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Aanvullende informatie n.a.v. gestelde vragen rond Informatiebeveiligingsbeleid

Geachte leden.

Bij de behandeling van het vastgestelde Informatiebeveiligingsbeleid heeft de 
commissie Bestuur enkele vragen gesteld. Middels deze brief beantwoord ik deze 
vragen.

Algemene voortgang Informatiebeveiliging

In 2015 is met name de technische kant van Informatiebeveiliging verbeterd. 
Maatregelen zijn genomen waardoor het nu minder waarschijnlijk is dat Haarlem 
slachtoffer wordt van malware of een niet-gerichte aanval door cybercriminelen.

De activiteiten met lange doorlooptijd die nodig zijn om per januari 2017 te voldoen 
aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) zijn afgerond, in gang 
gezet of gepland. Haarlem ligt op schema, maar zal in 2016 wel flink moeten 
aanpakken om een grote hoeveelheid kleinere maatregelen door te voeren. Het 
voldoen aan alle normen in de BIG wordt een speerpunt voor 2016.

Het bewustzijn rond nut en noodzaak van Informatiebeveiliging neemt toe.
Hierdoor landen verzoeken rond informatiebeveiliging, bijvoorbeeld rond het 
implementeren van BIG-normen, beter in de organisatie. De organisatie staat open 
voor de grotere nadruk op informatiebeveiliging.

Rondom Suwinet heeft de Inspectie SZW onlangs in een ‘Definitief verslag van 
bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015’ laten weten dat Haarlem aan 
alle zeven normen voldoet. Haarlem loopt daarin voorop: tot nu toe heeft de 
inspectie aan slechts 6% van de gemeenten een dergelijk rapport kunnen toesturen. 
Naar verwachting zal dit rapport later dit jaar meer uitgebreid besproken worden in 
de commissie Samenleving.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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Planning en rapportage

Tussen april 2014 en december 2015 is bewust geen nieuwe gap-analyse 
uitgevoerd. De eerste gap-analyse en het bijbehorend Informatiebeveiligingsplan 
bevatte meer dan voldoende activiteiten om in 2014 en 2015 mee aan de slag te 
gaan. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe gap-analyse Informatiebeveiliging 
om vast te stellen hoe de situatie in Haarlem zich nu verhoudt tot de BIG. Op basis 
van de resultaten van deze gap-analyse wordt het Informatiebeveiligingsplan 2016 
opgesteld en vastgesteld. Aan het eind van het eerste kwartaal 2016 wordt 
vervolgens aan de gemeenteraad gerapporteerd over 2015 en worden de plannen 
voor 2016 gedeeld. Zoals toegezegd wordt dit een jaarlijks terugkerende cyclus.

Bewustwording

Bewustzijn van de organisatie wordt verhoogd middels een campagne. De in dit 
kader georganiseerde i-Bewustzijntrainingen hebben een duidelijk effect op de 
organisatie. Informatiebeveiliging is bijvoorbeeld meer dan voorheen onderwerp 
van gesprek. Medewerkers herkennen zaken uit de training in het dagelijks werk en 
denken er over na. Daaruit volgen meer tips vanuit de organisatie richting de 
servicedesk of Security Officer. Daarnaast is merkbaar dat gesprekken die rond 
Informatiebeveiliging worden aangegaan met de organisatie beter landen: men staat 
meer open voor het onderwerp. Ook in 2016 worden deze trainingen aangeboden 
aan alle medewerkers.

Technische maatregelen

In 2015 is veel aandacht uitgegaan naar het bestrijden van malware, waarmee de 
gemeente eerder een risico liep. Het risico van schade door malware is sterk 
teruggebracht, dit is nu reeds zichtbaar in het aantal gemelde incidenten op dit 
gebied.

Bij ICT is het patchmanagement verbeterd. Beveiligingsupdates op software 
worden snel doorgevoerd in de organisatie, vaak nog dezelfde dag, uiterlijk binnen 
enkele dagen. Bovendien wordt richting onze leveranciers de druk opgevoerd om te 
zorgen dat onze applicaties altijd geschikt zijn om te functioneren op onze 
platforms die van de laatste beveiligingsupdates zijn voorzien. Dit laatste is 
jarenlang een behoorlijke belemmering geweest voor het uitvoeren van afdoende 
patchmanagement. Dankzij dezelfde inspanningen bij veel gemeenten lijken 
leveranciers op dit punt overstag te gaan.

Het aantal daadwerkelijke informatiebeveiligingsincidenten waarbij sprake was van 
een verstoring van de dienstverlening is in in het tweede halfjaar van 2015 
teruggelopen tot vrijwel nihil. Dit heeft een aantal redenen:

Verbetering endpoint-protectie (nieuwe, moderne software);
Sterke verbetering patchmanagement;
Proactief mitigeren risico’s op basis van meldingen van de 
Informatiebeveiligingsdienst Nederlandse Gemeenten.
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De activiteiten van ICT rond informatiebeveiligingsincidenten zijn bijna volledig 
verschoven van reactief naar proactief. Daar waar sprake was van een 
daadwerkelijk incident is geen schade aangebracht.
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Verdere verbetering processen rond autorisaties/toegang

Het project met de meeste impact op het verbeteren van autorisaties en toegang is 
het project In-, door- en uitstroom. Dankzij de binnen dit project doorgevoerde 
verbeteringen worden rechten nu op geborgde wijze afgenomen wanneer een 
medewerker een andere rol krijgt of de organisatie verlaat. Toekomstige activiteiten 
binnen dit project borduren hier op voort: Gewerkt wordt aan het inzichtelijk 
krijgen van alle rechten per medewerker en het definiëren van benodigde rechten 
per rol. Role Based Access (RBAC) is dan de volgende stap. Hier zal over een 
periode van meerdere jaren op natuurlijke wijze naartoe gegroeid moeten worden.

Applicaties met gevoelige informatie zijn of worden voorzien van Single Sign On, 
zodat het niet langer mogelijk is om in te loggen met de accountgegevens van een 
collega. Bovendien is dit nu de standaard voor nieuw aan te schaffen software.

Focus 2016

Toekomstige speerpunten zullen worden vastgesteld in het genoemde 
Informatiebeveiligingsplan 2016. Binnen deze speerpunten zal in ieder geval 
aandacht zijn voor het aanpakken van de wijze waarop Haarlem omgaat met email. 
Op dit moment wordt email in veel processen als methode voor het uitwisselen van 
informatie gebruikt. Email is als techniek echter minder geschikt voor het 
uitwisselen van gevoelige informatie.

Daarnaast zal zoals genoemd veel aandacht uitgaan naar het voldoen aan de BIG.

De focus verschuift daarmee nog verder van techniek naar processen en beleid, een 
uitdaging voor de gehele organisatie. Het zwaartepunt verschuift van inzet ICT naar 
inzet bij o.a. juridisch medewerkers, HRM en bedrijfsvoeringsmanagers.

Met vriendelijke groet.


