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1.0 Waarom is informatieveiligheid belangrijk voor de Provincie 

Utrecht 
 
 
Burgers en bedrijven rekenen op betrouwbare informatie en digitale dienstverlening door de overheid, liefst 24 uur 
per dag en 7 dagen per week. Wetgeving stelt eisen aan de wijze waarop de overheid omgaat met privacy 
gevoelige gegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en hieruit voortkomende Wet Meldplicht 
Datalekken. De Provincie is in essentie een informatie verwerkende organisatie. Voor de uitvoering van de 
primaire taken en voor de uitvoering van de twaalf opdrachten uit het Strategisch Kader is de provincie afhankelijk 
van informatiesystemen en – informatiestromen. 
 
De betrouwbaarheid (beschikbaarheid, integriteit) en het vertrouwen in informatie (privacy, controleerbaarheid) 

betreffen de kwaliteit van informatievoorziening. Het is belangrijk dat informatie niet in verkeerde handen valt door 
bijvoorbeeld externe dreigingen, zoals hacking, of door interne menselijke fouten. Verder is van belang dat de 
gegevens juist, accuraat en beschikbaar zijn op het moment dat dit nodig is. Daarom hebben de provincies 
gezamenlijk afspraken gemaakt over informatieveiligheid en dit vastgelegd in het “Convenant interprovinciale 

regulering informatieveiligheid” uit 2014 (hierna: convenant). Op 9 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten 
van de provinciale Utrecht ingestemd met dit convenant en is gestart met het project Informatieveiligheid. .  
 
In 2015 en 2016 is er vanuit meerdere invalshoeken onderzoek gedaan naar de informatieveiligheid binnen de 
organisatie. In opdracht van de provincie heeft het bedrijf FOX-IT het I-bewustzijn van de organisatie in de praktijk 
getoetst. Uit dit onderzoek zijn actiepunten naar voren gekomen die direct zijn opgepakt (o.m. identificatie bij 
aanvraag pasjes, strakkere procedure aanmelden bezoekers, verwijderen vaste werkstations op de eerste 
verdieping en in projectkamers). In opdracht van CCO heeft AuditConnect heeft onderzoek gedaan om vast te 
stellen wat het huidige volwassenheidsniveau van informatieveiligheid bij proceseigenaren. Op basis van ISO 
27001 is een normenkader opgesteld, heeft een integrale doorlichting plaatsgevonden en zijn aanbevelingen 
gedaan. Eind 2015 en begin 2016 heeft de Randstedelijke Rekenkamer een onderzoek gedaan naar de borging 
van informatieveiligheid bij de provincie Utrecht. Als rode draad door de bevindingen en aanbevelingen door 
beide onderzoeken loopt dat: 
- het besef van urgentie op het gebied informatieveiligheid verbeterd moet worden in de organisatie. 
- Door middel van rapportages meer inzicht moet worden geboden in de status van de informatieveiligheid 

maatregelen en borging in P&C cyclus.  
 
Op basis van het convenant heeft herijking van het Beleid informatieveiligheid plaatsgevonden, dat tegelijk met dit 
Plan van Aanpak wordt vastgesteld. In dit Plan van Aanpak volgt een nadere uitwerking van de belangrijkste 
activiteiten die noodzakelijk zijn om informatieveiligheid meer planmatig in te richten, het besef van urgentie voor 
informatieveiligheid te verhogen en om aan het basisniveau van informatieveiligheid te voldoen. In dit plan wordt 
al rekening gehouden met een recente interprovinciale afspraak: onlangs (mei 2016) is de interprovinciale 
baseline informatieveiligheid herzien en door alle provincies is afgesproken is om voor 1 januari 2017 een 
zogenaamde GAP analyse uit te voeren. Deze GAP analyse kan leiden tot bijstelling van activiteiten.  
  
Doorwerking (beleidsmatige) ontwikkelingen en incidenten: 
Ontwikkelingen in het I domein gaan snel. Digitale toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de cloud 
zullen toenemen. Informatie zal nog meer worden gedeeld (Open Data) en wordt nog meer met elkaar verbonden 
(Internet of Things). Ook de overheid zal digitale platformen intensiever gaan gebruiken voor het halen en 
brengen van informatie. Tegelijk worden voor de overheid regels gesteld aan het uitwisselen van informatie (Wet 
Datalekken, Europese privacy, Wet Open Overheid). Deze ontwikkelingen en de uitvoering van de regels vraagt 
om een continu herijking van het beleid. Nieuwe vormen van beveiligingsincidenten vragen ook om snel en 
accuraat handelen en indien nodig om bijstelling van activiteiten. Dit beleidsplan informatieveiligheid en het Plan 
van Aanpak richten zich op de uitvoering van de noodzakelijk maatregelen in de periode 2016 - 2017. Tegelijk 
gaan we ons voorbereiden op beleid voor na 2018 waarbij nog meer de integratie van de verschillende 
onderwerpen wordt onderzocht (datalekken, informatieveiligheid, web richtlijnen, testmanagement etc.) De focus 
komt dan nog meer te liggen bij continuïteit doelstellingen van de provincie. Daar waar mogelijk gaan we binnen 
de regio en/of tussen provincies samen werken. Onlangs is afgesproken dat de provincies Noord-Holland en 
Zuid-Holland, maar naar verwachting alle provincies hun Plannen van Aanpak met elkaar delen en gezamenlijk 
gaan werken aan het in kaart brengen van risico’s.  
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2.0 Convenant interprovinciale regulering informatieveiligheid 
 
Met het convenant nemen provincies verantwoordelijkheid voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van de 
voorwaarden voor informatieveiligheid. De uitgangspunten zijn dat de provincies een betrouwbare partner willen 
zijn van het openbaar bestuur op het gebied van informatieveiligheid en om efficiencyredenen willen 
samenwerken aan een gezamenlijk normenkader. De afspraken uit het convenant zijn uitgewerkt rond vier kern 
aspecten:  
 

1. Sturing & verantwoordelijkheid:  

a) Informatieveiligheid wordt een onderdeel van de portefeuille van een lid van gedeputeerde staten. 
b) Elke provincie implementeert passende (beheers)maatregelen, gebaseerd op risicoanalyse en 

afweging. 
2. Beleid & normenkader:  

a) De provincies hanteren de Interprovinciale baseline informatieveiligheid (IBI) en gebruiken dit als 
uitgangspunt bij het beleidskader informatieveiligheid. 

b) De provincies implementeren de generieke maatregelen van de IBI als standaard beveiligingsniveau 
en zorgen voor organisatorische inbedding. 

3. Verantwoording & toezicht: Iedere provincie laat periodiek een onafhankelijke toets uitvoeren op het 

beveiligingsniveau en de implementatiestatus van het informatieveiligheidsbeleid, waar mogelijk als 
onderdeel van een bestaande accountantscontrole. De bevindingen worden in de vorm van een control- 
of auditrapport aan het bestuur en het management gerapporteerd. 

4. Bewustwording: Iedere provincie voert periodiek een bewustwordingsprogramma uit met als doel alle 

medewerkers te informeren over de noodzaak van informatieveiligheid. 
 
Deze afspraken zijn de leidraad voor het Plan van Aanpak Informatieveiligheid 2016. 
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3.0 Beleid informatieveiligheid op hoofdlijnen.  
 
Reikwijdte 

Het beleid heeft betrekking op de interne organisatie van de provincie, inclusief de buitenlocaties. Verder 
heeft het beleid betrekking op alle mogelijke gebruikers van de provinciale infrastructuur, ook de ketenpartners en 
andere externe partijen. 
 
In het beleid wordt onderscheid gemaakt in “harde” en “zachte” maatregelen: 
1. De ‘harde’ maatregelen gaan over regels, processen en technische maatregelen Het zijn maatregelen 
die je op een checklist kunt afvinken en objectief kunt beoordelen op uitvoering. Voorbeelden zijn: 
toegangspasjes, wachtwoorden, VPN-verbindingen, firewalls, het toepassen van functiescheiding bij 
betalingsprocessen. 
2. De ‘zachte’ maatregelen beïnvloeden houding en gedrag van medewerkers. Het gaat hier bijvoorbeeld 
om het afsluiten van de laptop bij het verlaten van de werkplek, vertrouwelijke documenten op de juiste plek 
bewaren, geen vertrouwelijke informatie bespreken in openbare ruimtes. 
 
Normenkader 

Als normenkader hanteert de provincie Utrecht de Interprovinciale Baseline Informatieveiligheid (IBI), die 

voortkomt uit de ISO27001 en 27002. Aanvullend worden de baseline Informatieveiligheid Rijk (BIR), de baseline 

van Rijkswaterstaat (BIR RWS) en de Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties van de NCSC gebruikt. 

 
Processen 

Voor het realiseren en bewaken van informatieveiligheid zijn processen nodig zoals: 

 Incidentmanagement 

 Toegangsbeveiliging 

 Beheer van ICT-systemen 

 Registratie van genomen en/of te nemen maatregelen (of risicoacceptatie). 

 
Jaarcyclus 

De activiteiten voor informatieveiligheid zijn gebaseerd op een jaarlijkse planningscyclus. Hiermee kunnen directie 
en management sturen op informatieveiligheid. Deze jaarlijkse cyclus omvat o.a.: 
1. Rapportages aan directie en management. 

 Informatieveiligheid incidenten 

 Status van de invoering van geplande maatregelen 

 Risico-acceptatie 

2. Het werken met een jaarlijks uitvoeringsplan. 

3. Informatieveiligheid als onderdeel van de jaarlijkse planning- en control cyclus (zoals in het convenant is 

afgesproken). Informatieveiligheid wordt als onderwerp in de jaarrekening opgenomen. 

 
Onafhankelijke toetsing 

Eénmaal per twee jaar of als daar directe aanleiding toe is, wordt een onafhankelijke toets uitgevoerd op het 
beveiligingsniveau en de implementatiestatus van het informatieveiligheidsbeleid, waar mogelijk als onderdeel 
van de bestaande accountantscontrole. 
 
Rollen en verantwoordelijkheden 

Volgens de uitgangspunten van het convenant, het normenkader, maar ook van de procesgerichte 
organisatie, zijn de proceseigenaren verantwoordelijk voor de informatieveiligheid van hun proces. Directie en 
management zijn zelf integraal verantwoordelijk voor hun processen. 
Zij wegen de risico’s in de informatieprocessen en bepalen de te nemen maatregelen. 
Verder zijn er een aantal specifieke rollen voor informatieveiligheid: de portefeuillehouder IV, de information 
security officer, privacy officer en tot slot de technical security officer. 
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4.0 Speerpunten 2016-2017 
 
Een analyse van de huidige uitgangspositie is te vinden in bijlage 1. Deze analyse is gebaseerd op de 
bevindingen van het onderzoek van AuditConnect en de concept bevindingen  van de Randstedelijke 
Rekenkamer. Op basis van deze analyse zijn de voor 2016 de belangrijke speerpunten op het thema 
informatieveiligheid benoemd. In de volgende hoofdstukken worden de speerpunten vertaald naar concrete 
acties, capaciteit en middelen.  
 
Omdat een aantal activiteiten grote(re) impact heeft op uitgangspunten van onze organisatie (bv. gastvrijheid, 
“Huis van de provincie”-uitstralen, Anders Werken), op capaciteit en middelen zal dit in separate besluitvorming 
worden voorgelegd, zo nodig op basis van een onderliggende business case. Eventuele financiële gevolgen 
worden meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2017.  
 
1. Sturing & verantwoordelijkheid 

a) Aansluiting Gedeputeerde Staten en directie door middel van informatieveiligheid rapportages,  
b) Recent zijn twee risicoanalyse uitgevoerd. Om een goed vervolg te geven aan de deze risicoanalyse is het 

noodzakelijk dat het besef van urgentie op het gebied informatieveiligheid bij de proceseigenaren wordt 
verhoogd, alsmede het vaststellen en eigen maken van de basale informatiebeveiligingsprocessen. 

 
2. Beleid & normenkader 

a) De (nieuwe) interprovinciale baseline (mei 2016) is de basis van het informatieveiligheid beleid 2016. 
b) Er is geen inzicht over de status van de maatregelen uit de IBI. Vanuit het interprovinciaal overleg ligt er een 

opdracht om voor 1 januari 2017 de GAP tussen de feitelijke situatie en de gewenste situatie vast te stellen. 
Uitgangspunt hierbij is volledig voldoen aan de interprovinciale baseline. Zolang hier niet aan wordt voldaan 
is het noodzakelijk te werken met een risicoacceptatie te werken, waarbij keuzes transparant zijn voor 
management en bestuur. Wel zullen de basale informatiebeveiligingsprocessen ingericht moeten zijn.  

 
3. Verantwoording & toezicht 

a) De onafhankelijk toetsen over beveiligingsniveau en implementatiestatus informatieveiligheidsbeleid zijn 
achtereenvolgens uitgevoerd tijdens het mystery guest onderzoek van FOX-IT en door de Randstedelijke 
Rekenkamer. Hoewel de frequentie van deze toetsen niet is vastgelegd in het interprovinciaal convenant, 
worden deze in de provincie Utrecht jaarlijks uitgevoerd.  

 
4. Bewustwording 

a) Bewustwording over informatieveiligheid bij medewerkers en proceseigenaren is van vitaal belang om 
het vereiste niveau van informatieveiligheid te bereiken. 
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5.0 Hoe gaan we dit aanpakken?  
 
I-bewustzijn in de organisatie vergroten 

Technische maatregelen kunnen vaak omzeild worden. Daarom begint het verbeteren van informatieveiligheid bij 
het verhogen van het I-bewustzijn. Een van de sleutelfiguren hierbij is de proceseigenaar. Deze rol is in de 
meeste gevallen op het niveau van teamleider belegd en hij/zij is daarmee verantwoordelijk voor de 
informatieveiligheid van de processen, applicaties en gegevensets in zijn/haar beheer. De proceseigenaren 
krijgen ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor instructie, voorlichting bij de medewerkers die bij de 
uitvoering betrokken zijn. Voorlichting bij deze groep geeft dus snel resultaat. 
 
Tot nu toe hebben de medewerkers het deel nemen aan I-bewustzijn activiteiten op concernniveau als vrijblijvend 
ervaren. Het effect van het bekijken van video’s over dit thema in de Alert Online weken leek beperkt. Toch speelt 
communicatie en herhaling van de boodschap een belangrijke rol. Het is daarom zinvol om naast het aanbieden 
van informatie via Atrium ook een andere aanpak te onderzoeken, zoals een digitale leeromgeving, webinars, 
reference cards. Ook minder vrijblijvende maatregel zoals het bespreken van resultaten in het pop gesprek 
moeten worden overwogen. De I adviseur speelt een belangrijke rol in de strategie die is gekozen om de 
gebruikersorganisatie bewust te maken van de risico’s inzake informatieveiligheid.  
 
Informatieveiligheid inrichten 

Informatieveiligheid bestaat uit verschillende activiteiten zoals risicoanalyse, gapanalyse, risicoacceptatie, 
administratie van de status van de maatregelen, registratie en opvolgen van beveiligingsincidenten etc. Het is van 
belang dat deze activiteiten op een uniforme manier (met dezelfde methodieken) worden uitgevoerd en dat de 
resultaten worden vastgelegd. Deze werkwijze zorgt er o.a. voor dat rapportage en verantwoording naar het 
management en bestuur mogelijk zijn. Dit is ook noodzakelijk om evaluaties (audits) uit te kunnen voeren. 
Het formele vaststellen van de werkwijze is een essentieel onderdeel van informatieveiligheid. 
Verder is het nodig om de rollen die genoemd worden in het informatieveiligheidsbeleid formeel te beleggen en 
betrokkene in positie te brengen.  
Om de voortgang van de activiteiten integraal te monitoren en rapportages ten behoeve van de 
Portefeuillehouder en Management voor te bereiden, wordt eenoperationeel Overleg Informatieveiligheid 
ingericht. 
 
Een overzicht van “assets” op stellen 

Met assets wordt hier bedoeld de gegevenscollectie, applicaties, websites, apps voor mobiel apparaten, de 
hardware en de processen. Assets hebben kenmerken zoals een eigenaar en een functie. 
Met het overzicht van de assets kan getoetst worden welke assets meer dan de standaard set maatregelen nodig 
hebben. Het is verder een hulpmiddel om de prioriteiten voor informatieveiligheid te bepalen. Het stellen van 
prioriteiten is belangrijk omdat er geen onbeperkte mankracht en middelen beschikbaar voor informatieveiligheid 
zijn. 
Het inventariseren van de assets kan gelijk op gaan met het inventariseren van gegevenscollecties met 
persoonsgegevens. Voor het uitvoeren van Wet Bescherming Persoonsgegevens en de daaruit voortvloeiende 
Wet Meldplicht Datalekken is een overzicht van de persoonsgegevens collecties binnen de provincie essentieel. 
De wetgever eist dat persoonsgegevens adequaat beschermd worden. Er is extra aandacht zijn voor situaties 
waarbij externe organisaties voor de provincie persoonsgegevens beheren. In deze situaties blijft de provincie 
verantwoordelijk voor de informatieveiligheidsmaatregelen. 
 
Plan-do-check-act cyclus 

Deze cyclus wordt voorgeschreven in de gehanteerde norm. Het is de bedoeling dat alle aspecten van 
informatieveiligheid cyclisch kort geëvalueerd worden om te kijken of er aanpassingen nodig zijn: 

 Dit betekent dat jaarlijks onderzocht moet worden of het beleid nog voldoet. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe 
ontwikkelingen waarop ingespeeld moet worden? 

 Bij alle activiteiten ook de succesfactoren worden aangegeven als criterium voor de evaluatie. 
De evaluatie levert input op de voor het jaarplan IV voor 2018. 
 
Verwerken bevindingen uit onderzoek naar informatieveiligheid 

Uit het onderzoek van CCO over het volwassenheidsniveau van de proceseigenaren en het onderzoek van de 
Randstedelijke Rekenkamer komen aandachtspunten die opgepakt moeten worden door de organisatie. 
Daarnaast zijn er nog restpunten uit het mystery guest onderzoek. Met het uitvoeren van de maatregelen die in dit 
Plan van Aanpak worden genoemd wordt de volgende stap in het volwassenheidniveau bereikt. 
 
Technische maatregelen 

Het aanpassen van de technische maatregelen aan nieuwe dreigingen is een noodzakelijk onderdeel van 
informatiebeveiliging. 
Een deel van de technische maatregelen richt zich op de werkstations: 

 De dreiging ransomware neemt toe. Deze kwaadaardige software kan niet geblokkeerd worden door de 
huidige antivirussoftware. Op basis van het toenmalig beleid is de keuze gemaakt voor deze 
antivirussoftware. Op dit moment zijn worden er bij de provincie gemiddeld twee laptops per week getroffen 
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door ransomware. De bron van de besmetting is meestal een phishing mailbericht. De kans op besmettingen 
wordt lager als medewerkers phishing mail tijdig herkennen. Dit is een activiteit bij het onderdeel I-
bewustwording. Technische maatregelen kunnen phishing mailberichten deels blokkeren. Daarnaast is er 
specifieke software voor een groot deel te voorkomen dat ransomware schade toebrengt. Over Uitbreiding 
van het antiviruspakket met bescherming tegen ransomware wordt nadere besluitvorming voorbereid. (zie 
actie B9.1.2.) 

 Bij de aanschaf van de huidige werkstations is besloten dat medewerkers, binnen kaders, de ruimte hebben 
om hun werkstation naar eigen inzicht in te richten. Dit past bij het werkplekbeleid Anders Werken waarvoor 
is gekozen. Dit betekent dat medewerkers naast het standaardpakket dat wordt aangeboden zelf 
programma’s kunnen installeren. Hierbij is er van uitgegaan dat medewerkers zelf voldoende inzicht hebben 
om deze beheerstaken uit te voeren. Het nadeel van deze aanpak is dat de combinatie van 
beheerdersrechten met internetactiviteiten er voor zorgt dat er ongemerkt op de achtergrond kwaadaardige 
of ander ongewenste software geïnstalleerd kan worden. Voorbeelden hiervan is ransomware die via 
gehackte website verspreid worden. Omdat in het I domein continu innovatie plaatsvindt, zal vanuit 
informatieveiligheid gezien steeds een afweging gemaakt moeten worden tussen enerzijds de vrijheid die 
een gebruiker heeft (om  bv. zelf software te kunnen installeren) en anderzijds het inperken van de rechten 
van gebruikers indien het dreigingsbeeld dit noodzakelijk maakt. Dit vraagt om een goed samenspel tussen  
kaderstellers en de technisch experts.   

 
Het tweede deel richt zich op beheer en bescherming de mobiele apparaten als smartphones en tablets. Deze 
apparaten bevatten zakelijke informatie en zijn daarom voor criminelen interessant. De lage beveiligingsgraad 
van deze apparaten versterken dit. 

 De (lage) beveiligingsgraad is een gevolg van een keuzes die zijn gemaakt. Heroverweging van het kader is 
noodzakelijk om daarmee de weg vrij te maken om in software te investeren waarmee de smartphones en 
tablets ook op afstand beheerd kunnen worden. Het voordeel van de aanpassing is dat smartphones en 
tablets beter beschermt zijn bij bv. verlies of diefstal. Ook hier geldt dat steeds nieuwe vormen in cyber-
aanvallen ontwikkeld worden waarvan de gevolgen moeten worden beoordeeld en de zwaarte van de 
maatregel in verhouding moet staan tot het risico dat is geïdentificeerd. Kostbare maatregelen zijn 
maatregelen waarbij gegevens alleen ge-upload worden, dus niet in de apparaten zelf worden opgeslagen.  
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6.0 Wat gaan we doen in 2016 en 2017 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die gepland zijn in 2016. In bijlage 2 staat een uitwerking van dit overzicht. In kolom “Paragraaf bijlage 2” staat de 
verwijzing naar de uitwerking in bijlage 2. De uitwerking gaat dieper in op activiteit en bevat een toelichting, de succesfactoren en welke afdeling verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de activiteit en waar bekend de kosten voor het realiseren van de activiteit. 
In tabel 2 is in de kolom “Prio” met kleuren de prioriteit van een activiteit aangegeven: 
 

 Belangrijke activiteit 

 Randvoorwaarde voor belangrijke activiteit 

 Vereist separate besluitvorming  

 Activiteiten, die nog geen prioriteit label hebben 

 
Voor dit plan van aanpak zien we de zaken die genoemd worden in tabel 1 als de belangrijkste dreiging. Risicoanalyses zullen jaarlijks worden opgesteld in overleg tussen 
kaderstellers en technisch specialisten (Actie B 5.1). Waar mogelijk en nodig worden de risico’s opgenomen in NARIS. In het Strategisch Informatie Overleg is afgesproken om 
op dit onderwerp te gaan samenwerken en informatie tussen provincie te delen. Het dreigingsbeeld ligt ten grondslag aan de prioriteitstelling:   
 

Tabel 1 Overzicht van de belangrijkste dreigingen van de provincie 

Dreiging Belangrijke oorzaken 

Privacy schending van burgers en/of 
medewerkers 

- Niet conformeren aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Meldplicht Datalekken 

- Niet conformeren aan de maatregelen uit de interprovinciale baseline informatieveiligheid en/of specifieke 

overheidsrichtlijnen zoals en Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van de NCSC. 

- Menselijke fout. 

Verlies/ diefstal/ inzage door onbevoegden van 
bedrijfsgegevens 

- Onvoldoende I-bewustzijn bij medewerkers. 

- Niet conformeren aan de maatregelen uit de interprovinciale baseline informatieveiligheid en/of specifieke 

richtlijnen zoals en Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties van de NCSC. 

- Menselijke fout 

Onderbreking in de continuïteit dienstverlening - Niet conformeren aan de maatregelen uit de interprovinciale baseline informatieveiligheid. 

- Menselijke fout 
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Het werkveld informatieveiligheid is voortdurend aan verandering onderhevig doordat er nieuwe dreigingen komen. Deze dreigingen worden zichtbaar in de overzichten die ten 
behoeve van de Portefeuillehouder en Management opgesteld gaan worden. Waar nodig wordt door de Information Security Officer (na consultatie van de technisch experts) 
geadviseerd over te nemen maatregelen.   
 
 

Tabel 2 Overzicht van de activiteiten gepland voor 2016-2017 

Categorie Activiteit Doel Verwijzing in 
bijlage 2 

Prio/ 
planning   

 

Grove indicatie Kosten 
en Capaciteit  

B1 Verbeteren, 
aanpassen van beleid 
en nieuw beleid 

Strategisch beleid 
informatieveiligheid 

Richting geven aan uitvoering informatieveiligheid. 
De focus komt meer te liggen bij continuïteit 
doelstellingen van de provincie waarbij nog meer de 
integratie van de verschillende onderwerpen wordt 
onderzocht (datalekken, informatieveiligheid, web 
richtlijnen, testmanagement etc.) Daar waar 
mogelijk gaan we binnen de regio en/of tussen 
provincies samen werken. 

B1.1 Q1  
2017 

160 uur  

 Operationeel beleid beheer 
software mobiele apparaten 
(MDM) 

Heroverweging instellingen beheersoftware mobiele 
apparaten. 

B1.2 Q4 2016 40 uur 

 Operationele richtlijnen over 
gebruik van provinciale 
informatie op privé apparaten. 

Voorkomen dat provinciale informatie gaat zwerven 
op niet door de provincie beheerde apparaten en 
onbevoegden zo toegang kunnen krijgen. 

B1.3 Q3 
2016 

20 uur 

 Besluitvorming nieuw 
(operationeel) wachtwoordbeleid 

Voldoen aan de eisen die een veranderende 
omgeving stelt aan de toegang tot informatie op het 
kantoornetwerk. 

B1.4 Q4 2016 20 uur 

 Operationeel beleid voor laten 
uitvoeren van technisch beheer 
van (bedrijf)applicaties door 
externe partijen 

Heldere afspraken tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Dit is ook een eis vanuit de 
privacywetgeving. 

B1.5 Q1 2017 Is verantwoordelijk voor 
proceseigenaren; kader 
en maatwerk 

 Operationeel beleid over privé 
gebruik van provinciale 
middelen 

Scheiding privé en zakelijke informatie. In het 
verleden is beperkt gebruik voor privé doeleinden 
van mail toegestaan. Dit wordt een complicatie door 
de strenger wordende privacywetgeving. 

B1.6 Q3 2016 20 uur 

B12 Randvoorwaarde 
informatieveiligheid 

Personele inzet afstemmen met 
het ambitieniveau en de 
achterstanden in IV. 
 

Voldoende inhoudelijke deskundigheid in huis 
hebben om continuïteit van het proces 
informatieveiligheid te waarborgen. (ook in 
vakantieperiodes en bij ziekte van medewerkers) en 
toekomstige ontwikkelingen te kunnen volgen en 
hierop maatregelen te nemen. 

B12.1 Q3 2016, 
Q2 2017 

0,5-1,0 FTE = 50.000-
100.000 per jaar 

 Abonnement 3A Toolkit Aantoonbaar op orde zijn:  
- Registratie status maatregelen. 

Hoort bij B4 Q4 2016 5.000 per jaar 
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- Uitvoeren risicoanalyses 

 Strippenkaart expertise 
risicoanalyses e.d. 

Expertadvies kunnen opvragen Hoort bij B4 Q3 2016 7.000 

B2 Verwerken 
bevindingen eerder 
onderzoek 

Uitwerken bevindingen eerder 
onderzoek naar actiepunten: 
Randstedelijke Rekenkamer en 
het onderzoek AuditConnect  

Management neemt een besluit over te nemen 
acties, tijdsperiode waarbinnen deze moeten 
worden afgerond en stelt prioriteiten vast. 

B2.1  Reeds verwekt in 
beleidsplan en Plan van 
Aanpak.  

 Besluitvorming over restpunten 
uit mystery guest onderzoek 
FOX-IT 

Afronden mystery guest onderzoek (FOX-IT): 

- Tourniquets 

- Segmentering netwerk. Dit kan op zijn vroegst 

plaats vinden bij nieuwe aanbesteding van het 

netwerk. Hiervan is op zijn vroegst aan de orde 

in 2017-2018  

B2.2 Q3 2016 
 
PM 

180.000 (tourniquets); 16 
uur 

B3 Activiteiten 
verbeteren I-
bewustzijn van 
medewerkers 

Jaarlijks mystery guest 
onderzoek zoals in 2015 is 
uitgevoerd. Niet in 2016 omdat 
door Rekenkamer soortgelijk 
onderzoek is uitgevoerd.  

Vergroten van het I-bewustzijn van de medewerkers 
door kwetsbaarheden zichtbaar te maken. 

B3.1 Q2 2017 20.000 - 35.000; 20 uur 
coordinatie plus PM 
capaciteit om 
verbeteracties door te 
kunnen voeren 

 Selectieve actie in het kader van 
het I-bewustzijn van de 
medewerkers in 2016 

Medewerkers met een confrontatie bewustmaken 
dat houding en gedrag belangrijk zijn voor 
informatieveiligheid (bv. phissing mails) 

B3.2 Q3 2016 7.000-12.000; 20 uur plus 
beperkte capaciteit voor 
alle medewerkers  

 Gebruik digitale leeromgeving 
informatieveiligheid van de 
Provincie Noord Brabant. 

Onderzoeken of deze digitale leeromgeving 
geschikt is voor deze organisatie en zo ja of er 
specifieke aanpassingen nodig zijn. 

B3.3 Q3 2016 2.000-3.000 voor 
aanpassingen; 20 uur 
voor  onderzoek 

 Voorlichten proceseigenaren, 
applicatie-eigenaren en 
gegevenseigenaren over hun rol 
in informatieveiligheid 

Proceseigenaren/applicatie-eigenaren en 
gegevenseigenaren in staat stellen om deze rol 
adequaat uit te voeren 

B3.4 Q3/4 
2016  

80 uur voorbereiding  
plus instructiesessies 
voor ong. 40 
proceseigenaren 

 Inrichten operationeel overleg 
Informatieveiligheid o.l.v. CISO  

Bespreken: voortgang acties uit plan van aanpak, 
check inrichting processen, voorbereiden 
rapportages voor PO bedrijfsvoering en P&C cyclus,  
Scope: informatieveiligheid, wet datalekken, privacy.  

B3.5 Q2 2016 Per deelnemer 4 uur per 
vergadering (incl. 
Voorbereiding en nazorg) 
(ong. 6 deelnemers), 
secretariële 
ondersteuning 4 uur per 
vergadering  

 Opstellen activiteitenkalender 
met gerichte actie om I-
bewustzijn te verhogen + 
verslaglegging van de 
activiteiten.   

Met ondersteuning van de afdeling communicatie; 
digitale leeromgeving kan hiervan onderdeel 
uitmaken 

B3.6 Q4 2016 40 uur 

B4 Activiteiten om 
informatieveiligheid 

Inbedden fundamentele 
processen informatieveiligheid in 

Uniforme werkwijze hanteren als het om 
informatieveiligheid gaat. Dit is nodig voor de 

B4.1 Q1/2 
2017 

40 uur per 
proceseigenaar en 
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goed te laten 
functioneren 

organisatie verantwoording, het verbeteren afdeling, 160 uur  voor 
regie 

 Beleggen rollen uit beleid 
informatieveiligheid 

Organisatie informeren welke medewerkers 
betrokken zijn bij informatieveiligheid en welke 
taken zij hebben. 

B4.2 Q4 2016 20 uur 

 Inventariseren van de assets Registratie van de “assets” om daaraan de 
relevante maatregelen te koppelen. Achterstand 
inlopen 

B4.3 PM PM 

 Toetsing of de standaard 
informatieveiligheid maatregel 
set voldoende is of dat er extra 
maatregelen nodig zijn voor een 
asset 

Bepalen welke assets voldoende binnen baseline 
(standaard informatieveiligheid maatregel set) vallen 
en voor welke een risicoanalyse gedaan moet 
worden om vast te stellen welke extra maatregelen 
toegepast moeten worden. Een bijzondere categorie 
hierin zijn de gegevenscollecties, websites e.d. die 
niet door de provincie zelf beheerd worden 

B4.4 PM PM 

 Inventariseren van de 
maatregelen voor de assets. 

Onderzoeken welke 
informatieveiligheidsmaatregelen voor een asset al 
geïmplementeerd zijn. Achterstand inlopen 

B4.5 PM PM 

 Planmatige aanpak voor dichten 
van de GAP 

Voldoen aan de interprovinciale baseline 
informatieveiligheid 

B4.6 Q1 2017 40 uur  

B5 Risicoanalyses Uitvoeren van Risicoanalyses 
 

De uitkomsten van risicoanalyses laten zien waar 
de kwetsbaarheden van de organisatie zitten en 
bepalen de beveiligingsmaatregelen voor de assets. 

B5.1 Q1/2 
2017 

Middels interviews van 
proceseigenaren = 40 x 2 
uur, studie 
ontwikkelingen/samenwe
rking 20 uur, rapportage 
20 uur 

 Uitvoeren van GAPanalyses 
n.a.v. een risicoanalyse 

Onderzoeken welke 
informatieveiligheidsmaatregelen uit de 
risicoanalyse al geïmplementeerd zijn.  

B5.2 Q 2/3 
2017 

80 uur coördinatie plus 
rapportage; 8 uur per 
proceseigenaar 

B6 Rapportage aan 
SIO 

Overzicht uitvoering status 
maatregelen informatieveiligheid 

Voldoen aan de afspraken van het Convenant B6 Q1 2017 8 uur  

B7 Toetsen 
(onderdeel van PDCA 
cyclus) 

Interne audits  Vaststellen of de status van de geregistreerde 
maatregelen overeenkomt met de werkelijke status 
(VIC- op zijn vroegst na de zomer van 2017; eerst 
aan de slag!) . 

B7.1 Q3/4 
2017 

Opdracht en begeleiding 
onderzoek 16 uur,  
20.000 

 Pentesten ( in wisselwerking 
met B 3.1) 

Vaststellen of de genomen 
informatieveiligheidsmaatregelen in de praktijk 
voldoen. 

B7.2 Q2 2017 PM 

B8 Beveiliging van 
provinciale websites  

Analyse 
beveiligingsmaatregelen 
websites 

De provinciale websites zijn compliant aan de 
NCSC beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties. 

B8 Q1 2017 8 uur voor analyse, PM 
voor kosten om dit op 
orde te brengen   

B9.1 Verbeteren 
technische 

Aanpassen configuratie van de 
IronPort (soort van email 

Verminderen en bij voorkeur voorkomen 
ransomware besmettingen (nb. Dit vereist 

B9.1.1 PM nihil 
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beveiliging 
werkstations 

gateway) als preventiemaatregel 
voor ransomware. 

aanpassing van het kader op basis waarvan 
veiligheidsniveau van de werkstations is gekozen )   

 Ransomware preventie 
 

Bescherming tegen ransomware op de provinciale 
werkstations (nb. Zie opmerking bij B9.1.1)  
 

B9.1.2 Q3 2016 190.000 voor 3 drie jaar, 
aankoop en beheer 40 
uur 

 Rechtenbeheer op laptops Verminderen effecten kwaadaardige software op 
werkstations (nb. Zie opmerking bij B9.1.1)    

B9.1.3 PM 48.000 eenmalig/ 
verlening 8.000, 
aankoopp en beheer 40 
uur,  

B9.2 Verbeteren 
beheer en 
bescherming mobiele 
apparaten 
(smartphones en 
tablets) 

Herinstallatie software voor 
beheer van mobiele apparaten 
(MDM), die provinciale 
informatie bevatten 

Verbeteren beheer en beveiliging 
(nb. Zie opmerking bij B9.1.1) 

B9.2.1 PM 2.000-4.000 

 Verbeteren informatieveiligheid 
mobiele apparaten, die 
provinciale informatie bevatten 

Bescherming tegen kwaadaardige Apps op mobiele 
apparaten (nb. Zie opmerking bij B9.1.1) 

B9.2.2 PM  Eenmalige test: 1.000-
2.000 
Software: 70.000 euro 
per jaar 

B9.3 Overige 
technische 
verbeteringen 

SIEM Management van logbestanden B9.3.1 PM PM, dit is een maatregel 
met grote impact; 
opstellen businesscase 
40 uur 

 SOC 7 x 24 uur bescherming van het provinciaal 
kantoornetwerk 

B9.3.2 PM PM, dit is een maatregel 
met grote impact; 
opstellen  businesscase 
40 uur 

B10 Documentum en 
Postverwerking 

Postkamer hanteert aparte 
procedures bij het verwerken 
van post met gevoelige 
persoonsgegevens 

Voorkomen dat toegezonden privacygevoelige 
informatie zoals kopieën van identiteitsbewijzen en 
c.v. ‘s onbedoeld breed toegankelijk zijn voor de 
organisatie. 

B10.1 PM PM 

 Documentum voldoet aan de IV 
eisen om personeelsdossiers, 
van vertrokken medewerkers te 
importeren. 

Personeelsdossiers zijn zeer privacygevoelig. Bij 
het opslaan van dossiers van vertrokken 
medewerkers moeten de juiste maatregelen 
getroffen worden om te voldoen aan de WBP. 

B10.2 PM Voorlichting en instructie 
P&O en teamleiders; 60 * 
keer 1 uur; uitvoering 60 
* gem. 2 uur.  

 Review van de samenstelling 
van de logbestanden van 
Documentum 

De log bestanden bevatten gegevens om te voldoen 
aan de archiefwet en kunnen gebruikt worden om 
vaststellen of onbevoegden toegang hebben 
gekregen tot provinciale informatie. 

B10.3 PM PM 

B11 Wegen Status maatregelen 
Informatieveiligheid (BIR-RWS) 
van de verkeerregelinstallaties 
(VRI's) op nemen in de 3A 

Informatieveiligheid VRI’s op orde draagt bij aan 
verkeersveiligheid en doorstroming verkeer. 

B11.1 PM PM 
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Toolkit  

 Verwerken bevindingen eerder 
onderzoek naar 
informatieveiligheid van VRI’s en 
verkeercentrale. 

Inrichten informatieveiligheid verkeercentrale en 
VRI’s 

B11.2 PM PM 
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De activiteiten in tabel 2 hebben soms een onderlinge afhankelijkheid. Deze worden beschreven in tabel 3. 
 

Tabel 3 Afhankelijkheden bij de activiteiten uit tabel 2 

 Activiteit  Afhankelijk van activiteit(en) Opmerkingen 

B9.2.1 Herinstallatie software 
voor beheer van 
mobiele apparaten 
(MDM), die provinciale 
informatie bevatten 

B1.2 Operationeel beleid beheer software 
mobiele apparaten (MDM) 

Bij de herinstallatie kan het 
operationele beleid 
geïmplementeerd worden 

B3.4 Voorlichten 
proceseigenaren, 
applicatie-eigenaren en 
gegevenseigenaren 
over hun rol in 
informatieveiligheid. 

B1.5 Operationeel beleid voor laten uitvoeren 
van technisch beheer van 
(bedrijf)applicaties door externe partijen 

Activiteit B2.5 is in feite 
handen en voeten geven 
aan de ibewustwording van 
de eigenaren. 
Er is een concept instructie 
over de taken en 
verantwoordelijkheden van 
applicatie-eigenaren. 

B4.4 Toets of de standaard 
informatieveiligheid 
maatregel set 
voldoende is of dat er 
extra maatregelen 
nodig zijn 

B4.3 Inventariseren van de assets Aan de toets gaat een 
inventarisatie vooraf. 

B6 Rapportage aan SIO in 
januari 2017 

B4.4 Toets of de standaard 
informatieveiligheid maatregel set 
voldoende voor een asset. 

De rapportage aan het SIO 
is het resultaat van een 
GAPanalyse over het te 
beveiligen belang.  

B9.1.1 Aanpassen configuratie 
IronPort (soort van 
email gateway) als 
preventiemaatregel 
voor ransomware. 

B9.1.2 Ransomware preventie 
 

De activiteit “aanpassen 
configuratie IronPort” is 
zonder extra investering 
snel te realiseren en kan 
mogelijk de komende tijd 
voldoende, echter nooit 
volledige bescherming 
bieden tegen ransomware. 
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Bijlage 1 – Analyse van waar we nu staan 
 
Uitgangspunt bij deze analyse zijn de eerder genoemde afspraken uit het convenant. 
 
1. Sturing & verantwoordelijkheid 
a. Informatieveiligheid als onderdeel van de portefeuille lid Gedeputeerde Staten en als verantwoordelijkheid 
management, Dit is wel belegd, maar wordt geactiveerd naar aanleiding van vaststellen beleid en Plan van 
Aanpak,   
b. Risicoanalyse en -afweging. De eerste risicoanalyses is begin dit jaar gedaan. Begonnen is met het financiële 
deel van het project PRESTO. De uitvoering van de beheersmaatregelen die uit de risicoanalyse voortkomen is 
deels uitgevoerd. Er is dus een “gat”, een GAP, tussen de gewenste situatie en de feitelijke situatie. De 
voorbereiding van de GAP analyse is voltooid. Zodra de GAP analyse voltooid is kan er gewerkt worden aan 
risicoafweging en eventueel risicoacceptatie van dit deel van PRESTO. Ook voor het facilitaire deel van PRESTO 
is een risicoanalyse uitgevoerd. Twee andere risicoanalyses staan in de planning.  
 
2. Beleid & normenkader 

a. Interprovinciale baseline informatieveiligheid (IBI) Het concept beleid informatieveiligheid vloeit voort uit de 
laatste versie interprovinciale baseline informatieveiligheid. Deze baseline is gebaseerd op risicoanalyses, die 
door de provincies Utrecht en Noord Brabant intern zijn uitgevoerd. Op 20 mei 2016 is deze baseline vastgesteld 
in het SIO, de eerste halte in de interprovinciale besluitvorming. 
b. Implementatie van de generieke maatregelen uit de IBI. Maatregelen beschermen “assets” (het te beveiligen 
belang). Op dit moment is er echter geen compleet inzicht van de “assets”. Een belangrijk aspect bij de “assets” 
zijn in de huidige tijd de persoonsgegevens. Er is een redelijk overzicht van collecties van persoonsgegevens in 
de bedrijfsvoering. Collecties persoonsgegevens in het primair proces worden nader i beeld gebracht.  
De provincie beschikt wel over het juiste gereedschap (3A Toolkit informatieveiligheid) om dit inzicht te krijgen. Er 
is echter onvoldoende menskracht beschikbaar voor de administratie van de maatregelen. Nadere bekendmaking 
en voorlichting over de mogelijkheden van dit instrument bij proces- en applicatie eigenaren is noodzakelijk.  
Vanuit interprovinciaal overleg, SIO, ligt er sinds kort voor elke provincie wel een opdracht voor het uitvoeren van 
een eerste GAP analyse voor 1 januari 2017 en een opdracht voor een onderzoek naar de (personele) capaciteit  
die nodig is om deze GAP te sluiten. 
 
3. Verantwoording & toezicht 
Onafhankelijke toets over beveiligingsniveau en implementatiestatus informatieveiligheidsbeleid: 

Om het niveau van informatieveiligheid in de organisatie goed te regelen is het nodig om de basale 
informatieveiligheidsprocessen te implementeren. Deze processen hebben te maken met de GAP analyse, 
risicoanalyse, risicoacceptatie, rapporteren aan het management, omgaan beveiligingsincidenten etc. Nog niet 
alle processen zijn geïmplementeerd in de organisatie. 
Er zijn twee toetsen uitgevoerd. Het mystery guest onderzoek van FOX-IT, waarbij niet alleen gekeken is naar het 
I-bewustzijn van medewerkers, maar ook onderzocht is waar aangrijpingspunten voor kwaadwillenden bestaan 
om door te dringen in de technische systemen van de provincie. Dit onderzoek heeft 13 aandachtspunten 
opgeleverd. Van deze aandachtspunten zijn er 10 opgelost. De overblijven de aandachtspunten zijn aanpassing 
wachtwoordbeleid (langere wachtwoorden), het verbeteren van de toegang tot het gebouw, de segmentatie van 
het netwerk. Dit laatste komt neer op het plaatsen van virtuele schotten in het netwerk. Deze techniek beperkt de 
gevolgen van aanvallen op het netwerk.  
In oktober en november 2015 is door AuditConnect in opdracht van CCO een assessment op het gebied van 
informatieveiligheid bij de Provincie Utrecht (PU) uitgevoerd om enerzijds vast te stellen wat het huidige 
volwassenheidsniveau van informatieveiligheid bij proceseigenaren en direct betrokkenen is en anderzijds het 
gewenste volwassenheidsniveau (ambitie) in kaart te brengen. De conclusie van dit onderzoek is het besef aan 
urgentie  op het gebied informatieveiligheid in de organisatie verbeterd moet worden. Bij het onderzoek van de 
Randstedelijke Rekenkamer is ook gekeken naar de implementatiestatus van het beleid. Dit onderzoek is in een 
finale fase van afronding. 
 
4. Bewustwording 

Technische maatregelen alleen zijn niet afdoende en hebben soms grote financiële impact. Houding en gedrag 
van medewerkers zijn daarom belangrijke componenten van informatieveiligheid. We hebben deelgenomen aan 
de landelijke campagne Alert Online en geregeld worden medewerkers via Atrium geïnformeerd over de 
werkwijze. Bij de hoeveelheid van informatie is de vraag of informatie via Atrium ook bij medewerkers voldoende 
beklijfd. Daarom moet ook naar andere vormen gezocht zoals on-line trainingen. Daarvoor kijken we ook naar 
ander provincies.   
 
Het eerder genoemde mystery guest onderzoek van FOX-IT bevat veel onderdelen die specifiek gericht zijn op I-
bewustwording. Voorbeeld: Er is een phishing mailactie uitgevoerd, waarbij gekeken is of medewerker bereid zijn 
om op een link te klikken van een emailbericht dat niet afkomstig van de provincie. Dit was het geval bij 30% van 
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de aanwezige medewerkers. Hackers hebben slechts een werkstation nodig om binnen te komen en vandaar het 
netwerk te besmetten, verkennen of misbruiken. Dit is ook gebleken bij een ander deel van het mystery guest 
onderzoek. 
Een belangrijke bron van infectie zijn ransomware en de phishing e-mailberichten. Het effect van de besmetting is 
dat de bestanden op de harde schuif op de laptop en bestanden op de netwerkopslagruimte versleuteld worden. 
Voor de medewerker heeft dit grote gevolgen. Herstel van deze infectie is slechts in enkele gevallen mogelijk. 
Standaardprocedure is daarom dat de laptop opnieuw wordt ingericht waarbij alle opgeslagen bestanden verloren 
gaan. De getroffen medewerker heeft meestal 1-2 dagen nawerk om zijn oude situatie te herstellen. Vanuit het 
ICT team moet er nog meer gedaan worden. Uitgezocht moet worden of er bestanden op netwerk zijn aangetast. 
Het herstellen van aangetaste bestanden gebeurd met de back-up bestanden. Back-up bestanden zijn per 
definitie nooit actueel. Er is dus een kans dat er gegevens verloren zijn gegaan. Als hierbij persoonsgegevens 
mogelijk definitief verloren zijn gegaan, moet volgens de Wet Meldplicht Datalekken onderzocht worden of er 
sprake is van een datalek. 
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Bijlage 2 – Activiteiten 

B1 Verbeteren, aanpassen van beleid en nieuw beleid 
B1.1 Activiteit: Opstellen strategische beleid informatieveiligheid 
Doel: Richting geven aan uitvoering informatieveiligheid 
Opmerking: 
Uitvoering: MAO 
 
B1.2 Activiteit: Operationeel beleid beheer software mobiele apparaten (MDM) 
Doel: Heroverweging instellingen beheersoftware mobiele apparaten 
Toelichting: de beheersoftware mobiele apparaten (MDM) moet opnieuw worden geïnstalleerd (zie ook hoofdstuk 
technische activiteiten hieronder). Dit biedt de kans om de instellingen van de software te heroverwegen, met 
name die de informatieveiligheid betreffen, hierover een besluit te nemen en het resultaat mee te nemen in de 
installatie van MDM. 
Succesfactor: MDM draagt aantoonbaar bij aan de informatieveiligheid van mobiele apparaten 
Uitvoering: MAO 
 
B1.3 Activiteit: Operationele richtlijnen over gebruik van provinciale informatie op privé apparaten. 
Doel: Voorkomen dat provinciale informatie gaat zwerven op niet door de provincie beheerde apparaten en 
onbevoegden zo toegang kunnen krijgen tot deze informatie. 
Toelichting: Het accent moet liggen op vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens. Situaties waarin dit 
optreedt zijn: 

- Externe die voor zijn werkzaamheden geen laptop voor van de provincie krijgt, maar zelf een apparaat moet 
meenemen. 

- BYOD apparaten van medewerkers, zoals tablets en smartphones. 

- Thuiswerken van medewerkers op een privé computer. 
Uitvoering:  
Beleid door MAO 
Bekend maken richtlijnen in I-bewustzijn trajecten 
 
B1.4 Activiteit Besluit nieuw wachtwoordbeleid 
Doel: voldoen aan de eisen die een veranderende omgeving stelt aan de toegang tot informatie. 
Toelichting: Een voorstel voor nieuw wachtwoordbeleid is gereed. 
Succesfactor: 

 Besluiten die genomen kunnen worden 
o risico-acceptatie voor een bepaalde tijd  
o opdracht aan SER om binnen een bepaalde tijd de kosten en de benodigde in kaart te brengen  

Uitvoering:  

 Beleid door MAO 

 Techniek door SER 

 
B1.5 Activiteit: operationeel beleid voor laten uitvoeren van technisch beheer van (bedrijfs)applicaties door 
externe partijen 
Doel: Heldere afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit is ook een eis vanuit de privacywetgeving 
Toelichting: 
Succesfactor: 
Uitvoering: MAO 
 
B1.6 Activiteit: beleid over privé gebruik van provinciale middelen 
Doel: Scheiden privé informatie van zakelijke informatie. In het verleden is toegestaan dat medewerkers 
persoonlijke niet werk gerelateerde informatie opslaan op laptops en provinciale mail (beperkt) gebruiken voor 
privé doeleinden. Dit begint in toenemende mate een complicatie te worden vanwege de strenger wordende 
privacywetgeving. 
Toelichting: Het is noodzakelijk om privé informatie te scheiden van zakelijke informatie. Voor privé informatie kan 
het noodzakelijk zijn om strengere beveiligingsmaatregelen te nemen. Het volgende voorbeeld illustreert dit. Stel 
een medewerker slaat een privé kopie van zijn identiteitsbewijs (bijzonder persoonsgegeven) op in zijn mailbox. 
Deze mailbox wordt dan door de medewerker als een soort digitale kluis gebruikt. Vervolgens besluit de 
organisatie om het technisch beheer van de mailserver over te laten aan de externe partij. De provincie maakt 
dan afspraken over het beheer en de toegang tot de mailboxen met de externe partij. Het aanwezig zijn van 
privacygevoelige niet zakelijke informatie in het mailsysteem is dan een (onnodige!) complicerende factor.  
Succesfactor: 

 Nieuw beleid of een reglement over het privégebruik van bedrijfsmiddelen.  
Opmerkingen: 
a. Voor het invoeren van een dergelijk reglement is toestemming van de Ondernemingsraad nodig op grond 

van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden. Het reglement moet bekend worden gemaakt aan de 
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werknemers. Belangrijk is dat nut en noodzaak van eventuele beperkingen worden onderbouwd! Eventuele 
sancties die gesteld worden op overtreding van verschillende regels moeten passend zijn bij die overtreding. 

b. Artikel 8 van het EVRM beschermt de persoonlijke levenssfeer, waaronder privé-, familie- en gezinsleven, de 
woning en correspondentie. Een inmenging in dit recht is slechts gerechtvaardigd op grond van een redelijk 
doel (bijvoorbeeld het voorkomen van schade). Het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) 
erkent in het arrest Copland dat een werknemer ook op de werkplek een redelijke verwachting mag hebben 
van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Aldus bestaat ook een recht op vertrouwelijke 
communicatie. Beperking van en controle op telefoon-, e-mail- en internetgebruik is enkel toegestaan op 
grond van criteria waarvoor een wettelijke basis bestaat, aldus het Hof. Terecht merk je op dat dit vervolgens 
ook weer verplichtingen voor de werkgever met zich meebrengt als het gaat om beveiliging van die privacy. 

Uitvoering: MAO. Gezien de juridische component lijkt het verstandig om dit bij een jurist te beleggen 

B2 Verwerken bevindingen eerder onderzoek 
B2.1 Activiteit: uitwerken bevindingen bevindingen onderzoek Randstedelijke Rekenkamer en het onderzoek 
AuditConnect naar het volwassenheidsniveau van informatieveiligheid bij de proceseigenaren en direct 
betrokkenen bij IV. 
Doel: management inzicht geven in de activiteiten rond I veiligheid.  
Middels beleidsplan en dit activiteitenplan wordt hieraan invulling gegeven.  
Uitvoering: voorbereiding MAO 
 
B.2.2 Activiteit: besluitvorming over restpunten uit mystery guest onderzoek FOX-IT 
Doel: afronden mystery guest onderzoek. 
Toelichting: Het gaat om de volgende besluiten: 

 Aanschaf tourniquets bij de hoofdingang  

◦ Bevinding: bezoekers kunnen achter medewerkers aanlopen, zonder langs de receptie te gaan. 

◦ Doel: Toegang tot het gebouw aanpassen om te voorkomen dat onbevoegden gemakkelijk kunnen 
doordringen tot op de afdelingen 

◦ Raming kosten: eenmalig 180.000 euro. 

 Nieuw wachtwoordbeleid (zie hoofdstuk verbeteren, aanpassen van beleid en nieuw beleid). 
Toelichting: Er is naast de bevinding van FOX-IT is er nog een aanleiding om het wachtwoordbeleid aan te 
passen. Dit komt voort uit de eisen die door PRESTO aan het wachtwoord gesteld worden. 

 Segmentering netwerk. Dit laatste komt neer op het plaatsen van virtuele schotten in het netwerk. Deze 
techniek beperkt de gevolgen van aanvallen op het netwerk. 

Toelichting: Dit is niet snel gerealiseerd. Een impactanalyse door SER lijkt nuttig. 

B3 Activiteiten om I-bewustzijn van medewerkers te verbeteren 
B3.1 Activiteit: jaarlijks mystery guest onderzoek zoals in 2015 is uitgevoerd. Niet in 2016 
Doel: Vergroten van het I-bewustzijn van de medewerkers door kwetsbaarheden zichtbaar te maken. 
Toelichting: Het afgelopen jaar zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd op het terrein van 
informatieveiligheid. De bevindingen uit dit onderzoek zijn nog niet allemaal opgevolgd. 
Dit jaar is er een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer uitgevoerd. Om te voorkomen dat de organisatie 
overladen wordt met onderzoeksresultaten is in 2016 afgezien van een uitgebreid mystery guest onderzoek. 
Opmerking: In 2016 wordt wel begonnen met de voorbereiding van het mystery guest onderzoek van 2017 
Raming kosten 35.000 euro 
 

B3.2 Activiteit: Selectieve actie in het kader van het I-bewustzijn van de medewerkers 
Doel: Medewerkers met een confrontatie bewustmaken dat houding en gedrag belangrijk zijn voor 
informatieveiligheid 
Toelichting: Het grootste effect wordt bereik als deze actie in kleine kring wordt voorbereid en op een onverwacht 
moment wordt uitgevoerd. Dit draagt bij aan een realistische situatie. De beschrijving van de succesfactor 
ontbreekt daarom ook. 
Raming kosten: 7000-12000 euro.  
Uitvoering: MAO 
 
B3.3 Activiteit onderzoek naar digitale leeromgeving over informatieveiligheid van de Provincie Noord Brabant 
voor de organisatie 
Doel: onderzoeken of de digitale leeromgeving geschikt is voor de Provincie Utrecht en zo ja of er specifieke 
aanpassingen nodig zijn voor deze organisatie. 
Toelichting: Noord Brabant heeft een digitale leeromgeving ingericht om de kennis over informatieveiligheid in 
hun organisatie te verbeteren. De aanpak die hierbij gekozen is, is integraal. Het volgen van de online training is 
verplicht. Leidinggevende krijgen per emailbericht dat medewerkers begonnen zijn met de training en worden ook 
geïnformeerd over de resultaten. Het bespreken van de resultaten is onderdeel van het POP-gesprek. 
De adviseur informatieveiligheid van Noord Brabant heeft in het CIBO toegezegd dat de andere provincies deze 
training over kunnen nemen en naar behoefte kunnen aanpassen. 
Raming kosten eventuele aanpassingen: 2000-3000 euro. 
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Succesfactor: Teamleiders gaan in gesprek met medewerkers over informatieveiligheid en het vereiste 
kennisniveau. 
Opmerking: het onderzoek waarbij nagegaan wordt of deze leeromgeving geschikt is voor de provincie kan heel 
goed uitgevoerd worden door een trainee onder begeleiding van een teamleider. Een kleine klankbordgroep voor 
advies lijkt nuttig. 
Uitvoering: MAO 
 

B3.4 Activiteit: voorlichten van proceseigenaren, applicatie-eigenaren en gegevenseigenaren over hun rol in 
informatieveiligheid 
Doel: Proceseigenaren/applicatie-eigenaren en gegevenseigenaren in staat stellen om deze rol adequaat uit te 
voeren 
Succesfactoren: 

 Er worden meer beveiligingsincidenten gemeld, want het aantal nu geregistreerde beveiligingsincidenten is 
onwaarschijnlijk laag (uitkomst DiGiD audit) 

 Proceseigenaren weten welke assets onder hun toezicht staan en melden nieuwe assets. 

 Proceseigenaren weten of zijn verantwoordelijk zijn voor persoonsgegevens en andere gevoelige informatie 

 Er komen meer verzoeken voor risico-acceptatie 

 Er komen meer verzoeken voor risicoanalyses 
Opmerking: randvoorwaarde is voldoende personele capaciteit bij IV 
Uitvoering: MAO 
 
B3.5 Activiteit: Inrichten operationeel overleg Informatieveiligheid o.l.v. CISO 
Doel; Voortgangsbewaking en rapporteren  
Toelichting:  
GS heeft aan PS beloofd activiteiten in het kader van I veiligheid adequaat op te pakken. In het overleg worden 
de voortgang acties uit het plan van aanpak, check inrichting processen, voorbereiden rapportages voor PO 
bedrijfsvoering en P&C cyclus besproken.  
De scope is informatieveiligheid, wet datalekken, privacy.  
Uitvoering: MAO 
 
B3.6 Opstellen activiteitenkalender met gerichte actie om I-bewustzijn te verhogen + verslaglegging van de 
activiteiten.   
Doel; planmatig instrueren van de medewerkers, verhogen I-bewustzijn 
Toelichting:  
De activiteiten kalender wordt opgesteld met ondersteuning van de afdeling communicatie. De digitale 
leeromgeving kan hiervan onderdeel uitmaken,  
Uitvoering: MAO 

B4 Activiteiten om informatieveiligheid goed te laten functioneren 
B4.1 Activiteit: inbedden fundamentele processen informatieveiligheid in organisatie 
Doel: uniforme werkwijze hanteren als het om informatieveiligheid gaat. Dit is nodig voor de verantwoording, het 
verbeteren 
Succesfactoren:  

 Alle beveiligingsincidenten in de organisatie volgen het bijbehorend proces.  

◦ Functioneel beheerder, technische beheerders en proceseigenaren etc. kennen de proces stappen en 
kunnen beveiligingsincidenten herkennen 

◦ De documentatie van de incidenten is op orde. 

◦ Beveiligingsincidenten waarbij persoonsgegevens betrokken zijn worden gemeld bij het Intern Meldpunt 
Datalekken 

◦ Alle bewerkersovereenkomsten met externe partijen (leveranciers) bevatten minimaal een instructie over 
het melden van beveiligingsincidenten bij Intern Meldpunt Datalekken van de provincie en een instructie 
over de te nemen maatregelen informatieveiligheid met een verwijzing naar de bijbehorende norm. 

 Besluitvorming over risicoacceptatie volgt het bijbehorend proces. 

◦ Functioneel beheerder, technische beheerders en proceseigenaren etc. kennen de proces stappen 

◦ De documentatie van de risicoacceptatie wordt centraal opgeslagen en is op orde. 

 Risicoanalyses en de daarop volgende GAP analyses volgen het bijbehorend proces. 

◦ Functioneel beheerder, technische beheerders en proceseigenaren etc. kennen de proces stappen 

◦ De documentatie van de risicoacceptatie is op orde. 

 De cyclische verantwoording over het informatieveiligheid aan het bestuur en management van de 
organisatie volgt het bijbehorend proces. 

◦ Rapportages worden besproken in relevante gremia en er vindt gedocumenteerde terugkoppeling plaats. 

 Dataclassificatie is belang om per gegevenscollectie te kunnen bepalen welke maatregelen nodig zijn. 
Gegevens die vertrouwelijk of geheim moeten blijven hebben andere maatregelen nodig dan gegevens die 
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openbaar of intern openbaar zijn. Dataclassificatie is ook nodig voor het uitvoeren van de Wet Open 
Overheid en Wet Hergebruik Overheidsinformatie. 

 De administratie van de documentatie over informatieveiligheid (ISMS) volgt het bijbehorend proces. 

◦ Bevat alle relevante informatie om de informatieveiligheid van de organisatie te beoordelen zoals: 

▪ Vastgestelde procesbeschrijvingen informatiebeveiliging 

▪ Vastgesteld beleid Informatieveiligheid met rosbeschrijvingen en een overzicht van de medewerkers 
aan wie een rol toebedeeld is.  

▪ Een overzicht van de te beveiligen “assets” (het te beveiligen belang). Dit overzicht moet 
vastgesteld zijn. De administratie vindt plaats in de 3A Toolkit informatieveiligheid. 

▪ Risicoacceptatie documentatie 

▪ Status implementatie van de IV maatregelen. De administratie wordt gevoerd in de 3A Toolkit 
informatieveiligheid. 

▪ Documentatie over de opgetreden beveiligingsincidenten met vervolgacties 

▪ Documentatie Plan Do Check Act cyclus: jaarplannen, interne/ externe audits, verbeteracties 
Opmerking: In het CIBO 
Uitvoering:  
- Voorbereiding door MAO 
- Besluitvorming door management 
 
B4.2 Activiteit: Beleggen rollen uit beleid informatieveiligheid 
Doel: Organisatie informeren welke medewerkers betrokken zijn bij informatieveiligheid en welke taken zij 
hebben. 
Toelichting: Het gaat hierbij om de rollen CISO, ISO, privacy officer en technical security officer. 
Succesfactor: 

 Heldere taken en taakscheiding bevorderen de onderlinge samenwerking 

 Uniformiteit in de processen 
 
B4.3 Activiteit: Inventariseren van de “assets” 
Doel: registratie van de “assets” om daaraan de relevante maatregelen te koppelen. (Inlopen achterstand) 
Toelichting: Met assets wordt hier bedoeld de gegevenscollectie, de applicaties, websites, apps voor mobiel 
apparaten, de hardware en de processen. Assets bevatten kenmerken als eigenaar, functie, aanwezig zijn van 
persoonsgegevens, categorie persoonsgegevens 
Succesfactoren: 

 Proceseigenaren weten voor welke applicaties, processen en gegevenscollecties zij verantwoordelijk zijn en 
dit is opgenomen in de 3A Toolkit informatieveiligheid. 

 Functioneel beheerder, technische beheerders en proceseigenaren weten hoe zij nieuwe assets kunnen 
melden en oude kunnen afmelden. 

 Gegevenseigenaren zijn op de hoogte van hun rol 
Opmerkingen: 

a. Op dit moment wordt bij UFL een scan uitgevoerd naar de gegevenscollecties die persoonsgegevens 
bevatten. Bij deze scan worden o.a. ook de eigenaren van deze collecties geïdentificeerd. Deze aanpak kan 
ook gebruikt worden bij het inventariseren van de assets. 

b. De rol beschrijving van de gegevenseigenaren is terug te vinden in procesmatig werken van CCO. Deze 
beschrijving is complex en moeilijk te doorgronden. Een praktische vertaling naar de organisatie is een 
randvoorwaarde voor deze activiteit. 

 
B4.4 Activiteit: Toetsing of de standaard informatieveiligheid maatregel set voldoende is of dat er extra 
maatregelen nodig zijn 
Doel: bepalen welke assets voldoende binnen baseline (standaard informatieveiligheid maatregel set) vallen en 
voor welke een risicoanalyse gedaan moet worden om vast te stellen welke extra maatregelen toegepast moeten 
worden. Een bijzondere categorie hierin zijn de gegevenscollecties, websites e.d. die niet door de provincie zelf 
beheerd worden 
Toelichting: hiervoor is een overzicht van de assets nodig 
Uitvoering: 

 Voorbereiding door MAO 

 Besluitvorming door management 

 
B4.5 Inventariseren van de maatregelen voor de assets. 
Doel: Onderzoeken welke informatieveiligheidsmaatregelen voor een asset al geïmplementeerd zijn (Inlopen 
achterstand). 
Toelichting: Het gaat hier om het wegwerken van achterstallig onderhoud in de administratie van 
beveiligingsmaatregelen. 
Uitvoering: 
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 Proceseigenaren, applicatie eigenaren en gegevenseigenaren 

 MAO: begeleiding 

Succesfactor: 

 Er ontstaat een overall beeld van de informatieveiligheid in de organisatie: waar staan we met de 

implementatie van de interprovinciale baseline informatieveiligheid 

B5 Risico- en GAPanalyses 
B5.1 Activiteit: Risicoanalyses 
Doel: de uitkomsten van risicoanalyses laten zien waar de kwetsbaarheden van de organisatie zitten en bepalen 
de beveiligingsmaatregelen voor de assets. 
Toelichting: Er zijn op dit moment (mei/juni) drie risicoanalyses uitgevoerd. De planning voor 2016 is om in het 
totaal 8-12 risicoanalyses uit te voeren. 
Succesfactoren: 

 De resultaten van de risicoanalyse zijn ingevoerd in de 3A Toolkit en hebben de documentatie voor een GAP 
analyse op geleverd 

 De documentatie van de risicoanalyse zit in het ISMS 
Uitvoering: MAO 
 
B5.2 Activiteit: GAPanalyse n.a.v. risico analyse 
Doel: Onderzoeken welke informatieveiligheidsmaatregelen voor een asset zijn geïmplementeerd.  
Toelichting: De maatregelen set die hierbij gebruikt wordt is afkomstig uit de risicoanalyse 
Succesfactor: 

 Bijdrage aan het totaal beeld voor informatieveiligheid 
Uitvoering: MAO (begeleiding) samen met proceseigenaar/applicatie-eigenaar/gegevenseigenaar 

B6 Activiteit: Rapportage voor interprovinciaal (SIO) over de status van de 
maatregelen in de provincie 
Doel: Voldoen aan de afspraken van het Convenant 
Toelichting: Randvoorwaarden hierbij is: 

 Start van de activiteit: inventariseren van de “assets” 
Start van de activiteit: voorlichten van proceseigenaren, applicatie-eigenaren en gegevenseigenaren over hun rol 
in informatieveiligheid 
Start van de activiteit: inbedden fundamentele processen informatieveiligheid in organisatie 

 Voldoende personele capaciteit van IV om proceseigenaren, applicatie-eigenaren en gegevenseigenaren te 
begeleiden bij het invullen van de 3A Toolkit 

Opmerking: De meeste “assets” vallen binnen de standaard baseline informatieveiligheid maatregelenset. 

B7 Activiteiten Interne audits en pentesten 
 
B7.1 Activiteit: interne audits informatieveiligheid 
Doel: vaststellen of de status van de maatregelen in de 3A Toolkit overeenkomt met de werkelijke status. 
Uitvoering: MAO 
 

B7.2 Activiteit: uit laten voeren van pentesten 
Doel: vaststellen of de genomen informatieveiligheidsmaatregelen in de praktijk voldoen. 
Toelichting: Het uitvoeren van pentesten vereist een grondige voorbereiding aan de kant van de organisatie 
Uitvoering: MAO 

B8 Activiteit: Analyse beveiliging van provinciale websites  
Doel: provinciale websites zijn compliant aan de NCSC beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties 
Uitvoering: MAO 

B9 Technische activiteiten 
B9.1 Activiteiten voor verbeteren technische bescherming werkstations 

 
B9.1.1 Activiteit: Aanpassen configuratie van de IronPort (soort van email gateway) als preventie maatregel voor 
ransomware. 
Doel: Verminderen en bij voorkeur voorkomen ransomware besmettingen 
Toelichting: Dearbytes geeft aan dat aanpassingen in de Ironport bijdragen aan het voorkomen van ransomware 
besmettingen. 
Deze aanpassingen zijn relatief eenvoudig en in korte tijd uit te voeren. 
Succesfactor: het aantal ransomware besmettingen gaat dalen, maar neemt in ieder geval niet toe. 
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B9.1.2 Activiteit: Ransomware preventie met software 
Doel: Bescherming tegen ransomware op de provinciale werkstations 
Toelichting: Bij ransomware worden bestanden op het werkstation en op de netwerkopslag versleuteld. Om dit 
ongedaan te maken moet via paypal veel geld betaald worden naar een obscure buitenlandse rekening. Het 
aantal besmettingen stijgt langzaam. Nu is dat twee laptops per week. De bescherming tegen kwaadaardige 
software die nu beschikbaar is op de provincie is niet effectief tegen ransomware. 
De belangrijkste besmettingsbron zijn phishing emailberichten, die steeds geraffineerder worden opgesteld. 
Kosten eenmalig 190.000 euro voor drie jaar (opgave Dearbytes) 
Uitvoering: SER 
Succesfactor: Aantal werkstations, dat besmet wordt met ransomware daalt van 2x per week naar nagenoeg nihil 
Uitvoering: SER 
 
B9.1.3 Activiteit: Rechtenbeheer op laptops 
Doel: Verminderen effecten kwaadaardige software op werkstations 
Toelichting: De huidige laptops zijn kwetsbaar omdat medewerkers standaard over alle rechten beschikken. 
Kwaadaardige software kan daardoor veel meer schade aanrichten. Het gaat hierbij niet alleen om ransomware, 
maar ook om andere kwaadaardige software op het werkstation. 
Opmerking: bij de uitgifte van de huidige laptops is besloten dat medewerkers over deze uitgebreide rechten 
meten beschikken. Het besluit van destijds blijkt gevolgen te hebben voor de informatieveiligheid op de 
werkstations en zou geëvalueerd moeten worden voordat er nieuwe werkstations worden uitgegeven. 
Kosten eerste jaar 48.000 euro, jaarlijkse verlenging 8.000 euro (opgave Dearbytes) 
Uitvoering; SER 
Succesfactoren: 

 Daling aantal laptop, die besmet met kwaadaardige software. Zichtbaar in maandelijkse rapportages van 
Dearbytes  

 Bij scans op geïnstalleerde software op laptops wordt nauwelijks “illegale software” aangetroffen 

 Tijdbesparing bij het beheer van de laptops. Vervuilende en niet relevante software wordt niet meer 
(automatisch) geïnstalleerd. 

Uitvoering: SER 
 
B9.2 Activiteiten voor verbeteren beheer en bescherming mobiele apparaten (smartphones en tablets) 

B9.2.1 Activiteit: Verbeteren software (MDM) voor beheer van mobiele apparaten, die provinciale informatie 
bevatten 
Doel: Verbeteren beheer en beveiliging. 
Toelichting: Er zijn fouten gemaakt bij de installatie van de software (MDM) voor beheer van de mobiele 
apparaten, die daardoor niet ten volle benut kan worden. Voorbeeld wat nu niet goed gaat: de  provinciale 
mailbox is toegankelijk als de lokale MDM app niet op de smartphone is geïnstalleerd of door de gebruiker 
verwijderd is. Bij verlies van het apparaat kan daardoor provinciale informatie in handen komen van 
onbevoegden. Herinstallatie is vereist. 
Opmerkingen: 
– Er is hinder voor de medewerkers. Zij moeten hun mobiele apparaten opnieuw aanmelden 
– De leverancier, die hiermee ervaring heeft, kan kosteloos voorlichtingsmateriaal aanleveren zoal instructies en 
filmpjes waarmee het gros van de medewerkers zelf aan de slag kan. 
– Voor medewerkers die niet in staat zijn om de aanpassingen op hun mobiele apparaten zelf uitvoeren moeten 
“gele hesjes” worden ingehuurd. 
Kosten: de leverancier, die dit heeft vastgesteld, kan de herinstallatie doen binnen het servicecontract. Dus 
zonder extra kosten. Raming kosten inhuur “gele hesjes”: 4000 euro 
Succesfactoren: 

 De beheersoftware bevat een courante lijst van mobiele apparaten. 

 Alleen mobiele apparaten die geregistreerd zijn in de beheersoftware hebben toegang tot de provinciale 
mailbox. 

 Provinciale mobiel apparaten kunnen automatisch toegang krijgen tot het beveiligde wifi netwerk in het 
provinciegebouw. 

 Het aantal BYOD apparaten van een medewerker die toegang hebben tot provinciale informatie kan 
ingeperkt worden tot 2. 

 BYOD apparaten worden automatisch ingesteld op het passende wifi netwerk 
Uitvoering: SER 
 
B9.2.2 Activiteit: Verbeteren informatieveiligheid mobiele apparaten, die provinciale informatie bevatten 
Doel: Bescherming tegen kwaadaardige Apps op mobiele apparaten 
Toelichting: Het gebruik van mobiele apparaten als tablets en smartphones voor internettoepassingen neemt snel 
toe. Dit gaat ten koste van het gebruik van laptops en pc's. Hackers richten zich daarom ook steeds meer op 
mobile apparaten. De hierboven genoemde MDM helpt bij het beschermen van mobiele apparaten, maar is niet 
afdoende. De belangrijkste dreiging komt van kwaadaardige apps die regelmatig worden aangetroffen in reguliere 
app stores, maar zeker aanwezig zijn in “alternatieve” app stores, waar gehackte app's vrij verkrijgbaar zijn. Dit is 
niet alleen illegaal, maar ook een bron van infectie. 
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Via een besmette telefoon krijgt de hacker toegang tot de bedrijf email, opgeslagen bestanden en contacten. 
Aandachtspunten zijn: 

 bij de uitgifte van de nieuwe werkstations aan de medewerkers naast laptops ook tablets worden 
aangeboden. 

 het is nu niet bekend hoeveel provinciale mobiele apparaten besmet zijn. Recent onderzoek  bij een 
nationale verzekeringsmaatschappij in Nederland laat zien dat bij 1 op de 8 smartphones verdachte software 
bevat. 

Uitvoering: gebruik maken van het de leverancier om een scan uit te voeren via MDM op het aanwezig zijn van 
kwaadaardige software op de mobiele apparaten van de provincie. Het rapport is input voor het Plan van Aanpak 
Informatieveiligheid 2017. 
Impact onderzoek voor medewerkers: nihil. De scan gebruikt informatie uit de MDM software 
Kosten: laag (1000-2000 euro) en mogelijk zelfs gratis. Moet verder uitgezocht worden. 
Personele inspanning PU gering: hooguit 4 uur 
Randvoorwaarde: herinstallatie MDM 
Uitvoering:  
- Technische kanten door SER 
- Beoordeling rapportage door MAO 
 
B9.3 Activiteiten: overige technische verbeteringen 

 
B9.3.1 Activiteit: Siem 
Doel: Management van logbestanden 
Toelichting: Logbestanden bevatten gegevens over activiteiten en gebeurtenissen met tijdstippen en vaak met 
een verwijzing naar de persoon die hiervoor opdracht gegeven heeft. Logbestanden worden gebruikt om te 
systemen te controleren op fouten, maar kunnen ook gebruikt worden als audit trail: bijvoorbeeld als  
verantwoording dat bestanden niet door onbevoegden zijn geraadpleegd. 
Logbestanden worden automatisch gemaakt op server, maar kunnen ook in programma’s worden bijgehouden. 
Er zijn op een serverpark als van de PU honderden logbestanden. Het beheer van logbestanden vraagt daarom 
om speciale software, SIEM software (security information and event management). Met deze software is het 
mogelijk om logbestanden op een plek te beheren, te doorzoeken en te archiveren. Zo kan bijvoorbeeld bij een 
mogelijk datalek vastgesteld worden of onbevoegden daadwerkelijk privacy gevoelige informatie hebben 
ingezien. Als aangetoond kan worden dat dit niet het geval is, dan is er geen spraak van een datalek. 
Succesfactor: de logbestanden van de PU worden centraal beheerd 
Uitvoering: SER 
 
B9.3.2 Activiteit: SOC 
Doel:  7 x 24 uur bescherming van de provinciaal netwerk 
Toelichting 
Succesfactor 
Uitvoering: SER 
 

B10 Activiteiten voor Documentum en Postkamer 
B10.1 Activiteit: Postkamer hanteert aparte procedures bij het verwerken van post met gevoelige 
persoonsgegevens 
Doel: Voorkomen dat toegezonden privacygevoelige informatie zoals kopieën van identiteitsbewijzen en c.v.'s 
onbedoeld breed toegankelijk zijn voor de organisatie. 
Toelichting: Bij de inrichting van Documentum is het toegangsprincipe ja tenzij gehanteerd. De privacywetgeving 
(|WBP) gaat uit van het omgekeerde principe: nee tenzij dat nodig is. Het gevolg is dat er extra maatregelen 
getroffen moeten worden om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsinformatie. 
Succesfactor: De postkamer heeft een procedure voor het verwerken van prost met privacygevoelige gegevens. 
Uitvoering: SER 
 

B10.2 Activiteit: Documentum voldoet aan de IV eisen om personeelsdossiers van vertrokken medewerkers te 
importeren 
Doel: Personeelsdossiers zijn zeer privacygevoelig. Bij het opslaan van dossiers van vertrokken medewerkers 
moeten de juiste maatregelen getroffen worden om te voldoen aan de WBP. 
Toelichting: Bij de inrichting van Documentum is het toegangsprincipe ja tenzij gehanteerd. De privacywetgeving 
(WBP) gaat uit van het omgekeerde principe: nee tenzij dat nodig is. Het gevolg is dat er binnen Documentum 
extra maatregelen genomen moeten worden om de archivering van deze personeelsdossiers mogelijk te maken. 
Succesfactor: Documentum wordt gebruikt om personeelsdossiers van vertrokken medewerkers te archiveren. 
Uitvoering: SER 
 
B10.3 Activiteit: Review van de samenstelling van de logbestanden van Documentum 
Doel: De log bestanden bevatten gegevens om te voldoen aan de archiefwet en kunnen gebruikt worden om 
vaststellen of onbevoegden toegang hebben gekregen tot provinciale informatie. 
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Toelichting: Logbestanden bevatten gegevens over het gebruik van een applicatie en kunnen op detailniveau 
ingesteld worden. Deze bestanden worden niet alleen gebruikt voor het functioneel beheer, maar zijn ook heel 
nuttig om vast te stellen of er sprake in van een datalek (Wet Meldplicht Datalekken). Als niet geautoriseerde 
medewerkers in theorie wel toegang hadden tot vertrouwelijke persoonsgegevens, maar in de praktijk niet 
gedaan hebben met deze gegevens is er geen sprake van een datalek. 
Bij Documentum worden vele gigabytes aan loginformatie opgeslagen. De inhoudelijke keuzes hadden destijds 
een hoog ad-hoc gehalte. Het is dus de vraag of keuzes van toen nog voldoen aan de eisen van nu. 
Succesfactor: De logbestanden van Documentum zijn bruikbaar voor de Archief Wet, maar kunnen ook gebruikt 
worden in het kader van de Wet Meldplicht Datalekken.  
Uitvoering: SER 

B11 Wegen 
B11.1 Activiteit: Maatregelen Informatieveiligheid (BIR-RWS) van de verkeerregelinstallaties (VRI's) op 
nemen in de 3A Toolkit. 

Doel: Informatieveiligheid VRI’s op orde. Dit draagt bij aan verkeersveiligheid en doorstroming verkeer. 
Toelichting: Onderdeel van het programma regionaal verkeersmanagement (RVM) 
Uitvoering: Afdelingen Wegen 
 
B11.2 Activiteit: Verwerken bevindingen eerder onderzoek naar informatieveiligheid van VRI’s en 
verkeercentrale. 

Doel: Inrichten informatieveiligheid verkeercentrale en VRI’s 
Toelichting: Onderdeel van het programma regionaal verkeersmanagement (RVM) 
Uitvoering: Afdelingen Wegen 

B12 Randvoorwaarden informatieveiligheid 
B12.1 Activiteit: personele inzet afstemmen met het ambitieniveau en de achterstanden in IV. 

Doel: Voldoende inhoudelijke deskundigheid in huis hebben om continuïteit van het proces informatieveiligheid te 
waarborgen. (ook in vakantieperiodes en bij ziekte van medewerkers) en toekomstige ontwikkelingen te kunnen 
volgen en hierop maatregelen te nemen. 
Toelichting: Er is nu sprake van een single point of failure situatie als het om de tactische/strategische 
informatieveiligheid gaat: alles is belegd bij 1 medewerker. Bij ziekte of vakantie is er geen vervanging. 
De voorgestelde acties om het I-bewustzijn bij proces eigenaren/teamleiders en medewerkers te bevorderen zal 
leiden tot een toename van adviesvragen over informatieveiligheid en verzoeken voor risicoanalyses en 
risicoacceptatie op die door een inhoudelijk deskundige medewerker afgehandeld moeten worden. 
Het realiseren van de voorgestelde activiteiten legt beslag op de beschikbare capaciteit. 
De prognose is dat er voor de komende twee jaar 0,5 - 1 FTE extra nodig op het terrein van de 
tactisch/strategische informatieveiligheid. 
Kosten: jaarlijks 50.000 -100.000 euro 
Uitvoering: Afdeling MAO  
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