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1 Inleiding 
Het gebruiken en combineren van informatie en data wordt steeds bepalender in de uitvoering van 

de taken van de provincie Utrecht. En ook het belang om die informatie en data goed te beveiligen, 

zodat de juiste informatie (integriteit) op het juiste moment (beschikbaarheid) door de juiste 

persoon (vertrouwelijkheid) kan worden gebruikt. Informatiebeveiliging richt zich op treffen van de 

noodzakelijke organisatorische, procedurele en technische maatregelen die gebaseerd zijn op een 

(organisatieafhankelijke) risicoanalyse of een wettelijke verplichting. Informatieveiligheid en privacy 

zijn corporate aangelegenheden en vragen om een structurele organisatie brede aanpak. Per 25 mei 

is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  van toepassing. De AVG is nieuwe 

Europese wetgeving met een directe werking. De AVG stelt op een aantal punten meer eisen aan de 

verwerking van persoonsgegevens dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en 

kent ook hogere maximum boetes (tot 20 miljoen) voor niet-naleving. Op het gebied van 

informatieveiligheid en privacy heeft de provincie Utrecht verschillende doelstellingen/opdrachten: 

 Implementatie van het Beleid Informatiebeveiliging Provincie Utrecht 2016 – 2018 

 Implementatie Interprovinciale Baseline Informatieveiligheid (Certificering NEN/ISO 

27001/27002 voor 2022) 

 Implementatie AVG per 25 mei 2018 

Het Beleid Informatieveiligheid Provincie Utrecht 2016-2018 zou eerder worden geïmplementeerd 

op basis van het Plan van Aanpak Informatieveiligheid 2016 – 2017. De doelstellingen van het plan 

van aanpak zijn echter in belangrijke mate niet gerealiseerd. De resultaten van het assessment 

informatieveiligheid, uitgevoerd door concerncontrol, bevestigen dat.  

Dit constaterende is besloten om met urgentie een programma uit te voeren dat zorgdraagt voor: 

- Een versnelde implementatie van de AVG; 

- het opzetten van een governance voor informatieveiligheid en privacy;  

- het structureel verbeteren van informatieveiligheid en privacy middels het opstellen en 

starten met uitvoeren van Masterplan Informatiebeveiliging en Privacy (MIBP); 

- het direct verbeteren van informatiebeveiliging en adequaat oppakken en afhandelen van 

datalekken en securityincidenten.  

Er is een programmateam samengesteld uit specialisten op het gebied van AVG en 

informatieveiligheid. Het programmateam werkt als een taskforce, gericht op structurele verbetering 

van informatiebeveiliging de middellange termijn, als ook op het op de korte termijn gestructureerd 

in control komen en op het snel en adequaat opvolgen en afhandelen van datalekken en/of security-

incidenten indien deze zich voordoen. Aanbevelingen en aandachtspunten uit eerdere interne en 

externe audits en onderzoeken worden in het programma expliciet meegenomen. 

Het programma is aangemerkt als een prioritaire concernopgave en is als zodanig ook opgenomen in 

een voorstel voor de kadernota. De eindverantwoordelijkheid voor het verwerken van 

persoonsgegevens en voor informatieveiligheid ligt bij de GS. Dennis Straat portefeuillehouder en 

bestuurlijk opdrachtgever voor het programma. Gezien het urgente karakter van het programma ligt 

het ambtelijk opdrachtgeverschap bij de algemeen-directeur. Paul Frencken is als opdrachtnemer 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. 
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Het programma is breder van opzet dan het eerdere Plan van Aanpak Informatieveiligheid. 

Uitgangspunt voor deze rapportage vormen de vier programmalijnen. De thema’s zoals die eerder 

werden gehanteerd in de eerste een tweede voortgangsrapportages, te weten sturing en 

verantwoordelijkheid, beleid en normenkader, verantwoording en toezicht, en  bewustwording, 

verdwijnen daarmee niet uit beeld, maar vormen onderdelen van de programmalijnen, met name 

van de programmalijnen Governance en MIBP.  
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2 Samenvatting 
Op 9 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht ingestemd met het 

“Convenant interprovinciale regulering informatieveiligheid”. Naar aanleiding van het besluit is een 

“Plan van Aanpak Informatieveiligheid” opgesteld en is gestart met de uitvoering. De realisatie is van 

het plan van aanpak was echter onvoldoende. In de eerste helft van 2017 is een kwartiermaker 

aangesteld om het plan van aanpak verder te brengen. Maar na het vertrek van deze kwartiermaker, 

begin december jongstleden, is het ingezette traject stopgezet.  

In februari 2018 is met voorrang een doorstart gemaakt en is een nieuw team gevormd dat 

uitvoering gaat geven aan het programma informatieveiligheid en privacy. Het programma is 

aangemerkt als een prioritaire concernopgave. Doel van het programma is om met urgentie de 

implementatie van de doelstellingen van de provincie Utrecht op het gebied van informatieveiligheid 

en zo spoedig mogelijk te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van 

informatieveiligheid en privacy.  

Daarmee is het programma er ook op gericht om voor 25 mei 2018 de belangrijkste stappen te 

hebben gezet voor de implementatie van de AVG, en aansluitend na 25 mei de inbedding in de 

organisatie verder te voltooien. De provincie Utrecht is op die wijze in staat om in korte tijd 

structureel te voldoen aan de AVG.  

Het programma levert ook een voorstel over een governance op het gebied van informatieveiligheid 

en privacy, waarmee de staande organisatie in control kan zijn en blijven op informatieveiligheid en 

privacy en op basis van pdca-cycli en risicomanagement kan door ontwikkelen. 

Het programma draagt ook zorg voor een masterplan met een aanpak om informatieveiligheid op de 

middellange termijn structureel te verbeteren en stapsgewijs toe te werken naar ISO27001 

certificering. Daarbij worden expliciet aanbevelingen de verbeterpunten uit het assessment 

informatieveiligheid, uitgevoerd door concerncontrol, en uit eerdere (externe) onderzoeken en 

audits meegenomen. 

De situatie vereist echter dat ook in het hier en nu met voorrang maatregelen voor verbetering van 

informatieveiligheid moeten worden genomen. Dit wordt ook door het programma opgepakt. 

Doordat het team zich richt op verbetering op de korte termijn en op de middellange termijn, 

kunnen actuele zaken ook aanleiding zijn om op te nemen in het MIBP.  

Het programma Informatieveiligheid en Privacy omvat dus vier programmalijnen: 

I. De implementatie AVG;  

II. Het inrichten van de governance voor informatieveiligheid en privacy binnen de provincie 

Utrecht; 

III. Het opstellen Masterplan InformatieBeveiliging en Privacy (MIBP); 

IV. Het op korte termijn in control komen op het gebied van informatieveiligheid en het snel en 

adequaat oppakken en afhandelen van datalekken en/of security-incidenten indien deze zich 

voordoen. 
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De komende maanden wordt door het IPO een ISO27001-nulmeting uitgevoerd. Het IPO verwacht de 

resultaten daarvan in september te kunnen overleggen. In diezelfde periode wordt door Concern 

Control (CCO) ook een audit uitgevoerd naar de implementatie van de AVG binnen de provincie 

Utrecht. De resultaten van deze audit worden ook in september verwacht. Deze rapportages kunnen 

aanleiding zijn voor verdere aanscherping van het programma.   
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3 Toelichting opzet programma en stand van zaken uitvoering  
Op 31 januari is er een kick-off bijeenkomst geweest van het programma voor een grote 

vertegenwoordiging van de directie en de teamleiders. De presentatie was bedoeld om de AVG 

nadrukkelijk onder de aandacht te brengen met direct daaraan gekoppeld de opdracht om input te 

leveren voor een inventarisatie van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de provincie 

Utrecht.  

De eerste weken van het programma is gebruikt om het team samen te stellen, het programma te 

schrijven, maar ook om direct te werken aan deliverables van het programma en advisering aan de 

organisatie. Het programma is erop gericht om direct, op basis van actuele casuïstiek, verbeteringen 

te treffen op het gebied van informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens. Vanuit het 

programma zijn op die manier al verschillende verbeteringen in gang gezet. 

 

3.1 Implementatie AVG 

Het lukt niet om voor 25 mei, de datum waarop de AVG van toepassing is, structureel compliant te 

zijn aan de AVG. In de periode februari-mei resteert te weinig tijd om alle nieuwe verplichtingen die 

de AVG met zich brengt voor die datum te ontwikkelen en structureel in de organisatie te 

implementeren. Daarbij komt dat de Wet bescherming persoonsgegevens, niet volledig is 

geïmplementeerd. Er dient dus ook een forse inhaalslag te worden gemaakt. Voor 25 mei zijn de 

volgende deliverables gerealiseerd:  

- verwerkingsregister1, 

- aanstellen functionaris gegevensbescherming,  

- model verwerkersovereenkomsten,  

- procedure datalekken,  

- algemeen privacystatement, 

- procedures voor rechten van betrokkenen,  

- algemeen privacybeleid, 

- starten awareness (via intranet, presentaties, gerichte advisering, e-learning)  

- model nieuwe verwerkingen (onderdeel privacy by design).  

Voor 25 mei zal tevens worden gestart met: 

- het afsluiten van nieuwe verwerkersovereenkomsten,  

- het opstellen uitvoeringsbeleid/werkwijzen,  

- het opstellen en uitvoeren van een awareness campagne en kennisdeling in de organisatie 

(training, guidance),  

- privacy by default en privacy by design.  

De planning is erop gericht om voor 31 oktober de gehele implementatie van de AVG af te ronden. 

Dit natuurlijk met uitzondering van die zaken die een continu karakter hebben, zoals aandacht voor 

aandacht voor awareness. 

                                                           
1
 De controle op alle verwerkingen zal (deels) doorlopen na 25 mei. 
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Op deze wijze zijn op 25 mei de belangrijke stappen gezet die van belang zijn om conform de AVG te 

kunnen werken en wordt dit vervolgens nader uitgewerkt zodat voor 31 oktober de naleving van de 

AVG organisatorisch geheel is ingebed. De uitvoering van deze planning ligt tot dusver op koers. Een 

belangrijk merkbaar effect van het programma is dat de awareness in de organisatie nadrukkelijk 

toeneemt, onder meer als resultaat van de vele presentaties die vanuit het programma worden 

gegeven. Gesteld kan worden dat de AVG leeft in de organisatie. Dit komt tot uitdrukking in de vele 

(advies)vragen die het programmateam ontvangt en beantwoord.  

 

3.2  Inrichten van de governance voor informatieveiligheid en privacy binnen de 

provincie Utrecht 

Het programma stelt een governancevoorstel op voor een structurele inbedding van 

informatieveiligheid en privacy in de organisatie van de provincie Utrecht. De planning is erop gericht 

op besluitvorming in het tweede kwartaal. Vervolgens kan de feitelijke implementatie van de 

governance gerealiseerd gaan worden. Uitgangspunt is dat de governance eind 2018 is gerealiseerd. 

De voortgang van deze programmalijn ligt op koers.  

 

3.3  Opstellen Masterplan InformatieBeveiliging en Privacy (MIBP) 

Het Masterplan InformatieBeveiliging en Privacy (MIBP) voorziet in een gefaseerde aanpak voor 

verbetering van de informatiebeveiliging om te komen tot ISO 27001 certificering. Op basis van de 

interprovinciale afspraken heeft de provincie Utrecht de doelstelling om gecertificeerd te zijn voor 

2022 en dat ook te blijven. ISO 27001 ziet op een structureel geborgd verbeterproces op basis van 

pdca-cycli en risicomanagement. Uitgangspunt voor het programma is echter om te streven naar een 

eerdere certificering dan 2022. Ontwikkelen op basis van pdca-cycli is immers een manier om ‘in 

control’ informatieveiligheid te verbeteren.  

Het MIBP vormt een onderdeel van het programma Informatieveiligheid en Privacy. Daarbij zullen 

ook elementen worden opgenomen die niet direct onderdeel uitmaken van informatiebeveiliging, 

maar die wel noodzakelijk zijn voor een structurele inbedding, zoals informatiehuishouding, planning 

en control en pdca-cycli. Dit betreft dus ook zaken die niet door het programma zelf worden 

opgepakt, maar vanuit het programma als noodzakelijke (rand)voorwaarden worden voorgesteld. 

Vanuit het programma zullen dan afspraken worden gemaakt over realisatie van die voorwaarden. 

Het programma zal de uitvoering van de (rand)voorwaarden ook monitoren en er over rapporteren.  

Het initiële MIBP wordt opgesteld in de periode april – juni. De aanbevelingen uit “Resultaten 

Assessment Informatieveiligheid 2017”, uitgevoerd door concerncontrol, worden daarbij expliciet 

meegenomen. Het betreft de volgende aanbevelingen: 

1. Versterk en formaliseer de governance van informatieveiligheid met aandacht voor sturing, 

beheersing en verantwoording. Dit maakt onderdeel uit van het een voorstel voor een 

nieuwe governance (dit wordt meegenomen in programmalijn II) en het Masterplan IBP 

(meegenomen in programmalijn III).  

2. Zorg voor een eenduidige methodiek voor beheersing van informatieveiligheidsrisico’s en 

neem managers hierin mee zodat zij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en daarover 
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rapporteren. Deze methodiek vormt onderdeel van het Masterplan IBP (meegenomen in 

programmalijn III). 

3. Maak een inhaalslag om alsnog aan de afspraken uit het convenant te gaan voldoen. 

Reguleer informatieveiligheid door processen naar een hoger volwassenheidsniveau te 

brengen en te sturen op risicobeheersing en tijdige compliance met nieuwe wet- en 

regelgeving, in het bijzonder de AVG. Dit wordt meegenomen in zowel het Masterplan IBP als 

bij de inrichting van een nieuwe governance (respectievelijk meegenomen in 

programmalijnen III en II).   

4. Maak na bewustwording de volgende stap naar het versterken van de bekwaamheid en 

reguleer dit door op concernniveau hieraan sturing te geven. Dit maakt onderdeel uit van het 

Masterplan IBP en de nieuwe governancestructuur.    

5. Versterk bewustwording van informatieveiligheidsrisico’s in de keten en de mogelijkheden 

om deze te beheersen. Breng en houd centraal in beeld welke provinciale gegevens buiten 

worden verwerkt en hoe deze worden beschermd. Dit wordt meegenomen bij de 

implementatie van de AVG (meegenomen in programmalijn I).   

6. Breng samenhang aan in beleid, architectuur en inrichting van beveiligingsmaatregelen en 

valideer dat de beveiligingsmaatregelen adequaat functioneren. Dit volgt uit de aanpak van 

het Masterplan IBP (meegenomen in programmalijn III). 

Tevens worden de bevindingen uit het onderzoek eerder uitgevoerd door de Randstedelijke 

Rekenkamer meegenomen. Als rode draad komt uit deze onderzoeken naar voren:  

• Dat het besef van urgentie op het gebied van informatieveiligheid en privacy verbeterd moet 

worden in de organisatie (dit wordt expliciet meegenomen als onderdeel van het Masterplan IBP – 

programmalijn III). 

• Dat door middel van rapportages meer inzicht moet worden geboden in de status van 

informatieveiligheid, de maatregelen en borging ervan in planning en control-cycli (dit wordt 

expliciet meegenomen bij het Masterplan IBP – programmalijn III en als onderdeel van een nieuwe 

governancestructuur – programmalijn II). 

• En aan de hand van een volwassenheidsmodel moet worden bezien welke logische stappen 

er op het gebied van informatie en privacy moeten worden gezet (dit maakt onderdeel uit van 

Masterplan IBP – programmalijn III). 

En tevens worden lessons learned meegenomen uit de casuïstiek die zich gedurende de uitvoering 

van het programma voordoet. De verwachting is dat het MIBP conform planning kan worden 

opgeleverd. 

 

3.4 Direct verbeteren informatiebeveiliging en oppakken en afhandelen van eventuele 

datalekken en beveiligingsincidenten 

Enkele lopende datalekken uit 2017 die nog niet waren afgehandeld zijn door het programmateam 

opgepakt en afgehandeld.  

Voor nieuwe meldingen van datalekken en beveiligingsincidenten is door het programma een 

centraal meldpunt ingesteld en bekendgemaakt. De Wbp-meldprocedure is vervangen door een zeer 
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laagdrempelige werkwijze waarbij een melder via mail en telefonisch direct het centrale meldpunt 

bereikt. Zodra een melding wordt gedaan neemt het programmateam de regie en draagt zorg voor 

een adequate opvolging en afhandeling door de betreffende afdelingen. De werkwijze wordt tevens 

uitgewerkt in een procedure voor datalekken en security-incidenten. Bij het meldpunt kan men ook 

terecht met vragen over de AVG. 

Om informatiebeveiliging te verbeteren richt het programma zich niet alleen op de middellange 

termijn met het MIBP en de opvolging van eerdere aanbevelingen en verbeterpunten, maar ook op 

het in het hier en nu direct realiseren van verbeteringen. Op deze manier zijn al verschillende 

maatregelen getroffen en werkwijzen aangepast die direct leiden tot verbeteringen. De casuïstiek 

wordt tevens gebruikt als lessons learned in het op te stellen MIBP. 

 

4  Tot Slot 
De keuze om prioritair een programma informatieveiligheid en privacy te starten heeft ertoe geleid 

dat de rapportage over de voortgang van informatieveiligheid niet verschijnt in de vorm van een 3e 

voortgangsrapportage, maar in een rapportage over de opzet en uitvoering van het programma. De 

volgende rapportage over de uitvoering van het programma wordt opgesteld in de eerste helft van 

november 2018.    




