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Informatiebeveiliging en de overheid
De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het verplichte normenkader om
informatiebeveiliging binnen de overheid uniform, gestructureerd en toetsbaar te organiseren. Werk
je bij de overheid? Dan heb je dus te maken met de BIO. Maar wat betekend dit nou voor jou? Wat
wordt er van jou verwacht en hoe kun je hier in de praktijk invulling aan geven?

Over de training
De Certified BIO Professional training is een 2-daagse examentraining. De training gaat over
informatiebeveiligingsmanagement conform de BIO en is niet IT-technisch van aard. Er wordt
ingegaan op alle aspecten die nodig zijn om invulling te geven aan informatiebeveiliging conform de
BIO. Onderstaand enkele onderwerpen die worden behandeld en waarme wordt geoefend.
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Doelgroep
Deze training is ideaal voor wie werkt bij het Rijk, Gemeenten, Waterschappen of Provincies en
betrokken is bij de implementatie of voortzetting van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Het
kan ook nuttig zijn voor als je meer inzicht wil krijgen in de BIO, maar je niet direct hierin een functie
hebt. De training is ook nuttig voor onder andere helpdesk functies, werkplek beheer en medewerkers die de toegang tot systemen beheren.

Jouw loopbaan in Security
Wanneer je Certified BIO Professional gecertificeerd bent kun je aantonen dat je de theoretisch
kennis van de BIO hebt en dat je in staat bent hier praktische invulling aan te geven. Dit kan je
helpen in de huidige functie of bij een toekomstige functie binnen je organisatie. De BIO is op de
gehele Nederlandse overheid van toepassing. Certificering heeft daarmee ook een toegevoegde
waarde bij een toekomstige andere overheidsfunctie en zelfs in het bedrijfsleven.
De Certified BIO Professional titel is waardevol voor elke carriere stap.

Meer informatie:

Praktijk trainer
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ing Ruben Zeegers CISSP CIPM CBP
Ruben is een ervaren security consultant die publieke en private
organisaties begeleidt met het verder professionaliseren van fysieke
beveiliging, informatiebeveiliging en privacy. Hij is actief als gastdocent,
spreker en auteur. In de afgelopen jaren heeft hij voor diverse
overheidsorganisaties security trainingen verzorgt waaronder:
DJI, RWS, DUO, J&V, Reclassering, CBR, CJIB, NZA, COA,
Belastingdienst en Gemeenten.

