IvO-Partners
Uw kennispartner voor
informatieveiligheid en
privacy beleid
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Wie zijn wij?
Swinth Informatie Veiligheid Overheid(IvO)-Partners is uw kennispartner op
het gebied van informatieveiligheid en privacy beleid. Directeur Ad Koppejan is
geassocieerd met Berenschot.
In onze visie kent informatieveiligheid en privacy beleid drie belangrijke aspecten:
1. 80% is mensenwerk g bewustwording
2. Complexiteit g organisatie
3. ICT infrastructuur g technische beveiliging
Wij werken samen met gespecialiseerde kennis- en implementatie partners op
alle drie aspecten van informatieveiligheid en privacy: Mens(bewustwording),
Organisatie en Techniek. Met deze partners kunnen wij overheden, non-profitorganisaties en bedrijven volledige ondersteuning bieden.
Wij hebben de dienstverlening van onze partnerbedrijven op elkaar afgestemd
zodat er synergie en meerwaarde ontstaat. U heeft één aanspreekpunt die alle
verantwoordelijkheid voor het afgesproken resultaat op zich neemt.
Dat aanspreekpunt dat zijn wij: Swinth IvO-Partners!

Waaruit bestaat onze dienstverlening?
Dienstenaanbod PDCA-cyclus
• ISMS implementatie
• Endpoint protection
• SmartAIM Identity
Access Management

ACTION
• Beveiligings audits
en zelfassessments
• Penetratietesten en
kwetsbaarheidsscans
• Phishingmailtest
• Mystery guest visit

PLAN

Advies &
Ondersteuning

CHECK

DO

Swinth IvO-Partners biedt u volledige ondersteuning
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• (Quick) Scan informatieveilgheid en privacy
• Bewustwording bestuur,
MT en medewerkers
• Opstellen/actualiseren
informatiebeveiligingsen privacybeleid
• Ondersteuning bij
implementatie privacy
en informatieveiligheid/
BIG/ISMS
• Serious Gaming
• E-learning

1. Bewustwording
Bewustwordingssessie (bestuur, directie, MT)
De bewustwordingssessie voor bestuur/directie/MT, desgewenst inclusief
‘hackdemo’ wordt mede verzorgd door Ad Koppejan. Hij gaat tijdens deze sessie in
op de actuele situatie m.b.t. informatieveiligheid en privacy, wet- en regelgeving,
verantwoordelijkheden en risico’s. Hij vertelt hoe om te gaan met incidenten en
een mogelijke aanpak conform de geldende veiligheidsstandaarden.
Wanneer gekozen is om vooraf een phishingmailactie te houden of een mystery
guest visit uit te voeren, dan worden de resultaten en de ‘lessons learned’ gedeeld
tijdens de bewustwordingssessie.

Ad Koppejan vertelt hoe om te gaan met veiligheidsstandaarden

De bewustwordingssessie kan uitgebreid worden met een live hacking demo.
Daarin wordt gedemonstreerd hoe eenvoudig het is om ergens binnen te komen.

Oefenen crisissituatie met Serious Game
Met behulp van een Serious Game wordt met de bestuurlijk- en uitvoerend
verantwoordelijken (directie, MT en medewerkers) binnen uw organisatie een
heuse crisissituatie geoefend.
Een hacker heeft toegeslagen en eist nu een ‘beloning’. U stapt in het crisiscentrum om samen met anderen mee te helpen de schade, gevolgen en
verspreiden van gelekte gegevens tegen te gaan. Hoe leiden we een crisis
in goede banen? Welke stappen gaan we zetten en in welke volgorde?
Bij de Serious Game spelen deze en andere vragen een belangrijk rol. Tijdens de
spannende crisisoefening die ongeveer 70 minuten duurt, voeren de deelnemers
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de regie over het afwikkelen van het datalek. De deelnemers bepalen welke rol
communicatie, juridische zaken, technische beschikbaarheid, onderzoek, de
justitiële keten en de ketenpartners krijgen. Tijdens de oefening zijn er allerlei
verstoringen. Voor welke is aandacht en vooral voor welke interrupties niet?
Met behulp van audioboodschappen, video’s, interacties en opdrachten
ondergaat de groep de hack met al haar facetten.
De oefening is een eigen productie
van de bekende ICT-deskundige en
‘ethische hacker’ Brenno de Winter.
De game is gemaakt in samenwerking
met het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming
en de Informatie beveiligingsdienst
(IBD) van de VNG.
Brenno de Winter is partner van Swinth
IvO-Partners en zal als spelleider de
game begeleiden.
Brenno de Winter, 'ethische hacker'

Phishingmail actie
In overleg met uw organisatie kunnen wij een phishingmailtest uitvoeren. Naar de
hele organisatie/alle medewerkers, wordt een phishing mail verstuurd. Bij degene
die erop klikken en de software downloaden, worden er door een ‘ethische hacker’
screenshots gemaakt van de beeldschermen waar ze op dat moment aan werken.
Dit wordt verwerkt in een rapportage waarin de bevindingen geanonimiseerd
worden. In de managementrapportage zal weergegeven worden hoeveel en
wanneer er geklikt is en of er zaken zijn gedownload die bij een echte phishingmail “malware of cryptoware” geïnstalleerd zouden hebben. Ook worden er
geanonimiseerd voorbeelden getoond van persoonsgegevens die gevonden zijn.
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Mystery guest en security site visit
De mystery guest zal de werking van het
bestaande informatiebeveiligingsbeleid
toetsen door te proberen het kantoorpand te
betreden en privacy gevoelige informatie te
bemachtigen. Daarnaast kan er ook een security site visit worden uitgevoerd waarbij de
consultant tijdens een fysieke ronde door het
kantoor van de organisatie, zal inventariseren
aan welke maatregelen, uit uw informatiebeveiligingsbeleid de medewerkers al
bewust voldoen. Er zal vervolgens een rapportage worden opgeleverd die de
aangetroffen situatie beschrijft met ter onderbouwing foto’s en kopieën. Met de
rapportage wordt duidelijk wat de afwijking is op het gebied van houding en
gedrag ten opzichte van het huidige beleid en de algemene informatiebeveiligingsstandaarden. De rapportage wordt afgesloten met een aantal
concrete aanbevelingen inclusief ‘Quick Wins’.

Bewustwordingssessies medewerkers
Bewustwordingssessies voor groepen met maximaal 150 medewerkers. In deze
sessies gaat o.a. Ad Koppejan o.a. in op de actuele situatie m.b.t. informatieveiligheid en privacy, wet- en regelgeving en verantwoordelijkheden en risico’s.

Maria Genova, journaliste en schrijfster

Daarnaast zal Maria Genova, bekend
van haar boek ‘Komt een vrouw bij de
h@cker’, op indringende wijze met
voorbeelden laten zien dat iedereen
slachtoffer kan worden van cyber
criminelen.
Wanneer ervoor is gekozen een
phishingmailactie te houden of een
mystery guest visit uit te voeren,
worden de resultaten en de ‘lessons
learned’ gedeeld tijdens de bewustwordingssessie. De bewustwordingssessie kan uitgebreid worden met
een live hacking demo. Daarin wordt
gedemonstreerd hoe eenvoudig het is
om ergens binnen te komen.
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E-learning
Er kan ook een E-learning traject worden aangeboden op het gebied van
informatiebeveiliging en omgaan met privacy. Wanneer gebruik is gemaakt
van de ‘Mystery guest’ en de ‘Security Site Visit’, kunnen uitkomsten daarvan
(met in achtneming van de privacy), verwerkt worden in de E-learning modules.
Per module wordt een examenmogelijk geboden. E-learning is vooral geschikt
om periodiek informatieveiligheid en privacy onder de aandacht te brengen
en het kennisniveau bij medewerkers te toetsen.

2. Organisatie
Organisatiescan Informatieveiligheid en privacybeleid

GAP-analyse
Waar we
willen zijn

Gewenste situatie
Ambitie
Te nemen stappen
om de kloof
te overbruggen

Om in het kader van de GAP-analyse
in kaart te brengen hoe het gesteld
is met de informatieveiligheid en
privacybescherming binnen uw
organisatie, kunnen wij in samenwerking met Berenschot een
Quick Scan Informatieveiligheid
en privacybeleid aanbieden.

De Quick scan geeft een indicatie
hoe uw organisatie er voor staat
in aanloop naar 25 mei 2018.
De datum waarop uw organisatie dient te voldoen aan de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
Waar we zijn

Huidige situatie

Informatiebeveiligingsbeleid en implementatieplan
Na(ast) het vaststellen van de staat van informatiebeveiliging helpen wij bij
het bepalen van de gezamenlijke ambitie van de organisatie op het gebied van
informatiebeveiliging. Waar leg je de lat met betrekking tot informatiebeveiliging?
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Het bestaande informatiebeveiligingsbeleid wordt geactualiseerd volgens de
laatste inzichten en conform de binnen uw branche geldende informatiebeveiligingsstandaard (ISO27001, NEN7510, BIG, BIC en BIR).
Op basis van de uitkomsten van de GAP-analyse wordt een implementatieplan
opgesteld.

Ondersteuning implementatie Informatieveiligheid en Privacy
In samenwerking met consultant Pieter-Bas Wijne, die vele jaren gewerkt heeft
als gemeente ambtenaar, helpen wij u bij het organiseren en implementeren
van informatiebeveiliging en privacy binnen uw organisatie.
Met behulp van een ISMS-tool kunt u daadwerkelijk ‘in control’ komen en uw
informatiebeveiligingsbeleidplan ten uitvoer brengen. Onze dienstverlening
staat los van de keuze die uw organisatie heeft gemaakt voor een ISMS-tool.
Het unieke dat wij u bieden is ‘Hands-on’ ondersteuning van de medewerkers
uit uw organisatie door een consultant met veel kennis en ervaring op het vlak
van processen, in het bijzonder binnen gemeentelijke organisaties.

‘In control’ met consultant informatiebeveiliging Pieter-Bas Wijne

Het plezierige dat klanten ervaren is dat wij dezelfde taal spreken en op een
praktische manier leren hoe je complexe en nieuwe taken rondom informatiebeveiliging en privacy, zelfstandig kunt oppakken en borgen.
Doelstelling is dat uw medewerkers zelf in staat zijn om de maatregelen m.b.t.
informatiebeveiliging en uit het privacybeleid te beheren.
Wij brengen onze kennis in, dragen die over en zorgen ervoor dat uw medewerkers
die ‘eigen’ maken. Dit vanuit de gedachte dat wij onszelf zo snel mogelijk overbodig
maken en u zelfstandig verder kunt.
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Wat wij bieden:
• Ondersteuning en consultancy op het gebied van opzetten:
u
informatiebeveiligingsbeleid en privacy beleid,
u
uitvoeren GAP-analyse informatieveiligheid & Privacy Baseline
u
bewustwording
u
organisatie en techniek
u
Information Security Management System
• Inbrengen van kennis en ervaring wanneer het gaat om gebruik en beheer
van een ISMS-tool.
• Kennis van alle gemeentelijke normenkaders BIG, BAG, SUWI, BRP, PNIK,
DigiD, ENSIA etc.
• Beheren van de 'best practices' voor de mapping tussen normen en
maatregelen conform de beveiligingsstandaarden en specifieke maatregelen
vanuit de normenkaders in het ISMS.
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Swinth IvO-Partners biedt u ondersteuning en consultancy
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Levering Information Security Management System (ISMS)
Wanneer uw organisatie nog geen keuze heeft gemaakt voor een Information
Security Management System, kunnen wij samen met onze partner stichting
Stimulansz, PInzicht bieden.
Samen met een aantal koplopers (security officers van gemeenten en samenwerkingsverbanden) heeft Stimulansz de handen ineengeslagen en gewerkt
aan een totaaloplossing waarin het veiligheidsbeleid van onderzoek tot en met
het beheer van documenten en de controle op de uitvoering samenkomen.
De applicatie bestaat uit 4 modules:
• Onderzoeksmodule
• Enquêtemodule voor informatie- en privacy bewustzijn
• Documentbeheer
• Information Security Management System
Betrouwbaarheid is gegarandeerd.
Alle gemeentelijke normenkaders zoals de BIG, Privacy baseline van het CIP,
BAG, BRP, SUWI RLB, SUWI Audit framework, GeVs en PNIK worden standaard
meegeleverd.
Het unieke van deze applicatie is dat je naast de ‘opzet’ en het ‘bestaan’ van
privacy- en informatieveiligheidsbeleid ook de ‘werking’ van het beleid kunt
toetsen. Daarbij moet u denken aan het toetsen van het gebruikersbeheer van
de applicaties die in de organisatie in gebruik zijn:
• op basis van de PIA-vragenlijst
• of het steekproefsgewijs toetsen
• of de feitelijke Suwinetraadplegingen voldoen aan het
Beveiligingsbeleid SUWI.
Ook kunnen voor het eigen privacybeleid eigen onderzoeken worden uitgevoerd
om te checken of de uitvoerders privacyproof werken conform het eigen privacy
beleid en bijbehorende processen.
De nieuwe zelfstandige webbased applicatie is gebouwd op het platform van
de betrouwbare KiC-applicatie voor kwaliteitscontrole. Deze applicatie is in
gebruik bij 250 gemeenten door zo’n 12.000 gebruikers, goed voor zo’n
135.000 onderzoeken per jaar.
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Een systeem ter beheersing van autorisaties en toegang
tot informatie, data en systemen
In het kader van zowel informatiebeveiliging als privacy bescherming is het
van belang dat uw organisatie aantoonbaar ‘in control’ is over wie van haar
medewerkers toegang hebben tot welke informatie en tot welke systemen en
applicaties. In vakjargon heet dit ‘Identity en Access Management (IAM)’.
SmartAIM heeft hiervoor een systeem ontwikkeld.
De functioneel manager kan zelf, eenvoudig, de autorisaties beheren. Hij kan
rollen toewijzen en daarboven nog individuele toegang tot software of informatie
mogelijk maken.
De belasting voor de organisatie is veel lager door directe autorisatie toewijzing.
SmartAIM is tevens een uitstekend instrument om audits uit te voeren.
De organisatie kan bewijzen dat de autorisaties en daarmee de beveiliging in orde
zijn bij iedere audit, bijvoorbeeld bij accountantscontrole.
SmartAIM is een standaard tool met veel interfaces, op databaseniveau gekoppeld
met de Active Directory. Eenvoudig te implementeren dus met lage belasting voor
de organisatie en lage kosten.
SmartAIM heeft een zelflerende autorisatie matrix.
De initieel ingestelde rollen worden door het programma vergeleken met de
ideale situatie; het gebruik wordt getoond, dit betekent een directe evaluatie
en aanpassing.

Personeelsmanagementsysteem

Active Directory
SMARTAIM

eDirectory
SQL

Inhuur interim medewerkerkers informatiebeveiliging
Voor organisaties die tijdelijk niet beschikken over eigen medewerkers met
voldoende kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging en privacybeleid, bestaat de mogelijkheid om een Chief Information Security Officer(CISO) of
een Functionaris Gegevensbescherming bij ons in te huren. Via onder andere onze
partner Berenschot beschikken wij over een groot aantal ervaren deskundigen op
het gebied van informatiebeveiliging en privacybeleid, die direct inzetbaar zijn.
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Uitvoeren beveiliging audits en ondersteuning zelfassessments
Voor de uitvoering van audits conform het nieuwe ENSIA verantwoordingsproces,
zoals de DigiD-audit, werkt Swinth IvO-Partners samen met Accoris Audit Services.
Accoris is met Peter Holierhoek, nauw betrokken geweest bij de inrichting van het
nieuwe ENSIA verantwoordingsproces. Zij kunnen organisaties zoals gemeenten,
adviseren en ondersteunen bij de aanpak van het verantwoordingsproces,
de uitvoering van de zelfassessments en de uitvoering van de audits, de controle
op de Collegeverklaring en de opstelling van het assurance-rapport voor
1 mei 2018.

3. Technische beveiliging
Onafhankelijke toetsing van de beveiliging van
informatiesystemen
Met partner SECWATCH als onafhankelijke partij kunnen wij de informatie- en
netwerkomgeving van organisaties objectief onder de loep nemen en onderzoeken
op potentiële beveiligingsrisico’s.
Door middel van uiterst geavanceerde kwetsbaarheidassessments en beveiligingsabonnementen kunnen organisaties ondersteund worden bij het ontwikkelen en/
of verfijnen van een permanent en proactief informatiebeveiligingsbeleid.
De 'ethische hackers' van SECWATCH weten alles van endpoint protection, bypass
technieken, website exploitation technieken, terminal server en Citrix exploitation,
IPS/IDS evasion techniques, Open source hacking, advanced automated
vulnerability scanning, Red Teaming, hijacking& man in the middling.
Organisaties krijgen direct concrete adviezen om de informatiebeveiliging te
verbeteren. Wel zo praktisch. Want weten dat het veiliger kan is één.
Die veiligheid op orde hebben: dat is wat wij écht willen.
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IvO-Partners
Contactpersoon:
Ad Koppejan
070 7200960 / 06 18305900
ad.koppejan@ivo-partners.nl
www.ivo-partners.nl
Swinth/IvO-Partners
Sumatrastraat 233
2585 CR Den Haag
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