
FORMAT OVERDRACHTSDOSSIERS

Onderwerp:  
Informatieveiligheid en bewustzijn

Doelstelling:
Het bewust maken van medewerkers, college en raad van de risico's op het gebied van 
informatieveiligheid.

Inhoud:
Informatieveiligheid is een thema dat al meerdere jaren speelt. De samenleving wordt 
steeds meer bedreigd door aanvallen op de digitale infrastructuur en het is daarmee 
een landelijk probleem en zelfs landelijk overstijgend. Er zijn inmiddels vele 
voorbeelden die deze dreiging bevestigen.

Voor Papendrecht hebben we de rol van informatieveiligheid bij een collega belegd (0,8 
fte). Dit zorgt voor enige kwetsbaarheid. Tegelijk hebben we een breder verband in de 
regio waar we incidenteel op terug kunnen vallen. De adviseur informatieveiligheid 
zorgt voor bewustzijn bij medewerkers, collegeleden en raad op diverse wijzen. Zo is 
er in oktober jaarlijks een maand waarin door middel van (regionale) activiteiten 
medewerkers op hun gedrag worden gewezen. Ook wordt aandacht besteed aan het 
thema bij nieuwe medewerkers en wordt continu advies gegeven bij het beveiligen van 
informatie. Daarnaast worden medewerkers geholpen bij het uitvoeren van 
risicoanalyses en adviseert de adviseur informatieveiligheid proactief bij nieuwe 
dossiers. 

Team voor behandeling dossier:
Het trekkende team voor behandeling van dit dossier is Team Bedrijfsvoering en 
bestuursondersteuning

Bestuurlijk opdrachtgever: Annemiek Jetten 
Ambtelijk opdrachtgever: Jose Boons 
Ambtelijk opdrachtnemer: Gina van den Broek 

Planning / actietermijn:
Informatieveiligheid kent geen planning voor een bepaalde periode, het is het continu 
bewust zijn en bewust worden. We doen dit aan de hand van een jaarplan waarin per 
jaar uitgelijnd wordt welke acties voor dat jaar worden ingezet. 

Randvoorwaarden:
Er zijn meerdere randvoorwaarden belangrijk in dit dossier:

 Intern commitment: informatiebeveiliging is iets van de hele organisatie. Dit 
betekent dat alle collega's hier in meer of mindere mate een rol in hebben en 
zich bewust moeten zijn en blijven. 

 Capaciteit: het team BB en specifiek de adviseur informatieveiligheid heeft een 
trekkende rol in het bewustwordingsproces van informatieveiligheid. Dit brengt 
een kwetsbaarheid met zich mee. Hierdoor is het van cruciaal belang dat de 
beschikbare capaciteit in verhouding staat tot de gestelde ambities.

 Structurele aandacht: informatieveiligheid is geen doel wat je bereikt met een 
aantal tijdelijke maatregelen. 

 Samenwerking regio: in regionaal verband is afgesproken dat alle gemeenten 



in de Drechtsteden inzet plegen op het thema. 

Betrokken teams:
De gehele organisatie is betrokken bij het thema. Iedereen moet zich continu bewust 
zijn van de wijze waarop zij hun informatiestromen kunnen beveiligen. Dat varieert 
van veilig mailen tot het beveiligen van devices, het opstellen van 
verwerkersovereenkomsten met externe partijen en (zeker ook met thuiswerken) het 
zorgdragen voor veilig werken met fysieke informatie. 

Relevante financiële informatie:
Er zijn geen specifieke middelen beschikbaar voor informatieveiligheid. Indirect betalen 
we het SCD en straks de servicegemeente Dordrecht voor regionale capaciteit, de 
lokale kosten worden gedekt door het teambudget.  

Risico's of mogelijke risico's:
Er is sprake van meerdere relevante risico's en/of kanttekeningen bij dit onderwerp:

 Alles hangt af van het individuele gedrag en bewustzijn. Dit individuele aspect is 
lastig beheersbaar.  

 Alhoewel een deel regionaal opgepakt wordt, is er sprake van kwetsbaarheid 
vanwege het beleggen van dit thema bij een enkele medewerker in Papendrecht 
zelf. 


