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Informatie is voor de NPO een waardevol kroonjuweel. Daarom bescher-
men we informatie, zoals content, persoonsgegevens, bedrijfsgegevens 
en gegevens over programma’s, aantoonbaar met alle mogelijke midde-
len. Daardoor kunnen we de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwe-
lijkheid ervan blijven garanderen.

Bijna de gehele bedrijfsvoering van de NPO is afhankelijk van betrouwbare 
informatieverwerking. Informatie en Communicatie Technologie (ICT) zijn 
daarom belangrijk en onmisbaar voor de NPO. Echter, in de wereld om ons 
heen nemen dreigingen en risico’s toe en aanvallen op onze ICT-middelen 
worden steeds geavanceerder. Uiteindelijk kan dat een negatief effect 
hebben op onze publieke waarde, de reputatie en de continuïteit (het beeld 
gaat op ‘zwart’).

Het beschermen van onze informatie tegen dreigingen is niet de verantwoor-
delijkheid van een kleine groep NPO-professionals of IT-ers: elke directie, 
afdeling en iedere medewerker heeft de verantwoordelijkheid om verant-
woord om te gaan met NPO-informatie.

De raad van bestuur van de NPO nodigt je van harte uit om kennis te nemen 
van de inhoud van deze publicatie. We verwachten dat je daarmee meer 
begrip krijgt voor informatiebeveiliging in je dagelijkse werk en op welke 
manier je kunt omgaan met risico’s.

Vastgesteld op 3 december 2019.

Informatiebeveiliging beleidsprincipes

Inhoud  

Inleiding  2

1 Informatiebeveiligingsprincipes  4

2 Uitleg beschikbaarheid, integriteit  
en vertrouwelijkheid  6

3 Bestaande en geplande informatie- 
beveiligingsdocumenten  8

4 Implementatierichtlijnen  10

5 Bronvermeldingen  14

Contactgegevens  

Nederlandse Publieke Omroep
Afdeling Governance, Risk en 
 Compliance (GRC)
Information Security Officer
Bart de Graaffweg 2
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum
Email: informatiebeveiliging@npo.nl

Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat 
u direct naar het bewuste hoofdstuk.



1 Informatiebeveiligingsprincipes
 Dit spreken we af om onze informatie betrouwbaar te houden



Iedere NPO-er heeft een verantwoordelijkheid om de NPO-informatie te 
beschermen en veilig te houden. Dit hoofdstuk beschrijft de informatie-
beveiligingsprincipes van de NPO.

Principe 1
Informatie is één van onze waardevolste kroonjuwelen
We beschermen onze informatie tegen dreigingen, zoals verlies, diefstal, 
onthulling, misbruik, ongeautoriseerde wijzigingen, etc. Daarom nemen we 
personele, procedurele, organisatorische en technische maatregelen. 

Principe 2
We nemen verantwoordelijkheid
Iedere NPO-medewerker heeft een verantwoordelijkheid voor het 
beschermen van de NPO-informatie.

Principe 3
We voorkomen dat rollen en verantwoordelijkheden conflicteren. We 
weten wie wat doet.
We onderkennen een scheiding van verantwoordelijk management 
(business), information security officers (advies) en toezicht (interne controle 
en audit), ook wel een Three Lines of Defense-model genoemd. Binnen de 
NPO zijn de rollen en verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging, 
risicomanagement, compliance en audit duidelijk omschreven.

Principe 4
We plannen wat we gaan doen en we controleren wat we hebben 
gedaan
Het continu verbeteren van informatiebeveiliging doen we door middel van 
een Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus. Op basis van interne en externe 
ontwikkelingen en invloeden, bedrijfsrisico’s en toepasselijke wetgeving 
plannen we onze informatiebeveiligingsactiviteiten in een jaarplan.

Principe 5
We geloven in passende en evenredige maatregelen
We implementeren informatiebeveiliging op basis van internationaal  

geaccepteerde standaarden en sluiten aan bij de missie, visie en strategie van 
de NPO en toepasselijke wet- en regelgeving. Maatregelen implementeren 
we alleen als ze wettelijk zijn vereist en/of nodig zijn om risico’s te beheersen. 
Op basis van context en inhoud kiezen we een aanpak en inrichting.

Principe 6
We implementeren maatregelen op een juiste manier
Onze informatiebeveiligingsmaatregelen zijn gebaseerd op een solide 
risicobeoordeling en risicoanalyse en hebben betrekking op de drie principes 
van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

Principe 7
We (her)gebruiken wat goed werkt
De NPO maakt gebruik van toepasselijke bestaand informatiebeveiligings-
beleid, standaarden1 en richtlijnen.

Principe 8
We werken samen om onze informatie te beschermen
We borgen het NPO-informatiebeveiligingsbeleid met behulp van een 
compliance-raamwerk en een werkgroep informatiebeveiliging. 
De werkgroep representeert alle relevante belanghebbenden uit de 
NPO-organisatie.

Principe 9
Onze sleutel tot succes is een gedegen operationele borging
Elke directie wijst een collega aan die informatiebeveiliging in de werk-
portefeuille heeft en optreedt als ambassadeur ervan binnen de directie.

Principe 10
Onze rapportage is relevant en objectief
De NPO Information Security Officer meet en rapporteert aan het 
verantwoordelijk management frequent over de status van informatie-
beveiliging binnen de NPO. Deze rapportage over informatiebeveiliging is 
zowel kwantitatief (op basis van Key Risk Indicators) als kwalitatief van aard.

Informatiebeveiligingsprincipes
Dit spreken we af om onze informatie betrouwbaar te houden

1  ISO 27001:2013 Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen 
 ISO 27002:2013 Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiligingInformatiebeveiliging beleidsprincipes 4

Door op de hoofdstuknaam te klikken, gaat 
u direct naar het bewuste hoofdstuk.

Inhoud  

Inleiding  2

1 Informatiebeveiligingsprincipes  4

2 Uitleg beschikbaarheid, integriteit  
en vertrouwelijkheid  6

3 Bestaande en geplande informatie- 
beveiligingsdocumenten  8

4 Implementatierichtlijnen  10

5 Bronvermeldingen  14



2 Uitleg beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (principe 6)
 Wat betekent een BIV-classificatie eigenlijk?



Betrouwbare informatie is beschikbaar, integer en vertrouwelijk.  
Maar wat betekent dat? Dit hoofdstuk geeft antwoord op die vraag.

Beschikbaarheid
Informatie moet beschikbaar en toegankelijk zijn. Het heeft 
betrekking op de continuïteit van de processen waar de informatie 
voor is vereist.

Integriteit
Integriteit betekent dat informatie overeenstemt met de 
werkelijkheid (informatie is juist, volledig en actueel). Het heeft 
betrekking op de betrouwbaarheid van informatie.

Vertrouwelijkheid
Alleen een gedefinieerde groep van gerechtigden heeft toegang tot 
informatie. Hiermee wordt exclusiviteit van informatie geborgd.

Aan de B, I en V wordt een waarde toegekend. Deze waarde geeft aan hoe 
belangrijk de informatie is. Op basis van de waarde, de BIV-classificatie, 
worden beveiligingsmaatregelen getroffen.

Bij de NPO gebruiken we voor het classificeren van de vertrouwelijkheid en 
labelen van informatie het, internationaal gestandaardiseerde, Traffic Light 
Protocol (TLP).

– Geheim
Informatie die alleen bedoeld is voor een zeer beperk aantal 
specifieke personen.

– Gelimiteerd geheim
Informatie die alleen mag worden gedeeld met personen binnen de 
eigen organisatie die dit voor de uitvoering van hun werk nodig hebben.

– Beperkt deelbaar
Deze informatie mag beperkt worden gedeeld met personen 
binnen en buiten de eigen organisatie.

– Publiek
Publieke informatie kan onbeperkt worden gedeeld en 
gedistribueerd.

Uitleg beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (principe 6)
Wat betekent een BIV-classificatie eigenlijk?
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3 Bestaande en geplande informatiebeveiligingsdocumenten
 Wat hebben we en wat gaat er nog komen?



Dit hoofdstuk geeft een overzicht van bestaand en gepland beleid, 
standaarden, richtlijnen en best practices. Dit kan je helpen bij het 
implementeren van de beveiligingsprincipes. Alle documenten hebben 
referenties naar de ISO 27002:2013 maatregelen.

Status per november 2019

Bestaande en geplande informatiebeveiligingsdocumenten
Wat hebben we en wat gaat er nog komen?
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Document Soort    

 Beleid Standaard Richtlijn Anders

Logische 
toegangsbeveiliging 
(Identity & Access 
management (IAM))

 
X

  

Werkplekbeveiliging  X   
Cloud-dienstverlening   X  
Inkoop- en contract-
management X    

Veilig gegevens 
uitwisselen

  X  

Sociale media en 
informatiebeveiliging

  X  

Business Continuity 
Management (BCM) & 
Business Continuity Plan

   
X

Computer Emergency 
Response Team & 
Emergency Response Plan

   
X

Security Awareness Plan    X
Richtlijnen veilig software 
ontwikkelen

  X  

Document Soort    

 Beleid Standaard Richtlijn Anders

Richtlijn veilige omgang 
met sleutelmateriaal

  X  

Infosheets over allerhande 
onderwerpen

  X X

Handelingsperspectieven 
t.a.v. veel voorkomende 
incidenten

 
X

  

Infosheet Reizen naar het 
buitenland X X

Infosheet 
Informatieclassificatie X X

Infosheet Verantwoord 
gebruik WeTransfer X X

Infosheet Ransomware X X
Infosheet Phishing X X

X     Gepland

X     Wordt uitgewerkt

X     Beschikbaar
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4 Implementatierichtlijnen
 ISO 27002:2013 referentiemaatregelen 



In dit hoofdstuk zijn de ISO 27002 referentiemaatregelen opgesomd. 
Ze ondersteunen het informatiebeveiligingsbeleid van de NPO. De NPO 
neemt de ISO-norm “as-is” over en de maatregelen worden door middel 
van standaarden, richtlijnen en best practices binnen de NPO 
geïmplementeerd.

Implementatierichtlijnen
ISO 27002:2013 referentiemaatregelen
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Referentiemaatregel Doel

5 Informatiebeveiligingsbeleid

5.1 Aansturing door de directie van de informatie-
beveiliging

Het verschaffen van directieaansturing van en -steun voor informatie-
beveiliging in overeenstemming met bedrijfseisen en relevante wet- 
en regelgeving.

9 Toegangsbeveiliging

9.1 Bedrijfseisen voor toegangsbeveiliging Toegang tot informatie en informatieverwerkende faciliteiten 
beperken.

9.2 Beheer van toegangsrechten van gebruikers Toegang voor bevoegde gebruikers bewerkstelligen en onbevoegde 
toegang tot systemen en diensten voorkomen.

9.3 Verantwoordelijkheden van gebruikers Gebruikers verantwoordelijk maken voor het beschermen van hun 
authenticatieinformatie.

9.4 Toegangsbeveiliging van systeem en toepassing Onbevoegde toegang tot systemen en toepassingen voorkomen.

10 Cryptografie

10.1 Cryptografische beheersmaatregelen Zorgen voor correct en doeltreffend gebruik van cryptografie om de 
vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van informatie te 
beschermen.

11 Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving

11.1 Beveiligde gebieden Onbevoegde fysieke toegang tot, schade aan en interferentie met 
informatie en informatie verwerkende faciliteiten van de organisatie 
voorkomen.

11.2 Apparatuur Verlies, schade, diefstal of compromitteren van bedrijfsmiddelen en 
onderbreking van de bedrijfsvoering van de organisatie voorkomen.
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Implementatierichtlijnen (vervolg)

Referentiemaatregel Doel

12 Beveiliging bedrijfsvoering

12.2 Bescherming tegen malware Waarborgen dat informatie en informatieverwerkende faciliteiten 
beschermd zijn tegen malware.

12.3 Back-up Beschermen tegen het verlies van gegevens.

12.4 Verslaglegging en monitoren Gebeurtenissen vastleggen en bewijs verzamelen.

12.5 Beheersing van operationele software De integriteit van operationele systemen waarborgen.

12.6 Beheer van technische kwetsbaarheden Benutting van technische kwetsbaarheden voorkomen.

12.7 Overwegingen betreffende audits van 
informatiesystemen

De impact van auditactiviteiten op uitvoeringssystemen zo gering 
mogelijk maken.

13 Communicatiebeveiliging

13.1 Beheer van netwerkbeveiliging De bescherming van informatie in netwerken en de ondersteunende 
informatie verwerkende faciliteiten waarborgen.

13.2 Informatietransport Handhaven van de beveiliging van informatie die wordt uitgewisseld 
binnen een organisatie en met een externe entiteit.

14 Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen

14.1 Beveiligingseisen voor informatiesystemen Waarborgen dat informatiebeveiliging integraal deel uitmaakt van 
informatiesystemen in de gehele levenscyclus. Hiertoe behoren ook 
de eisen voor informatiesystemen die diensten verlenen via openbare 
netwerken.

14.2 Beveiliging in ontwikkelings- en ondersteunende 
processen

Bewerkstelligen dat informatiebeveiliging wordt ontworpen en 
geïmplementeerd binnen de ontwikkelingslevenscyclus van 
informatiesystemen.

14.3 Testgegevens Bescherming waarborgen van gegevens die voor het testen zijn 
gebruikt.
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Implementatierichtlijnen (vervolg)

Referentiemaatregel Doel

15 Leveranciersrelaties

15.1 Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties De bescherming waarborgen van bedrijfsmiddelen van de organisatie 
die toegankelijk zijn voor leveranciers.

15.2 Beheer van dienstverlening van leveranciers Een overeengekomen niveau van informatiebeveiliging en dienst-
verlening in overeenstemming met de leveranciersovereenkomsten 
handhaven.

16 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten

16.1 Beheer van informatiebeveiligingsincidenten 
en -verbeteringen

Een consistente en doeltreffende aanpak bewerkstelligen van het 
beheer van informatiebeveiligingsincidenten, met inbegrip van 
communicatie over beveiligingsgebeurtenissen en zwakke plekken in 
de beveiliging.

17 Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer

17.1 Informatiebeveiligingscontinuïteit Informatiebeveiligingscontinuïteit behoort te worden ingebed in de 
systemen van het bedrijfscontinuïteitsbeheer van de organisatie.

17.2 Redundante componenten Beschikbaarheid van informatie verwerkende faciliteiten 
bewerkstelligen.

18 Naleving

18.1 Naleving van wettelijke en contractuele eisen Voorkomen van schendingen van wettelijke, statutaire, regelgevende 
of contractuele verplichtingen betreffende informatiebeveiliging en 
beveiligingseisen.

18.2 Informatiebeveiligingsbeoordelingen Verzekeren dat informatiebeveiliging wordt geïmplementeerd en 
uitgevoerd in overeenstemming met de beleidsregels en procedures 
van de organisatie.
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5 Bronvermeldingen



Voor dit document zijn diverse andere bronnen gebruikt: van foto’s, 
intern NPO-beleid tot externe websites. Een overzicht hiervan is in dit 
hoofdstuk weergegeven.

Fotomateriaal

Pagina Foto titel Auteur

1 Jungle by night, NPO Radio 2, 
North See Jazz festival 2019

Ben Houdijk

3 Plopkap NPO Radio 1 NPO Communicatie

5 NPO Radio 2 studio Michel Schnater

7 NPO 3FM Serious Request 2018 Ben Houdijk

9 NPO Radio 4 studio Michel Schnater

13 Hosting en Streaming dashboards Dennis ‘t Jong

15 Top 2000 Café 2018 Chantal Koolhoven

Relevante documentatie

Document Auteur Referentie

NPO Informatie-
beveiligingsbeleid 2.0

Information 
Security Officer

Op NPO Intranet, op verzoek 
verkrijgbaar

NPO Privacybeleid Privacy Officer https://over.npo.nl/
organisatie/
privacybeleid#content

NEN/ISO 27001:2013 International 
Standardisation 
Organisation

https://www.iso.org/
isoiec-27001-information-
security.html

NEN/ISO 27002:2013 International 
Standardisation 
Organisation

https://www.iso.org/
standard/54533.html

De NPO-organisatie NPO Communicatie https://over.npo.nl/
organisatie

Bronvermeldingen
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