosting van cip.pleio is verlegd naar ODC Noord. Hiermee is de omgeving losgemaakt 

van het grote pleio. Aanloopproblemen hebben de nodig tijd gekost van het CIP-team.  

Deelname 

Het aantal leden bedraagt op de rapportagedatum 958, zijnde exact de helft van het totale 

CIP-netwerk. Forumfuncties zoals de Privacy Vraagbaak en de discussiefunctionaliteit 

worden regelmatig gebruikt.  

 

6 CIP-Conferenties 

In 2017 op 11 mei en 22 november.  

De conferenties trekken volle zalen. Zolang we in Kasteel Vanenburg gebruiken maximeren 

we op 280 mensen. De belangstelling is groter, maar met het oog op zowel kosten als sfeer 

leggen we hier vooralsnog de grens.  

Vanaf voorjaar 2017 worden de afvallers in de gelegenheid gesteld (en wordt ook expliciet 

die toezegging gedaan) om bij de volgende conferentie een dag eerder te kunnen 

aanmelden, waardoor zij desgewenst met zekerheid kunnen inschrijven. 

Waardering van de conferentie 11 mei (82 respondenten) was 8.4. Aanwezigen kwamen uit 

150 verschillende organisaties. Ca. 40% van de deelnemers was er voor het eerst. 

 

7 Diensten 

CIP voert een aantal ‘netwerk-gebaseerde’ diensten. Deze worden met gesloten beurs en 

m.b.v. inzet uit het netwerk t.b.v. dat netwerk mogelijk gemaakt.  

Het idee om de mogelijkheid te creëren ook betaalde diensten te kunnen leveren, is na 

juridisch onderzoek onwenselijk gebleken. Betaling voor diensten zou ons in een 

concurrentiepositie met de markt brengen en zou BTW-plicht opleggen. Hiervan zien we dus 

af. De mogelijkheid van vrijwillige bijdragen voor de ontwikkeling van de samenwerking 

wordt wel nader verkend.  

  

7.1 Privacy Vraagbaak 

Iedereen met een vraag over Privacy kan die stellen in een aparte groep op cip.pleio. Het 

kernteam ziet toe op beantwoording. Deze dienst wordt na een aarzelende start in 2016 

volop benut. Beantwoording van de vragen behoeft vrijwel geen moderatie vanuit CIP-

Sloterdijk. 

Voor de contacten met AP is de Vraagbaak het centrale platform. 
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7.2 Privacy Workshops 

De teaser workshop Privacy by Design met als basis de CIP producten van Grip-op-Privacy 

worden regelmatig gegeven i.s.m. PBLQ. Daarvoor is veel belangstelling en hoge waarering. 

Meer dan 300 deelnemers hebben de workshop doorgemaakt. Als pilot is i.s.m. PBLQ een 

PIA-proeftuin georganiseerd, waarin deelnemers met verschillende aspecten van de PIA 

kennis konden maken. 

 

7.3 Uitvoering Serious Game Crisis: 

Uitvoering 

Sinds de introductie is de game op zeer veel plaatsen in het netwerk uitgevoerd (tientallen 

organisaties, vele honderden deelnemers) Nog steeds gebeurt dat op flinke schaal. Door een 

speciale verbreidingsstrategie is er een kring van meer dan 50 moderators opgebouwd uit 

een diversiteit van organisaties. 

Veel deelnemers aan deze sessies gaven aan de game in hun eigen organisatie te gaan 

uitvoeren. CIP-kernteam verzorgt de instructie van de moderators in deze organisaties.  

 

Versies 

Een speciale gemeenteversie is beschikbaar sinds okt 2016. 

Randstad Holding heeft een Engelse versie uitgebracht, die ook in het CIP-assortiment is 

toegevoegd. Deze versie wordt bij internationale vestigingen uitgevoerd van o.m. Randstad 

en Nationale Nederlanden. 

 

7.4 Collegiale Toetsing  

Na een pilot’s in de PraCo is een try-out afgesproken met een van de Provincies. Door drukte 

van de reviewers komt dit echter steeds niet van de grond. 

We zullen voorshands geen energie stoppen in het actief aanbieden van deze dienst. Bij 

spontane verzoeken houden we ons beschikbaar om hierin een makelaarsrol te spelen. 
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8 Overzicht verbindingen met overheidsnetwerken en gremia 

Belangrijkste reguliere contacten met andere overheidsnetwerken en -overleggen. 

 

Netwerk/Overleg Doel  Frequentie contact 

(aantal maal per jaar) 

NCSC-netwerk Samenwerking/uitwisseling 4 

VNG/IBD Samenwerking/uitwisseling 4 

Adviesraad IBD 

(gemeenten) 

Meedenken bij ontwikkeling 

IBD 

3 

CIO-Raad/SIB Samenwerking/uitwisseling 

inbreng aspecten uitvoering. 

8 

ECP Samenwerking/uitwisseling 5 

Alert-Online Mede invullen Awareness 

programmering 

4 

 (rond de campagne) 

Autoriteit 

Persoonsgegevens 

Samenwerking/uitwisseling en 

sondering.  

4 

NORA Beheer IB-dossier en opbouw 

ISOR 

>10 

Interbestuurlijke 

Werkgroep Normen 

Meewerken  aan BIO en 

thema-uitwerkingen 

>10 

Manifestgroep Hulp bieden, uitwerkingen op 

verzoek  

Incidenteel 

KleinLef Hulp bieden via presentaties en 

producten 

Incidenteel 

SZW-werkgroep 

Avg 

Meedenken over en volgen van 

consequenties Avg 

6 

 

 

9 Verbinding met onderzoek en Wetenschap 

In 2017 zijn verbindingen gezocht met de onderzoekers en wetenschappers. Zo zijn er 

contacten met:  

 Het Rathenau Instituut  

 Enkele hoogleraren in het vakgebied  

 Erasmus 

 


