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Vragen m.b.t. SB Voortgang Programma Informatieveiligheid & Privacy, tweede helft 2020   

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
SGP 1 Opnieuw lezen we de constatering ‘het is helaas niet gelukt om 

op alle onderdelen van informatieveiligheid & privacy voortang te 
boeken’. We begrijpen de omstandigheden, maar wijzen er wel 
op dat we op dit dossier al minstens vijf jaar achter de feiten 
aanlopen. We lezen opnieuw dat het volgend jaar beter gaat 
worden. Er zijn extra gekwalificeerde mensen aangenomen. Zijn 
deze mensen nu in vaste dienst? 

Een deel van de extra gekwalificeerde mensen is in vaste dienst bij de provincie 
Utrecht. (Dit betreft twee Information security officers (ISO), twee privacy officers 
(PO), de Corporate Information Security Officer (CISO) en de Technical 
Information Security Officer (TISO). De Functionaris Gegegevensbescherming 
(FG), 2 ISO’s en 1 PO zijn niet in vaste dienst. Behalve de FG betreft dit ook 
tijdelijke uitbreiding / inhuur om een inhaalslag te maken. Tenslotte komt naar 
verwachting in september een trainee het programmateam IV&P versterken. De 
werving van gekwalificeerde mensen blijft een aandachtspunt, gezien de krapte 
op arbeidsmarkt.  
 
Ondanks dat niet op alle onderdelen voortgang is geboekt, zetten we stappen 
vooruit op meerdere onderdelen van Informatieveiligheid & Privacy. Er zijn 
meerdere mensen geworven, er wordt gewerkt aan inzicht in de risico’s, er is 
met een ISMS (Information Security Management System) gestart. 
Informatieveiligheid & Privacy is ook nooit “af”. Het blijft een continue proces, nu 
en in de toekomst. 

 2 De resultaten van een tweejaarlijks onderzoek van Concern 
Control worden besproken. Krijgen we in 2021 dus weer zo’n 
onderzoek? Wanneer kunnen we de resultaten daarvan tegemoet 
zien? 

Dat klopt. In opdracht van Concern Control wordt in de tweede helft van 2021 
opnieuw een audit uitgevoerd naar het volwassenheidsniveau van de 
organisatie op het gebied van Informatieveiligheid. De resultaten kunnen naar 
verwachting begin 2022 tegemoet worden gezien. 

 3 We lezen: ‘Een belangrijk aandachtspunt is dat de risico’s in de 
organisatie op het gebied van IV&P nog niet voldoende in beeld 
zijn.’ Wanneer verwachten we deze risico’s wel in beeld te 
hebben? 

Concern Control maakt een risicobeeld voor Informatieveiligheid & Privacy. Dit 
staat los van de audit die hierboven is genoemd. Daarnaast wordt op basis van 
een BIO-gap analyse, de kloof in kaart gebracht tussen de IST (waar staan we) 
en SOL (waar willen we staan) waarmee de belangrijkste knelpunten m.b.t. 
beveiligingsmaatregelen inzichtelijk worden. Dit tezamen leidt rond de zomer 
van dit jaar tot een actueel en volledig risicobeeld van de organisatie.   

 4 We hebben de laatste tijd enkele berichten gehad over de 
veiligheid van gegevens bij samenwerkingsverbanden en 
uitvoeringsorganisaties. Er wordt volgens de brief gewerkt aan 
een totaaloverzicht van afspraken over de uitwisseling van 
gegevens. Wanneer wordt deze verwacht en wordt daarbij 
meteen ook gekeken naar mogelijke aanscherping van deze 
afspraken? 

Het doel van het totaaloverzicht van afspraken over de uitwisseling van 
gegevens met externe partijen is nagaan of deze inderdaad dekkend en scherp 
genoeg zijn. Dit geldt voor samenwerkingsverbanden en ook voor verbonden 
partijen en andere externe organisaties waarmee gegevensuitwisseling plaats 
vind. De verwachting is dat het totaalbeeld rond de zomer van dit jaar compleet 
is. Indien de conclusie is dat afspraken niet scherp genoeg zijn, dan zullen die 
afspraken natuurlijk met de partij in kwestie worden opgepakt om te worden 
aangescherpt. Binnen het college van GS is afgesproken dat de verschillende 
GS leden in hun rol als bestuurder bij verbonden partijen ook bestuurlijk 
aandacht zullen vragen voor de trend die ook u waarneemt.  Overigens blijft de 
aandacht voor informatieveiligheid en privacy en het goed organiseren hiervan 
een continue proces waarbij er uitwisselingen bij komen en ook weer 
verdwijnen. 
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