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Mindmap bron: vng.nl/artikelen/mindmaps-informatieveiligheid 
De mindmap is gebaseerd op interviews met burgemeesters, Chief Information Security Officers (CISO´s), en specialisten 
van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). De mindmap is uitgewerkt met een VNG-begeleidingscommissie waarin ook de 
IBD en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters waren vertegenwoordigd.


	GEMEENTESECRETARIS-VENSTER: 
	GEMEENTESECRETARIS: 
	VOORBEELD-FUNCTIE: 
	FACILITEREN: 
	PERIODIEK-GESPREK: 
	STUREN: 
	BORGEN: 
	LIJNMANAGEMENT: 
	CHIEF-INFORMATION: 
	TESTEN: 
	CULTUUR: 
	INTEGRITEIT: 
	OPEN-CULTUUR: 
	STRUCTUUR: 
	WOORDVOERING: 
	WAARDEREN-INCIDENT: 
	CRISISORGANISATIE: 
	GS: 
	FG: 
	CISO: 
	LIJNMANAGEMENT-2: 
	WOORDVOERING-2: 
	OOV: 
	DEFINITIE: 
	INTEGRITEIT-INFO: 
	VERTROUWELIJK: 
	BESCHIKBAARHEID: 
	BIG-BIO: 
	AVG: 
	SUWI-BRP: 
	INFORMATIEBEVEILIGING: 
	INFOBEVEILIGING: 
	10-BESTUURLIJKE: 
	RISICOMANAGEMENT: 
	OEFENEN: 
	ROL-BESTUUR: 
	KRACHTENVELD: 
	ZELF-REGELS-NALEVEN: 
	STUREN-VENSTER: 
	RISICOMANAGEMENT-VENSTER: 
	VERTROUWELIJKHEID-VENSTER: 
	INTEGRITEIT-INFO-VENSTER: 
	INFOBEVEILIGING-VENSTER: 
	PERIODIEK-GESPREK-VENSTER: 
	10-BESTUURLIJKE-VENSTER: 
	ZELF-REGELS-NALEVEN-VENSTER: 
	VOORBEELD-FUNCTIE-VENSTER: 
	FACILITEREN-VENSTER: 
	BORGEN-VENSTER: 
	OOV-VENSTER: 
	CRISISORGANISATIE-VENSTER: 
	ROL-BESTUUR-VENSTER: 
	WOORDVOERING-VENSTER: 
	WAARDEREN-INCIDENT-VENSTER: 
	WOORDVOERING-2-VENSTER: 
	LIJNMANAGEMENT-2-VENSTER: 
	CISO-VENSTER: 
	FG-VENSTER: 
	GS-VENSTER: 
	KRACHTENVELD-VENSTER: 
	INFORMATIEBEVEILIGING-VENSTER: 
	DEFINITIE-VENSTER: 
	SUWI-BRP-VENSTER: 
	AVG-VENSTER: 
	BIG-BIO-VENSTER: 
	BESCHIKBAARHEID-VENSTER: 
	LIJNMANAGEMENT-VENSTER: 
	STRUCTUUR-VENSTER: 
	CHIEF-INFORMATION-VENSTER: 
	CULTUUR-VENSTER: 
	OEFENEN-VENSTER: 
	OPEN-CULTUUR-VENSTER: 
	TESTEN-VENSTER: 
	INTEGRITEIT-VENSTER: 
	CHIEF-INFORMATION-1: 
	CHIEF-INFORMATION-2-VENSTER 2: 
	PRIVACY-OFFICER 2: 
	PRIVACY-OFFICER-VENSTER 2: 
	FUNCTIONARIS 2: 
	FUNCTIONARIS-VENSTER 2: 


