Invulinstructie

ICO-Wizard

versie 1.0

Instructie gebruik ICO-Wizard
De ICO-Wizard bevat een uitgebreid pakket van informatiebeveiligingseisen die een rol spelen bij
aanbestedingen en inkopen. Met behulp van selectievelden kunnen eisenpakketten worden
geselecteerd die passen bij specifieke inkoopsegmenten of combinaties daarvan, en kunnen nadere
verfijningen daarop worden toegepast.

Samenstellen standaardeisenpakket
Afhankelijk van de soort inkoop wordt een eisenpakket samengesteld. Bij inkopen die onderdelen
bevatten uit meerdere inkoop(sub)segmenten, wordt het eisenpakket samengesteld uit de eisen
die op deze (sub)segmenten betrekking hebben.

Invulvelden
1. Inkoop-onderdelen: vul hier in voor welke inkoopsegmenten je beveiligingseisen wilt
selecteren. Meerdere combinaties zijn mogelijk. Wanneer je meer wilt weten over het
betreffende inkooponderdeel kun je de handreiking Inkoop ICO gebruiken. Hierin wordt per
inkooponderdeel context en inhoud geschetst.
2. Eisenpakket voor opdrachtnemer of opdrachtgever: de Wizard is primair bedoeld om eisen
aan de (producten/diensten van) de leverancier te stellen. Bijna altijd zijn er ook op de BIO
gebaseerde informatiebeveiligingseisen voor jezelf van kracht. Deze kun je apart selecteren
via het selectieveld opdrachtgever.
3. Proces en/of producteisen: de Wizard gaat er standaard vanuit dat zowel proces- als
producteisen van toepassing zijn. Je kunt afhankelijk van je inkoop impactanalyse expliciet
kiezen voor een van de twee. Producteisen zijn met name van belang wanneer het gaat om
eisen t.b.v. specifieke producten of oplevering van bijvoorbeeld een softwarepakket.
Proceseisen zijn met name van belang wanneer het gaat om eisen t.b.v. mantels, waarbij
producten (nog) niet aan de orde zijn.
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4. Prioriteit van de eisen: de Wizard selecteert standaard alle prioriteiten die door de brede
interbestuurlijke werkgroep als ‘expert view’ aan de betreffende eis zijn gegeven. Je kunt
afhankelijk van je inkoop impactanalyse een andere prioriteitselectie maken.
5. Schaalgrootte: enkele beveiligingseisen zouden kleine partijen louter op kenmerken van
schaalgrootte kunnen uitsluiten. Als schaalgrootte geen rol speelt in het inkoopproces kan
besloten worden deze eisen niet mee te nemen. Je kunt in die situatie het selectieveld
aanvinken.

Resultaat
Als je op de knop resultaat drukt, krijg je de informatie beveiligingseisen te zien die op
basis van jouw selectie van toepassing zijn. Bovenaan zie je hoeveel eisen je geselecteerd
hebt. Wanneer je een ongeldige combinatie van selectie eisen hebt gemaakt, krijg je geen
resultaat terug. Wanneer je op basis van het resultaat een wijziging in de selectie wil
maken, vink dan de betreffende selectievelden aan en druk opnieuw op resultaat. Je krijgt
nu de nieuwe selectie te zien.

Rapport opmaken
Nadat je het resultaat hebt opgevraagd, verschijnt er een knop ‘Rapport opmaken’. Als je
op de knop rapport opmaken drukt, wordt er automatisch een Word-export aangemaakt.
Het rapport kun je bijvoegen bij de documentatie die je naar de leverancier stuurt in het
kader van het inkooptraject.
In dit document kun je op de 1ste pagina je eigen logo toevoegen en de velden
“Samengesteld door’, ‘Organisatie’ en een vrij tekstveld invullen. De datum waarop het
rapport is opgemaakt wordt automatisch gegenereerd.
Op de 3de pagina vind je een blok terug met de door jouw ingegeven criteria en het aantal
eisen dat gegenereerd is. Daarnaast vind je hier de links naar de vindplaatsen van alle
normenkaders. Deze zijn in de eerste plaats bedoeld voor de leverancier. Ze bevatten
namelijk de uitwerking van de eisen die in het rapport staan. Bij de toets op de
uiteindelijke levering dienen ze als achtergrond voor auditers en testers.
Vanaf de 4de pagina worden alle eisen apart in blokken weergegeven. In deze blokken zijn
de volgende zaken opgenomen:









De referentiecode van de norm gebaseerd op de BIO en aanvullende normenkaders.
Het referentie document behorende bij het geselecteerde inkooponderdeel.
Het BBN-niveau uit de BIO (meestal 2).
Relevante standaard PToLU-lijst Forum Standaardisatie: Wanneer op de betreffende
beveiligingslijst een standaard uit de lijst van toepassing is, wordt deze hier getoond.
Samenvatting van de eis: een beknopte omschrijving van de eis. Voor eventuele
aanvullende informatie kun je het betreffende brondocument benaderen via de hyperlinks
op de 3de pagina.
Suggesties voor verificatiemethoden: betreft een advisering op welke wijze je kunt toetsen
bij de leverancier of aan de eis is voldaan.
Toelichting: Je hebt bij de toelichting de gelegenheid om aanvullende opmerkingen met
betrekking tot de eis te maken, die je op basis van de inkoop impactanalyse of op verzoek
van de behoefte steller wil toevoegen.
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