
 

Versie 1.0 – 17-10-2022 

 

Toelichting Incident Response Plan 
 
Waarom een Incident Response Plan? 
Dit Incident Response Plan help de organisatie weerbaar te maken tegen 

informatiebeveiligingsincidenten, zoals een cyberaanval, en is hiermee breder inzetbaar dan een 

datalekkenprotocol. Dit plan is nodig wanneer er (mogelijk) een cyberaanval heeft plaatsgevonden (of 

plaats vindt) en/of er sprake is van een informatiebeveiligingsincident waarbij de continuïteit van de 

bedrijfsvoering en de reputatie van de organisatie op het spel staan. Een Incident Response Plan helpt 

medewerkers om dergelijke incidenten de detecteren, hierop adequaat te reageren en de situatie te 

herstellen. Een goed Incident Response helpt ook onnodige (reputatie)schade en (hoge) kosten te 

voorkomen. 

 
Voor wie is dit Incident Response Plan bedoeld? 
Dit template is bedoeld voor de IT-coördinatoren of - beheerders en andere personen die operationeel 

verantwoordelijk zijn voor het opstellen van beleidsdocumenten en gedragsregels (eerste lijn) die over 

informatiebeveiliging gaan. De beleidsverantwoordelijke binnen de organisatie dient aantoonbaar 

goedkeuring te verlenen. Betrek hierbij ook de medezeggenschap (OR/GMR) door het OR/(G)MR met 

deze aanvulling op het algemene informatie- en beveiligingsbeleid in te laten stemmen. Een 

Functionaris Gegevensbescherming (tweede lijn) kan bij dit proces adviseren en het Incident Response 

Plan onderdeel maken van het toezichtskader. 

 

Dit template is opgesteld aan de hand van tips en adviezen van het Nationaal Cyber Security Centrum 

(NCSC), de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten en het Centrum Informatiebeveiliging en 

Privacybescherming (CIP). 

 

Hoe moet je dit Incident Response Plan gebruiken? 
Dit template en de bijbehorende uitgebreide checklist is bedoeld als richtlijn bij het opstellen van een 

eigen beleid met betrekking tot het Incident Response Management, als aanvulling op het algemene 

informatie- en beveiligingsbeleid. Het is geschreven om de verschillende te nemen stappen weer te 

geven bij een groot informatiebeveiligingsincident, zoals een cyberaanval. Het template is gedeeltelijk 

gebruiksklaar, maar is organisatie-neutraal geformuleerd. In geel is gearceerd waar nog invulling of 

toevoeging vereist is om het voor de eigen organisatie te specificeren.  

Wanneer dit Incident Response Plan organisatiespecifiek is gemaakt en is goedgekeurd, zorg dan dat 

deze op verschillende manieren snel toegankelijk is voor de juiste medewerkers. 

 

Lumen Group kan ondersteunen bij het implementeren van dit Incident Response Plan. Neem 

vrijblijvend contact op via fg@lumengroup.nl of 030 889 65 75 om de mogelijkheden te bespreken. 
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