IB&P-hulp
Inleiding
De dienstverlening van de overheid is verregaand gedigitaliseerd, waarmee aanzienlijke
blootstelling aan cybercriminaliteit ontstaat. Het CIP deelt kennis en bundelt de krachten om bij te
dragen aan de weerbaarheid van de overheid tegen de hiermee gepaard gaande dreigingen. De
websites cip-overheid.nl en bio-overheid.nl bevatten een verscheidenheid aan hulpmiddelen die de
overheid weerbaar maken tegen dergelijke dreigingen.
Deze hulpmiddelen (workshops, serious games, BIO Thema-uitwerkingen, ICO-Wizard e.d.) zijn
generiek van opzet. Overheidsorganisaties dienen specifiek in te zoomen op het onderwerp en het
in haar eigen context te plaatsen. Dit kan specifieke vragen opleveren.
Binnen de samenwerking tussen het ministerie van BZK en CIP is besloten om individuele hulp, aan
overheidsorganisaties die specifieke vragen hebben, aan te bieden. Het beeld daarbij is dat met
name kleinere organisaties, waar IB&P-kennis veelal schaars is, geholpen kunnen worden door te
sparren met een of meer collega’s van grotere organisaties. Ook voor grotere organisaties kan het
nuttig zijn een concreet probleem of concrete vraag te bespreken met een vakgenoot. Dat kan een
nieuw licht op de zaak werpen.

Hoe organiseren we IB&P-hulp?
Het CIP is een netwerkorganisatie waarbij veel deskundigen op IB&P-gebied zijn aangesloten.
Vanuit het BIO-programma heeft CIP als doel, samen met het netwerk, het niveau van
informatieveiligheid binnen alle Nederlandse overheidslagen op een hoger niveau te brengen, onder
het motto ‘voor allen, door allen’.
Een groep van stevige IB&P-professionals binnen het CIP-netwerk heeft zich bereid verklaard om
sparringpartner te zijn bij vragen van collega’s in andere organisaties. Mits de vraag binnen een
redelijk tijdsbeslag blijft, wordt deze hulp kosteloos aangeboden.

Welke niveaus van IB&P-hulp zijn er?
Vanuit de gedachte dat er in eerste instantie een laagdrempelige hulpvraag komt, maar
uitgebreidere vormen hieruit kunnen ontstaan, bestaan de volgende vormen van IB&P-hulp:
1. IB&P-talk: Intercollegiaal gesprek, waarbij de vraagsteller een-op-een met een expert een
kwestie voorlegt om nieuwe ideeën te krijgen, extra kennis bij te schakelen of tips en
trucks op te doen.
2. IB&P-spreekuur: Tweemaal per week een ‘inloopspreekuur’ om een vraag te stellen aan
experts vanuit het netwerk of het CIP-kernteam.
3. IB&P-intervisie: Intervisiegesprek met een of meer professionals, waarbij specialismen
vanuit meerdere achtergronden hun licht kunnen laten schijnen.

Waar kan ik mij melden?
Aanmelden voor IB&P-hulp kan op de BIO-website onder IB&P-hulp. CIP zorgt ervoor dat je een
deskundige gesprekspartner krijgt, die je verder kan helpen.
Je kunt ook zonder afspraak langskomen op het digitale IB&P-spreekuur. Op maandagen van
11:00-12:00 uur en woensdagen van 16:00-17:00 uur.
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