
Sturing op informatieveiligheid
Handvatten voor bestuurders én CISO’s

 
Veilige informatievoorziening is cruciaal voor de dienstverlening  
en de bedrijfsvoering. Informatieveiligheid is ‘chefsache’, daar  
zijn de meeste bestuurders en managers zich wel van bewust.  
Maar hoe breng je dat in de praktijk? CIP ontwikkelde daar heel 
concrete handvatten voor. Voor bestuurders én hun CISO’s.

Cyberveiligheid vraagt om een soepel samenspel tussen bestuurders en de  
cyberexperts. Zodat je als bestuurder bewust en goed geïnformeerd keuzes  
kunt maken over de risico’s die de organisatie loopt, en daar actief sturing aan  
kunt geven. 

7 onderwerpen voor sturing
Het rapport ‘Handvatten voor sturing op informatieveiligheid’ van CIP biedt 
daarvoor een goede aanpak. Kern zijn 7 drivers voor informatieveiligheid.  
Deze drivers bieden een handzame clustering en verdieping van de meest  
kritische onderwerpen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

De 7 drivers in het kort

   De kroonjuwelen goed beschermen 
  Kijk verder dan de eigen organisatie 
  Zorg dat wat veilig is, ook veilig blijft
  Veilig werken, ook thuis 
  Afscherming, detectie, monitoring en response 
	 	Effectief	handelen	bij	incidenten	en	crisissen	
  Meet, leer en stuur bij 



Van een goed gesprek naar sturing
Sturing begint met een goed gesprek tussen bestuurder en CISO. Over de 
zorgen van de bestuurder aan de hand van de 7 drivers. 

Een volgende stap is om afspraken te maken over de prioriteiten en de te 
nemen maatregelen. De 7-driveraanpak geeft een uitgewerkte sturingscyclus 
waarmee de hele organisatie wordt betrokken. En geeft een vertaling naar 
KPI’s met een dashboard dat snel inzicht geeft: hoe staat het ervoor en waar 
is bijsturing noodzakelijk? 

Resultaat: chefsache
Als bestuurder kom je stap voor stap steeds meer aan het cybersecurity- 
stuur. De organisatie neemt passende maatregelen en leert daarvan. En je 
ontwikkelt een goede basis om verantwoording af te kunnen leggen over 
risico’s, keuzes, maatregelen en beleid. 

Aan de slag
Bespreek deze flyer en het rapport (zie ook de QR code) met de CISO van 
je organisatie, als gestructureerde aanpak om de organisatie weerbaarder te 
maken, het herstelvermogen te vergroten en een continu leerproces te starten. 

Meer informatie
Neem contact op met CIP (bio-overheid.nl/category/ibp-hulp)

https://www.bio-overheid.nl/category/producten#7-driver-kpi-model
https://bio-overheid.nl/category/ibp-hulp/
https://bio-overheid.nl/category/ibp-hulp/
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