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Onderwerp Statenbrief: tweede voortgangsrapportage informatieveiligheid  

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 

Bijgaand treft u de tweede voortgangsrapportage informatieveiligheid. In uw vergadering van september 2016 is 
afgesproken om deze voortgangsrapportage twee keer per jaar aan u aan te bieden.  
 
Aanleiding 

De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van en in informatie zijn onderdelen van de kwaliteit van 
informatievoorziening. Voorkomen moet worden dat informatie in verkeerde handen valt. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
bij 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 basis van het Convenant heeft herijking van het Beleid informatieveiligheid plaatsgevonden. In 2015 en 2016 
is eigen onderzoek gedaan en heeft een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer plaatsgevonden. Als 
rode draad door de bevindingen en aanbevelingen door beide onderzoeken loopt dat: 

 het besef van urgentie op het gebied informatieveiligheid en privacy 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; en 

 aan de hand van het volwassenheidsgroeimodel moet worden bekeken welke logische stappen op gebied 
van informatiebeveiliging en privacy er genomen moeten worden om van het huidige niveau naar een 
volgend niveau te komen. 

 
Als uitwerking van het beleidsplan en om de aanbevelingen uit eigen onderzoek en het onderzoek van de 
Rekenkamer op te volgen, is het Plan van Aanpak Informatieveiligheid 2016-2017 opgesteld. Hierin worden de 
belangrijkste activiteiten benoemd 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.  
 
Door middel van de voorliggende rapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang. 
 
 



 

  

Essentie / samenvatting: 
Uit de voortgangsrapportage blijkt, dat de organisatie de afgelopen periode een stap heeft gemaakt naar een 
hoger volwassenheidsniveau t.a.v. informatieveiligheid en privacy, maar hierbij nog onvoldoende regie voert.  
 
Taken, rollen en verantwoordelijkheden (inclusief samenhang) ten aanzien van informatiebeveiliging zijn binnen 
de organisatie nog niet voldoende belegd. Daarnaast wordt vaak uitgegaan van de beroepsmatige 
verantwoordelijkheid van medewerkers. Daar het kennis- en bewustzijnsniveau niet bij iedereen even hoog is, 
loopt de organisatie op dit gebied een risico. 
 
De belangrijkste onderdelen/bevindingen uit de Voortgangsrapportage zijn: 

 er is een interim kwartiermaker Chief Information Security Officer/Data Protection Officer aangesteld; 

 taken, rollen en verantwoordelijkheden (inclusief samenhang) ten aanzien van informatiebeveiliging zijn 
binnen de organisatie nog niet voldoende belegd; en 

 het organiseren en opzetten van de governance rondom informatiebeveiliging en privacy dient de hoogste 
prioriteit te krijgen. 

 
Het is noodzakelijk informatieveiligheid nog steviger te verankeren binnen de provincie om te voorkomen dat de 
verantwoordelijk gedragen blijft door enkelingen. Taken, rollen en verantwoordelijkheden (inclusief samenhang) 
ten aanzien van informatiebeveiliging binnen de organisatie zijn nog niet voldoende belegd. Het organiseren en 
opzetten van de governance rondom informatiebeveiliging en privacy dient daarom de hoogste prioriteit te krijgen. 
 
De planning op basis van het Plan van Aanpak Informatieveiligheid 2016-2017 zal, mede hierom, door het 
programmaplan Masterplan Informatiebeveiliging en Privacy (MIBP) worden vervangen. 
 
De belangrijkste acties voor de komende periode (Q4 2017- Q1 2018) zijn: 

 het opstellen Masterplan Informatiebeveiliging en Privacy (MIBP); 

 het opstellen en implementeren van Governance Informatieveiligheid en Privacy (IBP); 

 het opstellen van een framework en architectuurprincipes van IBP; 

 het starten implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

 het starten met de deelprojecten MIBP; 

 het starten met awareness-campagne voor medewerkers (laatste week oktober). 

  
Vervolgprocedure/voortgang 

In maart 2018 volgt de 3de voortgangsrapportage informatieveiligheid.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en de voortgangsrapportage. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
 
De secretaris,  
 
 
 


