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Stand van Zaken/afdoening 
Hierbij wil ik u informeren over de resultaten van een onderzoek door de Inspectie van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) naar het gebruik van Suwinet door gemeenten. 
Daamaast beantwoord ik een aantal vragen die gesteld zijn over het gebruik van Suwinet. Met deze 
verantwoording worden de Bestuurlijke agendazaken 2014/472763 en 2015/225286 afgedaan. 

Onderzoek ministerie 
Haarlem is in 2014 net als 107 andere gemeenten onderzocht door de Inspectie SZW op het veilig gebruik 
van Suwinet. De Inspectie SZW heeft haar 'Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van 
bevindingen Haarlem' aangeboden aan de gemeenteraad, (zie ingekomen stuk commissie samenleving d.d. 4 
juni 2015) 
Suwinet is een landelijk systeem waarin diverse persoonlijke gegevens van burgers van Nederland zijn 
opgenomen. Deze informatie wordt geraadpleegd wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer een 
uitkering wordt aangevraagd. De informatie uit Suwinet is zeer privacygevoelig. Daarom wordt 
gecontroleerd of zorgvuldig met deze informatie wordt omgegaan. Deze controles vinden zowel landelijk 
plaats, als ook door de gemeente zelf. Het onderzoek van de Inspectie SZW focust zich op zeven punten, 
zoals het informatiebeveiligingsbeleid, het jaarlijkse evalueren van het beveiligingsplan Suwinet en het 
autoriseren en registeren van gebruikers via een formele procedure. Het ministerie wil met zijn onderzoek 
nagaan of gemeenten veilig omgaan met het gebruik van Suwinet en dit gebruik controleren. 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Haarlem op zes van de zeven punten aan de gestelde normen  
voldeed. Op één onderdeel voldeed Haarlem niet aan de gestelde norm. In de brief van het ministerie is dit zo  
verwoord: Er is geen formeel vastgestelde procedure aan de hand waarvan de logfiles worden beoordeeld en  
specifieke rapportages worden opgevraagd. De brief van het ministerie is bijgevoegd.  
De feitelijk controle van deze logfiles en het opvragen van specifieke rapportages vindt uiteraard wél plaats. 



Dit is echter niet formeel vastgelegd in een procedure. Momenteel wordt zo'n procedure uitgeschreven en 
toegevoegd aan de heveiligingsrichtlijnen van SZW, zodat Haarlem voldoet aan alle normen. 
Het voldoen aan zes van de zeven normen is landelijk een goede score. 17 Procent van alle deelnemende 
gemeenten voldoet aan alle normen, 17 procent voldoet aan zes van de zeven normen. 66% van de 
gemeenten heeft een lagere score dan Haarlem. 

Evaluatie beveiligingsrichtlijnen SZW 
In de bijlage treft u de evaluatie van de heveiligingsrichtlijnen. In deze evaluatie wordt de conclusie 
getrokken dat: 
1. beveiliging binnen de gemeente Haarlem serieus wordt opgepakt; 
2. de procedure uitwijk momenteel gemeentebreed wordt opgepakt om te komen tot een uitwijkplan en 

dit plan te testen; 
3. de voortgang van de verbeterpunten uit de risicoanalyse worden gemonitord door de security officer 

SZW; 

4. de procedure 'Controle en analyse raadplegingen Suwinet' wordt ontwikkeld. 

BKWI-monitor 
Het BKWI is de organisatie die Suwinet beheert. Tot begin 2013 verstrekte het BKWI (op verzoek) een 
monitor aan gemeenten waarin was opgenomen hoe gemeenten scoorden in het veilig gebruik van Suwinet. 
De uitgifte van deze monitor is stopgezet in afwachting van de ontwikkeling van een verbeterde versie. Tot 
op heden is deze versie niet beschikbaar; het BKWI is nog in overleg met de VNG over óf er een nieuwe 
monitor wordt ontwikkeld en de invulling van deze monitor. Laatste contact tussen het BKWI en Haarlem 
over de monitor was op 1 juni 2015. In de commissie Samenleving van 20 februari 2014 is verzocht om na 
een jaar een nieuwe BKWI-monitor op te vragen en aan de commissie voor te leggen. In de commissie van 4 
december 2014 is hiernaar verwezen. Aan uw verzoek tot het overleggen van de BKWI-monitor kan ik 
momenteel dus niet voldoen. 
Kortom, als gemeente kunnen we tevreden zijn met de bevindingen over onze beveiliging van SZW. Het 
aandachtspunt dat wordt genoemd is in bewerking en de verbeteringen die zijn ingezet, blijven we volgen en 
monitoren door de security officer SZW. 

Hoofdafdelingsmanager Dorscheidt, E.H.L. 8-7-2015 
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Bijlage 1: 

Aan: MT SZW 

Van: Security officer SZW 

Betreft: Rapportage evaluatie beveiligingsrichtlijnen SZW 2014 gemeente 
Haarlem 

Datum: 23 mei 2015 

Inleiding 
De gemeente Haarlem heeft in 2010 een Informatiebeveiligingsplan opgesteld; de 'Basis 
beveiligingsrichtlijnen Sociale Zaken en Werkgelegenheid'. Informatiebeveiliging is echter 
geen eenmalige zaak of een fenomeen dat slechts kort aandacht behoeft. Het is van het 
grootste belang dat informatiebeveiliging leeft en actueel wordt gehouden binnen de gehele 
organisatie. In het document zijn dan ook ijkmomenten aangegeven. Zo dient het 
beveiligingsbeleid minimaal eens per raadsperiode (gewoonlijk vier jaar) te worden 
heroverwogen en/of aangescherpt. Op 16 december 2014 is het' Gemeentelijk 
Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018' inclusief de herziende ' Basis beveiligingsrichtlijnen 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid' vastgesteld. 

Het informatiebeveiligingsplan bevat een stelsel van procedures en maatregelen voor de 
dagelijkse praktijk. Dit stelsel moet regelmatig worden geactualiseerd. 

In het Informatiebeveiligingsplan zijn daarom afspraken vastgelegd over de 
verantwoordelijkheid voor handhaving en naleving van de getroffen maatregelen en 
vastgestelde procedures. Zoals de afspraak dat dit Informatiebeveiligingsplan na een 
substantiële aanpassing opnieuw moet worden vastgesteld door het college van B&W. 

Een risicoanalyse moet periodiek worden uitgevoerd, mogelijke nieuwe bedreigingen en te 
nemen maatregelen dienen te worden onderkend. Ook zou de voortgang van eerder 
bepaalde maatregelen dienen te worden vastgesteld. 

De ai vastgestelde en geïmplementeerde procedures, werkafspraken en protocollen dienen 
te worden getoetst op naleving en op werking. Noodzakelijke verbeteringen moeten worden 
doorgevoerd. 

De gemeente Haarlem heeft in het kader van de borging van de beveiligingsrichtlijnen SZW 
binnen de organisatie een belangrijke voorwaarde ingevuld door het aanstellen van een 
security officer SZW. Deze heeft tot taak om toe te zien op naleving van gemaakte afspraken 
en om ook het onderwerp beveiliging onder de aandacht te brengen en te houden. 



Wat is er beoordeeld? 
Hierbij zijn de volgende aspecten uit het Informatiebeveiligingsbeleid beoordeeld: 

X Uitvoering periodieke risicoanalyse (3.1) 

X Haalbaarheid van de gestelde norm voor beschikbaarheid (3.2) 

X Haalbaarheid van de gestelde norm voor (data)integriteit (3.3) 

X Haalbaarheid van de gestelde norm voor controleerbaarheid (3.4) 

X Onderhoud autorisaties (3.5) 

X Beveiligingsplan actueel (3.6) 

X Jaarlijkse training(en) van het ambtelijk personeel in informatiebeveiliging (3.7) 

X Uitvoering beveiligingsmaatregelen in de administratieve organisatie (procedures) (3.8) 

X Inrichting van beveiligingsorganisatie (taak, verantwoordelijkheid en 
bevoegdheidsverdeling tussen de diverse kritische beveiligingsfunctionarissen) (3.9) 

De aangekruiste onderdelen zijn getest. 

Activiteiten: 
3.1 Risicoanalyse: 

ln september 2013 is een risicoanalyse uitgevoerd. De meest opvallende of kritieke punten 
waren: 

Bij de risicoanalyse is geconstateerd dat de data-integriteit op het gebied van doelmatigheid 
als beduidend valt aan te merken. De in het systeem opgevoerde re-integratiegegevens 
bevatten veel fouten of zijn niet actueel (score 12). De rechtmatigheid is wel op orde (score 
6). 
Bij de risicoanalyse is geconstateerd dat er sprake is van een kwantitatieve onderbezetting 
(score 16) en een kwalitatieve onderbezetting (score 9). Deze constatering hangt samen met 
de reorganisatie die in mei 2013 is ingevoerd binnen SZW. Er zijn nieuwe mensen die nog 
goed moeten worden ingewerkt. Daarnaast is er een andere werkwijze met andere 
programmatuur (MensCentraal). Het systeem van Mentorschap opnieuw implementeren zou 
kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit. 
Inmiddels is de volgende verbetering ingezet. In januari 2014 is een verbetertraject gestart 
om de opvoer van re-integratiedata te verbeteren. Voor de verbetering van de kwantitatieve 
onderbezetting is een claim neergelegd en toegekend bij de kadernota 2014. Medewerkers 
zijn opgeleid voor hun taken. Medio 2015 staat een nieuwe risicoanalyse gepland. 

3.2 Haalbaarheid van de gestelde norm voor beschikbaarheid 

Dit betreft de norm van het technische aanleveren van gegevens door Haarlem aan Suwinet; 
deze norm wordt periodiek gecontroleerd. SZW Haarlem scoort 98%; dit is binnen de norm. 

3.3 Haalbaarheid van de gestelde norm voor (data) integriteit 

Dit betreft de norm van het aanleveren van actuele en correcte gegevens door Haarlem aan 
Suwinet; controle hierop is standaard ingebouwd in de software. 



3.4 Controle gebruik Suwinet (haalbaarheid van de gestelde norm voor controleerbaarheid): 

In 2014 heeft twee keer een controle plaatsgevonden naar gebruik van Suwinet. Bij deze 
controles zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 

3.5 Onderhoud autorisaties: 

Toegekende gebruikersaccounts voor Suwinet zijn afgestemd op de functie van de 
medewerker. De functionaliteiten, en vooral de ' zware' functionaliteiten, worden 
terughoudend toegekend. Medewerkers die geen gebruik maken van hun gebruikersaccount 
worden na 90 dagen automatisch afgesloten. Het niet gebruiken van een account komt 
voornamelijk voor bij langdurige afwezigheid zoals bij zwangerschapsverlof. Per kwartaal 
wordt beoordeeld of medewerkers die hun account niet gebruiken hun account kunnen 
behouden dan wel dat het account wordt ingetrokken. 

3.6 Herzien beveiligingsplan SZW: 

Het beveiligingsplan SZW is geactualiseerd en in december 2014 opnieuw vastgesteld door 
het college. Hierbij is aangesloten op het Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 2014-
2018. Naast de aanpassing op het nieuwe gemeentelijke beveiligingsplan is het 
beveiligingsplan SZW ook geactualiseerd aan de huidige werkwijze SZW. 

3.6.1 Uitwijkplan: 

Bij het actualiseren van het beveiligingsplan SZW is vastgesteld dat het uitwijkplan voor SZW 
niet actueel is. Een uitwijkplan is nodig om bij calamiteiten de bedrijfsvoering binnen een 
redelijke termijn te kunnen voortzetten. Hierbij kan gedacht worden aan de uitval van stroom, 
ICT-infrastructuur of het niet beschikbaar zijn van het gebouw Raakspoort, waar SZW is 
gevestigd. De afgelopen 20 jaar hebben zich geen calamiteiten voorgedaan waarvoor de 
bedrijfsvoering tijdelijk op een andere locatie moest worden voortgezet. De kans dat dit soort 
calamiteiten zich voor zullen doen is erg klein. De Raakspoort is een nieuw gebouw, waarbij 
de kans op calamiteiten minimaal is. De gevolgen van dit soort calamiteiten kunnen echter 
enorm zijn. Het is daarom van belang om een deugdelijk en getest uitwijkplan te hebben. 
Momenteel zijn de volgende faciliteiten (beperkt) beschikbaar, waarbij niet (expliciet) 
geregeld is dat SZW bij voorrang hiervan gebruik kan maken: 

Stroom via generator Raakspoort, via de generator kunnen de ICT-services en aantal 
werkplekken blijven werken na stroom uitval. Deze werkplekken bevinden zich op de vierde 
etage. 
Gebruik faciliteiten in het stadhuis, zoals het cursuslokaal. In het stadhuis kan worden 
ingelogd op het gemeentelijke netwerk en kan gebruik worden gemaakt van de SZW-
applicaties. Er zijn geen feitelijke afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van 
werkplekken voor SZW om de bedrijfsvoering (beperkt) voort te kunnen zetten op de kritieke 
onderdelen. 
Gebruik faciliteiten op de Zijlpoort. In de Zijlpoort kan worden ingelogd op het gemeentelijke 
netwerk en kan gebruik worden gemaakt van de SZW-applicaties. 
De server waarop de applicaties van SZW draaien staat op een beveiligde locatie buiten de 
gemeente Haarlem het is daardoor mogelijk gebruik te maken van de SZW-applicaties van 
een andere gemeentelijke locatie. 

Opzetten en testen van een uitwijkplan zal uitgewerkt moeten worden. Dit zal onderdeel 
uitmaken van een gemeentebrede actie om de uitwijk te regelen. De opdracht voor het 



realiseren van een gemeentebreed uitwijkplan en test Is recent neergelegd bij afdeling 
Informatievoorziening. 

3.7 Voorlichting alle medewerkers: 

Jaarlijks wordt aan alle medewerkers van SZW een voorlichting gegeven over de omgang 
met persoonsgegevens. Hierbij is de richtlijn (opnieuw) aan iedereen uitgereikt en besproken. 
Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn de regels nader toegelicht. 

Ook buiten de voorlichtingen om wordt door medewerkers regelmatig advies gevraagd over 
omgang met persoonsgegevens in de praktijk. Begin 2014 zijn de laatste ronden voorlichting 
geweest, vanwege de invoering van de Participatiewet en daarbij behorende cursussen was 
er in het eerste kwartaal 2015 geen ruimte voor deze voorlichting. Vanaf mei 2015 is een 
nieuwe voorlichtingsronde gestart. Hierbij komen ook aspecten uit het gemeente brede 
beveiligingsbeleid aan de orde, zoals hoe medewerken moeten omgaan met de opslag van 
gegevens in de cloud. 

3.8 Uitvoering beveiligingsmaatregelen in de administratieve organisatie 

In de administratieve organisatie zijn procedures vastgelegd voor het verkrijgen van een 
account en het intrekken van een account voor de applicaties van SZW. Het toekennen en 
intrekken van accounts is geregeld via de procedure in-, door-, uitstroom. Melden via Fix. Dat 
is van toepassing voor medewerkers die nieuw in dienst komen (inclusief externe inhuur), 
voor medewerkers die intern van functie wisselen en voor medewerkers die uit dienst gaan. 

3.9 Inrichting van beveiligingsorganisatie 

Met het vaststellen het' Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018' zijn de 
onderlinge verhoudingen tussen de kritieke functies vastgelegd, dit is opgenomen in bijlage 
4. Naar aanleiding van de overdracht taken security officer zal deze bijlage opnieuw worden 
aangepast (zie 3.10.7). 

3.10 Overige activiteiten 

3.10.1 Onderzoek inspectie SZW 2013: 

Door het ministerie van SZW zijn in november 2013 de resultaten van het rapport' Veilig 
gebruik Suwinet' openbaar gemaakt. Uit het rapport bleek dat Haarlem voldeed aan 6 van de 
7 onderzochte normen. Met deze score behoorde Haarlem tot de beste 8% van de 80 
gemeenten die zijn onderzocht. 

De norm waaraan Haarlem niet voldeed betrof het gebruik maken van bepaalde zoeksleutels. 
In januari 2013 is de werkwijze op dit punt al aangepast in Haarlem. (Onderzoeksperiode van 
het rapport liep tot november 2012). 

3.10.2 Zelftest Suwinet: 

Haarlem heeft in het februari 2014 meegedaan aan de landelijke zelftest van Suwinet. Deze 
zelftest is landelijk uitgezet om de verbeteringen te monitoren die gemeenten maken op het 
gebied van omgang met Suwinet. De vragen waren gelijk aan die in het onderzoek van het 
ministerie uit 2012/2013. Haarlem voldeed in deze zelftest aan 7 van de 7 onderzochte 
normen. 



3.10.3 Onderzoek inspectie SZW 2015: 

Door het ministerie SZW zijn in mei 2015 de resultaten van het' Onderzoek Veilig gebruik 
Suwinet 2014' openbaar gemaakt. Uit het rapport blijkt dat Haarlem op zes van de zeven 
punten aan de gestelde normen voldeed; op één onderdeel voldeed Haarlem niet aan de 
gestelde norm. In de brief van het ministerie is dit als volgt verwoord: Er is geen formeel 
vastgestelde procedure aan de hand waarvan de logfiles worden beoordeeld en specifieke 
rapportages worden opgevraagd. De brief van het ministerie is bijgevoegd. De feitelijk 
controle van deze logfiles en het opvragen van specifieke rapportages vindt uiteraard wél 
plaats. Dit is echter niet formeel vastgelegd in een procedure. Momenteel wordt de procedure 
' Controle en analyse raadplegingen Suwinet' uitgeschreven en toegevoegd aan de 
beveiligingsrichtlijnen van SZW. Zodat Haarlem voldoet aan alle normen. 

Het voldoen aan zes van de zeven normen is landelijk gezien een goede score. 17 Procent 
van alle deelnemende gemeenten voldoet aan alle normen, 17 procent voldoet aan zes van 
de zeven normen. 66% Van de gemeenten heeft een lagere score dan Haarlem. 

3.10.4 MensCentraal toegevoegd als applicatie: 

MensCentraal is een webapplicatie waarmee we signalen en daarbij behorende taken over 
onze burgers kunnen beheren en delen met interne afdelingen en externe partijen. 
MensCentraal wordt ingezet om binnen het Sociaal Domein de gewenste brede 
dienstverlening te kunnen bieden, waar mogelijk binnen het eigen netwerk van de burger. 
Hierbij hebben we de volgende aspecten betrokken m.b.t. de privacy: 

Autorisaties worden zo terughoudend mogelijk toegekend, passend bij de functie. 
Autorisaties worden individueel toegekend, gebruikers gebruiken hun gebruikersnaam en 
wachtwoord strikt persoonlijk. Gebruikers zijn tijdens voorlichtingsbijeenkomsten op de 
hoogte gesteld van het feit dat alle informatie wordt gelogd en dat controles op het gebruik 
van MensCentraal plaatsvinden. 
Voor gebruik binnen SZW volgt MensCentraal de autorisatiematrix zoals opgesteld voor 
gebruik Suwinet. 
Derden die gebruik maken van MensCentraal kunnen alleen beperkte informatie inzien van 
de mensen waarvan zij een taak toebedeeld krijgen, en niet van andere burgers. 
Derden die gebruik maken van MensCentraal tekenen de standaard bewerkersovereenkomst 
van de gemeente Haariem. 

3.10.5 Deelname bijeenkomsten BKWI: 

Het BKWI is de organisatie die o.a. gemeenten adviseert over het gebruik van Suwinet in 
opdracht van het ministerie SZW, zij zijn de ' beheerder' van Suwinet. Door BKWI zijn in 
2014 en 2015 diverse bijeenkomsten georganiseerd over gebruik van Suwinet en de Suwi-
rapportages. Hieraan is deelgenomen door de security officer SZW en andere betrokken 
medewerkers van SZW Haarlem. In het voorjaar 2014 is het BKWI begonnen met het 
organiseren van bijeenkomsten per regio i.p.v. per gemeente. Haarlem heeft meegewerkt 
aan de pilot hiervoor. Bijeenkomsten van BKWI voor de regio Kennemeriand worden ten 
kantore van de gemeente Haarlem gehouden. 

3.10.6 Deelname bijeenkomsten MensCentraal: 

Door de NVSI (een platform om publiek ontwikkelde innovaties te beheren, verder te 
ontwikkelen en te verspreiden) is een bijeenkomst georganiseerd over de privacy bij 
gegevensuitwisseling via MensCentraal. Hieraan is deelgenomen door de security officer 
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SZW en andere betrokken medewerkers. Informatie uit deze bijeenkomst wordt gebruikt om 
MensCentraal goed aan te laten sluiten bij het beveiligingsplan. 

3.10.7 Overdracht taken security officer 

De taken van de security officer zijn per mei 2015 overgedragen aan de nieuwe security 
officer SZW Nancy Putman. Aanstelling is verricht door de gemeentesecretaris. 

Aanbevelingen 

Beveiligingsbeleid 

Het gemeentelijk beveiligingsbeleid moet minimaal eens per raadsperiode (vier jaar) worden 
getoetst en herzien. In december 2014 is het (hernieuwde) gemeentelijk 
informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 (2014/467799) vastgesteld door het college. 

Informatiebeveiligingsplan 

De op basis van het beveiligingsbeleid opgestelde Informatiebeveiligingsplan dient minimaal 
elk jaar te worden geactualiseerd. De risicoanalyse moet jaarlijks worden uitgevoerd, nieuwe 
maatregelen dienen te worden overwogen en bestaande maatregelen onder de loep 
genomen. 

Er wordt door middel van deze rapportage in algemene zin gerapporteerd over de voortgang 
van het implementeren van beveiligingsmaatregelen. 

Risicoanalyse 

De verbeteringen die zijn ingezet volgen. 

De inzet op de verbeterpunten zal worden gemonitord door de security officer SZW  

Uitwijkplan 

De opdracht voor het realiseren van een gemeentebreed uitwijkplan en test is recent 
neergelegd bij afdeling Informatievoorziening. Vanuit SZW wordt hierbij aangesloten om te 
zorgen dat de uitwijk SZW voldoet aan de eisen. 

Samenvatting en advies 

De conclusie mag worden getrokken dat beveiliging binnen SZW en binnen de gemeente 
Haarlem serieus wordt opgepakt. 
De procedure uitwijk wordt momenteel gemeentebreed opgepakt om te komen tot een 
uitwijkplan en dit plan te testen. 
De voortgang van de verbeterpunten uit de risicoanalyse zullen worden gemonitord door de 
security officer SZW 
De Procedure ' Controle en analyse raadplegingen Suwinet' wordt ontwikkeld. 

De security officer SZW 

Angelica van der Kraan 

Datum: 23 mei 2015 

Plaats: Haarlem 


