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Tijd voor actie
Het zijn gevaarlijke tijden. Eind september maakte internetbedrijf Yahoo
bekend dat van 500 miljoen klanten de inloggegevens waren gehackt. Een
half miljard mensen kunnen sindsdien gericht lastig worden gevallen met
phishing- of andere mails met malware die hun computers kan lamleggen,
gijzelen of – erger nog – kan overnemen.
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Kan zo’n drama ook Nederlandse woningcorporaties en haar huurders overkomen? Jazeker. Op veel kleinere schaal natuurlijk, maar met minstens zoveel
impact. Want de hoeveelheid potentieel privacygevoelige huurdersgegevens
die woningcorporaties verzamelen en bijhouden, is de afgelopen jaren explosief toegenomen. Dat is vaak veel vertrouwelijker dan de basis contactinformatie die Yahoo bijhoudt over zijn klanten.

‘Zijn al die data bij
onze corporaties
in goede handen?
Het antwoord is
helaas: nee’

Waren van oudsher naam, adres en betalingsgegevens voldoende, tegenwoordig moeten corporaties uitgebreid verantwoording afleggen over hun
toewijzingsbeleid. Om scheefwonen te voorkomen, verzamelen ze inkomensgegevens; de gezinssamenstelling staat geregistreerd; medische urgentie
dient te worden gedocumenteerd met (delen van) medische dossiers en zelfs
een eventueel strafblad van een huurder wordt vermeld.

CASE ........................................................................................................................................................................ 26
BDO ..........................................................................................................................................................................27

Gegevens die de gemiddelde cybercrimineel doen watertanden en die
de privacy van huurders serieus kunnen schaden. Is die vertrouwelijke
informatie bij onze woningcorporaties in goede handen? Op basis van de
uitkomsten van het onderzoek dat wij hier presenteren, moet het antwoord
helaas luiden: nee. Enkele uitzonderingen daargelaten is het beeld overwegend negatief. Het ontbreekt veel corporaties simpelweg aan kennis van de
wetgeving en/of aan een doelgerichte aanpak. De eindverantwoordelijkheid
voor informatieveiligheid is vaak niet belegd bij het bestuur, waardoor de
noodzaak niet doordringt in alle lagen van de organisatie. Sterker nog: vaak
ontbreekt het gewoon aan beleid.
Hoog tijd voor actie dus. Want of u het nu wilt of niet: het dossier informatiebeveiliging wordt de komende jaren alleen maar belangrijker.

Roland van Hecke
Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie
van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt
aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of
een besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich
wenden tot BDO Accountants & Adviseurs of een van haar adviseurs.
BDO Accountants & Adviseurs en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is
van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie.
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slechts 31% van de respondenten
de eindverantwoordelijkheid voor
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privacy awareness-programma heeft
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DE EXPERTS
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5 AANBEVELINGEN

‘Tien tegen één dat niemand in uw organisatie exact

‘Bij software-aanbesteding komt privacy op pagina 1

weet welke data waar worden bewaard’

te staan, niet pas op pagina 17’

3

6

Op het gebied van
informatiebeveiliging lopen
woningcorporaties achter
bij andere (semi-)publieke
sectoren. Vijf aanbevelingen
voor een optimale
informatiebeveiligingsstrategie.

Gevraagd waar in de organisatie
de eindverantwoordelijkheid
voor informatiebeveiliging en privacy is belegd, blijkt dat slechts
in 31% van de organisaties bij de
raad van bestuur te zijn. Bij de
rest ligt die verantwoordelijkheid op een lager niveau. Maar de
RvB is de enige plaats waar die
verantwoordelijkheid – weliswaar gedelegeerd - thuishoort!
Als het bestuur dit dossier niet
omarmt, consequent agendeert
en voorbeeldgedrag toont, zal
het de medewerkers niet bereiken. En aangezien minimaal 50%
van succesvol databeveiligingsbeleid schuilt in het creëren van
bewustzijn op dit gebied bij uw
medewerkers, is dat een absolute
voorwaarde. Vergeet daarbij
niet u te verdiepen in de sociale
dynamiek binnen uw organisatie.
Nieuw bewustzijn creëren – en
al helemaal het bijbehorende
gedrag – is zonder die dimensie
bijna onbegonnen werk.

ANALYSEER UW
DATASTROMEN
De afgelopen vijf jaar is de
stroom van gegevens die
woningcorporaties over hun
huurders verzamelen enorm
gegroeid. Tien tegen één dat
niemand in uw organisatie exact
weet welke data waar worden
bewaard, wie wanneer toegang
heeft tot die data en met welke
partnerorganisaties welke data
gedeeld worden, onder welke
afspraken (keten-samenwerking).
Daarnaast kunt u ervan uitgaan
dat uw medewerkers – doorgaans
met goede bedoelingen – vaak
informeel meer vastleggen dan
wordt voorgeschreven. Wilt u
grip krijgen op de aanzwellende
stroom gegevens, dan zult u die
in kaart moeten brengen. Pas als
u daarin 100% helderheid hebt
aangebracht, bent u klaar voor
de volgende stap.

BENOEM EEN DATA
SECURITY OFFICER
Wat bijna overal in de corporatiesector mist, is de functionaris
die de operationele verantwoordelijkheid draagt voor de
implementatie van informatiebeveiligingsbeleid: de data security
officer. Dat is opmerkelijk, gezien
het feit dat deze functie over een
jaar of anderhalf – volgens de
dan ingaande Europese privacyverordening – verplicht zal
worden. Overigens is her en der
die operationele verantwoordelijkheid wel belegd, bij hoofden
Bedrijfsvoering, Financiën of Automatisering, maar heeft slechts
21% van hen een opleiding of
relevante ervaring in informatiebeveiliging. We hebben
het eerder gezegd: zonder een
bekwame data security officer,
met voldoende bevoegdheden en
voldoende budget, gaat u deze
wedstrijd niet winnen.

5

Het lijkt zo vanzelfsprekend,
maar uit ons onderzoek blijkt dat
slechts 24% van de participerende woningcorporaties een
informatiebeveiligingsbeleid
heeft geïmplementeerd. Dat is
schrikbarend weinig. Bijna alle
andere deelnemers laten weten
‘ermee bezig’ te zijn, dus van
stilstand is geen sprake, maar
het blijft zwaar onder de maat.
Wat is goed privacybeleid? Dat
is beleid waarbij onderbouwde
keuzes zijn gemaakt ten behoeve
van optimale dataveiligheid, op
basis van een goede risicoanalyse. Het includeert bewustzijnsvergroting bij medewerkers,
databewerkingsovereenkomsten
met ketenpartners en een plando-check-act systematiek in de
uitvoering. Certificering voor
ISO 27001 en/of 27002 is aan
te raden. Het daartoe te volgen
programma garandeert dat bij
het beleidsontwerp geen stappen
worden overgeslagen, terwijl de
kans op succesvolle implementatie aanmerkelijk toeneemt.
Bijkomend voordeel: als u kunt
aantonen een professioneel datasecurity beleid te handhaven,
staat u in geval van een datalek –
100% veiligheid bestaat immers
niet – juridisch ijzersterk.
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5 AANBEVELINGEN

FORMULEER EEN
PRIVACYBELEID

BEGIN MET
PRIVACY-BY-DESIGN
‘Privacy-by-design’ is een term
uit de software-industrie, waarmee men bedoelt dat al op de
tekentafel voor nieuwe software,
het privacy-aspect bovenaan
de ontwerpagenda staat. Die
manier van denken kunt u vanaf
morgen kopiëren naar al uw
plannen. Van het bouwen van
een nieuw internetportal tot het
ontwerpen van een nieuw loket
waar uw huurders langs kunnen
komen. Om u een idee te geven
wat dat zoal kan betekenen: in de
aanbestedingsdocumenten voor
een nieuw software-pakket komt
privacy op pagina 1 te staan, in
plaats van op pagina 17. Privacyby-design laat u onmiddellijk
zien wat er te doen is. Wie het
gebruikt, kan snelle stappen zetten richting compliance op het
gebied van informatieveiligheid.
En dat is waar het allemaal om
te doen is.
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TERREINVERKENNING

TERREINVERKENNING

DATAVEILIGHEID:
HET IS 2 VOOR 12!

Informatiebeveiliging staat bij
de meeste woningcorporaties
nog in de kinderschoenen, zo
blijkt uit onderzoek door BDO.
Het is tijd voor actie. En niet
zo’n beetje ook.

W

aar bijna eens
per maand
een gemeente
het landelijk
nieuws haalt
vanwege een
datalek, is het onder woningcorporaties op dat
gebied nog een stuk rustiger. Slechts 28% van
de respondenten in het BDO-onderzoek naar
informatie-beveiliging bij woningcorporaties
heeft al eens met een serieus data-incident te
maken gehad, tegen 75% van de gemeenten. In
de onderzoeksresultaten wordt overigens geen
onderscheid gemaakt tussen grotere en kleinere
corporaties, omdat er opvallend weinig verschillen te constateren zijn. Zo blijken kleinere
corporaties niet significant beter of slechter te
presteren dan grotere.
Kunnen we dus concluderen dat de corporatiesector haar zaakjes op orde heeft? Nee, integendeel! Op basaal ICT-niveau – beveiligingssoftware, back-up faciliteiten, firewalls – doen
woningcorporaties het niet slechter dan de
meeste andere (semi-)publieke sectoren. Gaat
het echter om zaken als privacybeleid, securitybewustzijn bij medewerkers en certificering, dan
ligt deze sector – zie de infographics elders in
dit onderzoek – ver achter op andere sectoren
die BDO al eens eerder onderzocht, zoals de
zorgsector en gemeenten.

DATASTROOM
Kortom: de sector staat nog aan het begin. En
dat is ronduit zorgelijk. Want de stroom aan
privacygevoelige gegevens die corporaties bijhouden over hun huurders is de afgelopen jaren
explosief gegroeid, vertelt Roland van Hecke,
partner BDO Audit & Assurance en specialist in
de woningcorporatiesector. “Woningcorporaties moeten vanwege de toenemende wet- en
regelgeving steeds meer data verzamelen over

worden opgeslagen en wie ze al dan niet mag
inzien of bewerken, daar is meestal nog veel te
weinig over nagedacht.”
En het blijft niet bij inkomensgegevens. Van
Hecke: “Het gaat om alles wat relevant kan zijn
voor toewijzing en registratie, zoals burgerlijke
stand, gezinssamenstelling, het inkomen van de
partner en – niet onbelangrijk – het burgerservicenummer.”

Bijvoorbeeld als een medewerker, om onrust
in een buurt te voorkomen, de gegevens van
een verwarde man alvast deelt met relevante
hulpdiensten. Of als er bij iemand een monteur
wordt langs gestuurd met speciale instructies,
‘omdat het een dementerende vrouw betreft’.
Dat gebeurt met de beste bedoelingen, maar het
zijn evengoed schendingen van de privacy. Uit
ons onderzoek blijkt dat maar 17% van de deel-

Los daarvan zijn er allerlei bijzondere medische
gevallen waarover gegevens worden geregistreerd.
Denk aan mensen met een bepaald ziektebeeld
die om die reden een specifieke woning toegewezen krijgen; mensen met psychische problematiek; mensen met fysieke dan wel geestelijke
beperkingen. “Voor steeds meer van die mensen is
geen plaats meer in zorginstellingen. En wederom
vanwege de verantwoording worden vaak meer
gegevens van huurders door corporatiemedewerkers vastgelegd en bewaard dan voorgeschreven
volgens de interne instructies en/of de wet.”

nemende corporaties een awarenessprogramma
heeft dat medewerkers bewust maakt van
privacy in hun omgang met – digitale – gegevens.
En dat is in mijn ogen echt veel te weinig.”

BEWUSTZIJN
Wat Van Hecke vooral mist bij woningcorporaties, is bewustzijn van het belang van privacybescherming bij alle medewerkers. “Vaak wordt de
privacywet geschonden vanuit een ‘sociaal hart’.

‘Datalekken die het
landelijk nieuws halen,
lijken ook bij woco’s
een kwestie van tijd’

KREDIETSECTOR
Vooralsnog heeft het allemaal niet geleid tot
datalekken die het landelijk nieuws haalden.
Maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd;
Van Hecke maakt zich serieus zorgen dat zo’n
incident er gaat komen. Van kredietverstrekkers
met verkeerde bedoelingen bijvoorbeeld. Die zijn
maar wat geïnteresseerd in de bewoners van sociale huurwoningen, een doelgroep die voor zulke
aanbieders juist extra vatbaar is. “Op dit moment kunnen woningcorporaties hun huurders
onvoldoende garanderen dat gegevens niet in die
sector terecht komen. En dat is onacceptabel.”

SOORT GEGEVENS PRIVACYGEVOELIGHEID

‘De stroom aan
privacygevoelige
huurdersinformatie bij
corporaties is explosief
gegroeid’
hun huurders. Vroeger werden alleen namen,
adressen en betalingsgegevens bijgehouden.
Maar sinds 2011 moeten woningcorporaties ook
inkomensgegevens van hun huurders hebben,
om zo passend toewijzen mogelijk te maken en
scheefwonen te voorkomen. Corporaties moeten
achteraf verantwoording kunnen afleggen over
hun woningtoewijzingen. Maar hoe gegevens

Naam

EEN GROEIENDE STROOM
VAN HEEL GEVOELIGE DATA
De laatste vijf jaar is de
stroom van privacygevoelige
huurdersgegevens richting
woningcorporaties explosief
gegroeid. Wat wordt er zoal in
de praktijk bijgehouden?

Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Kopie identiteitsbewijs
Burgerservicenummer
Betalingsgegevens
Info gemeentelijke basisregistratie
Gezinssamenstelling
Zorgdossier (al dan niet volledig)

Overige persoonlijke omstandigheden (zorg, welzijn)
Inkomensgegevens + inkomensgegevens partner
Strafblad
Status asielzoeker
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BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN

ER MOET NOG VEEL GEBEUREN

BENT U BEKEND MET DE KOMST EN DE IMPACT
VAN DE EUROPESE PRIVACYVERORDENING?

Of het nu gaat om kennis van de regelgeving, mensen, processen of systemen, het onderwerp
‘informatiebeveiliging’ staat bij de overgrote meerderheid van de woningcorporaties nog in de
kinderschoenen, zo blijkt uit een onderzoek van BDO door middel van een online enquête
onder 37 medewerkers bij 31 woningcorporaties. De opvallendste uitkomsten.
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Nee

Ja

Weet niet

IN C I

Richtlijnen in/extern voor verwerking privacygevoelige data aangescherpt
24%

D EN

59%

TEN

?

Contact gelegd met IT-leveranciers over software-aanpassingen
24%
Cyber security officer aangesteld
14%
Leveranciers mede geselecteerd o.b.v. certificering privacywetgeving
14%

Ja

IT-projecten integraal gebaseerd op privacy-by-design of privacy-by-default
7%
Organisatiebrede privacy-awareness training opgezet voor alle medewerkers
7%

Ja

62%

Anders
28%

Nee

34%

Weet niet

7%

Privacyrisico-analyses uitgevoerd
31%

28%

Nee

59%

WELKE MAATREGELEN HEEFT U DAAROP GENOMEN?

HEEFT UW ORGANISATIE IN DE AFGELOPEN 2 JAAR
TE MAKEN GEHAD MET EEN OF MEER...

ENTE
-INCID

34%

10%

7%

Weet niet

HEEFT UW
ORGANISATIE
EEN INFORMATIEBEVEILIGINGSBELEID
GEFORMULEERD EN
GEÏMPLEMENTEERD?

24%

Ja

66%
Wordt aan gewerkt

10%
CYBERSECURITY-INCIDENT
incident waarbij iemand (al dan niet succesvol) door middel van informatietechnologie (IT) heeft geprobeerd de informatie- beveiliging van de organisatie te
omzeilen om gegevens te bemachtigen of te beïnvloeden.

HEEFT UW
ORGANISATIE
PREVENTIEVE
MAATREGELEN
GETROFFEN NAAR
AANLEIDING VAN DE
AANGESCHERPTE
MELDPLICHT
DATALEKKEN?

48%

Ja

52%

Nee

Nee

PRIVACY-INCIDENT
incident waarbij er een aanmerkelijke kans is op verlies of onrechtmatige verwerking
van persoonsgegevens. Dit kan worden veroorzaakt door iemand van buitenaf maar
ook door een medewerker, per ongeluk of met opzet.

Meer detail-uitkomsten weten? Kijk op pagina 15, 20 en 25.
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THEMA: MENSEN

DE VISIE VAN ELKE VAN TIGGELEN
EN PIETER SCHRAVERUS

‘ALLES DRAAIT OM
GEDRAG EN CULTUUR’
Informatiebeveiliging is een eindverantwoordelijkheid van het
bestuur. Maar voor een waterdichte uitvoering is het zaak dat
álle medewerkers zich er druk
over maken.

I

n de meeste organisaties in de
(semi-)publieke sfeer in ons land
wordt hard gewerkt aan privacybeleid. Toch zit het belang van dataveiligheid vaak nog maar mondjesmaat bij de medewerkers tussen de
oren. Dat bleek uit recente BDO-onderzoeken
naar informatiebeveiliging in de zorg en bij
gemeenten. Dit derde onderzoek in de reeks,
over informatiebeveiliging bij woningcorporaties, toont datzelfde beeld.

Schraverus in een andere uitslag. Gevraagd
waar in de organisatie de verantwoordelijkheid
voor informatiebeveiliging en privacy is belegd,
blijkt dat slechts in 31% van de organisaties
bij de raad van bestuur te zijn. Bij de rest ligt
die verantwoordelijkheid op een lager niveau.
Schraverus: “Maar de RvB is de enige plaats
waar die verantwoordelijkheid – weliswaar gedelegeerd – thuishoort! Als het bestuur zich dit
dossier niet toe-eigent, zal het de medewerkers
niet bereiken.”

Een voorbeeld: de meest laagdrempelige manier
om het belang van gegevensbescherming in de
organisatie te laten landen, is het organiseren
van een awarenesstraining. Het is als het ware
de eerste stap. Maar van de deelnemende
corporaties aan dit onderzoek blijkt slechts
17% een dergelijke training voor zijn mensen te
hebben georganiseerd. “Dat zou in dit stadium
100% moeten zijn; we zitten immers geen twee
jaar meer voor de invoering van de Europese
privacyverordening”, vindt Pieter Schraverus,
manager BDO Advisory en specialist op het
gebied van informatiemanagement en cybersecurity. “De mens is immers de zwakste
schakel als het gaat om informatiebeveiliging,
zo bleek recent ook uit een analyse van de
Autoriteit Persoonsgegevens.”

Sociale dynamiek

Raad van bestuur
De oorzaak voor die teleurstellende score vindt

Daar is Elke van Tiggelen, consultant BDO Advisory en specialist op het gebied van soft controls, het helemaal mee eens. “Wat je vaak ziet,
is dat de uitvoering van informatiebeveiliging –
inclusief de opdracht om gedragsverandering te
bewerkstelligen – aan een ICT-manager wordt
gedelegeerd. Medewerkers hebben echter een
goede tone at the top nodig van een bestuurder
die op ieder moment kan uitleggen hoe zijn of
haar organisatie hiermee omgaat. En – belangrijker nog – dit in eigen gedrag laat zien.”
De bestuurder moet ervoor zorgen dat informatiebeveiliging prioriteit krijgt, dat er budget
is en dat het organisatiebreed op de agenda
komt te staan, zodat elke medewerker die met
cliëntgegevens werkt zich hiervan bewust is.
Maar zelfs als dit gebeurt – er is beleid en er vinden trainingen plaats – blijkt dat vaak toch niet
voldoende. Volgens Van Tiggelen komt dit door
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THEMA: MENSEN

OPVALLENDSTE UITKOMSTEN OP DEELTHEMA

‘De RvB is de enige plaats waar de

‘MENSEN’

eindverantwoordelijkheid voor
informatiebeveiliging thuishoort’

Informatieveiligheid is eerst en vooral mensenwerk. Wat doen
woningcorporaties om deze belangrijkste factor positief te beïnvloeden?

WIE BINNEN UW ORGANISATIE IS (EIND)VERANTWOORDELIJK
VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIEBEVEILIGING?

de sociale dynamiek in organisaties, die bepaalt
in welke mate medewerkers beleid doorvertalen
naar hun eigen arbeidspraktijk, of niet.

Soft controls
Daarom intervenieert Van Tiggelen binnen
organisaties met wat zij noemt soft controls.
“De soft controls zijn methoden om gedrag te
kunnen sturen. Wij hebben er vijf geformuleerd
– leiderschap, communiceren, faciliteren, stimuleren en reageren – en van daaruit kijken we
naar cultuur en gedrag in organisaties. Spreken
mensen elkaar bijvoorbeeld aan op fouten? En
zo ja, doen ze dat alleen onderling of krijgen ook
leidinggevenden feedback? Of: houden medewerkers zich alleen met hun eigen taak bezig, of
voelen ze zich medeverantwoordelijk voor het
hele proces?”
“Wij hebben ontdekt,” zegt Schraverus, “dat in
de aanpak van informatiebeveiliging, organisatiecultuur een zeer belangrijke rol speelt, die
maakt dat wij in gesprekken over informatiebeveiliging steeds vaker de soft controls als
instrument naar voren schuiven bij onze aanpak.
Van Tiggelen: “Ik ben nu al zover dat ik meteen
bij een eerste gesprek vraag naar het gebruik
van de vijf soft controls in de organisatie, zodat
we de sociale dynamiek direct inzichtelijk kunnen maken. Die kunnen we dan vanaf het begin
meenemen in onze aanpak.”

een lichte manier naar de dagelijkse praktijk.
Bijvoorbeeld door de dialoog over informatiebeveiliging in te bedden in bestaande overlegvormen. Door medewerkers die met mooie
verbeterinitiatieven komen in het zonnetje te
zetten. Door te werken met mystery shoppers
die controleren hoe er met hun persoonlijke
informatie wordt omgegaan. Met korte updates
in het systeem over de stand van zaken rond
informatiebeveiliging. Of we laten verschillende
afdelingen elkaars privacybeleid beoordelen en
bediscussiëren.”

Post-it
“Zo lukt het ons beter om mensen ertoe te
bewegen om hun gedrag ten aanzien van
dataveiligheid te veranderen”, aldus Van Tiggelen. Dat die gedragsverandering hard nodig is,
bewijst het feit dat eind augustus de Autoriteit
Persoonsgegevens bekendmaakte in de eerste
zeven maanden van 2016 maar liefst 3400
meldingen van datalekken te hebben ontvangen, voornamelijk veroorzaakt door menselijke
fouten. “Dat laat maar weer eens zien dat de
menselijke factor cruciaal is”, vult Schraverus
aan. “Want laten we wel wezen, als het bewustzijn laag is, is een fout zo gemaakt. Je kunt
nog zulk mooi beleid formuleren: als iemand
vervolgens een Post-it met wachtwoorden op
z’n monitor plakt – iets wat wij dagelijks zien
gebeuren – houdt alles gewoon op.”

HIGHLIGHTS

31%

34%

14%

14%

7%

Lid RvB/
directie

Hoofd bedrijfsvoering/
financiën

Hoofd
automatisering/
informatisering

Anders

Onbekend

• Het besef van het belang van
informatieveiligheid is op de
werkvloer bij woningcorporaties
veel te laag.
• Slechts 31% van de
respondenten laat weten het
onderwerp privacy/IB op RvBniveau te hebben belegd.
• Zonder ownership van de
raad van bestuur zal IB nooit
op gedragsniveau bij de
medewerkers landen.
• De onderliggende sociale
dynamiek in een organisatie
bepaalt of en hoe medewerkers
beleid weten te vertalen naar
hun eigen praktijk.
• In veel organisaties vraagt
een goede doorvoering van
informatiebeveiligingsbeleid om
interventies op sociaal-cultureel
niveau.

HEEFT UW ORGANISATIE EEN SECURITY
TRAINING- AND AWARENESS
PROGRAMMA VOOR MEDEWERKERS?

STELT UW ORGANISATIE AANVULLENDE
EISEN AAN MEDEWERKERS VOOR DE
BORGING VAN INFORMATIEVEILIGHEID?
Nee, maar
daar wordt aan gewerkt

34%

17%

34%

Weet
niet

28%

Ja

4%

Nee

Ja

GELDEN DIE EISEN OOK
VOOR DE DIRECTIE?

Nee

83%
34%

28%

21%

17%

Dagelijkse praktijk
Die aanpak voegt een extra dimensie toe aan de
eveneens heel belangrijke awarenesstraining.
Van Tiggelen: “Na een training gaan de meeste
medewerkers weer gewoon over tot de orde van
de dag, zonder iets met de verworven kennis
te doen. Daarom brengen wij de training op

Ja

Ja, maar voor hen
is niets vastgelegd

Nee

Weet
niet
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Dick Koomen
R&B Wonen

‘ER IS NU BELEID’
Toen in het voorjaar van 2015 de Eerste Kamer de meldplicht
datalekken aannam, ging bij woningcorporatie R&B Wonen een lampje
branden. Controller Dick Koomen vertelt wat volgde.

Was die meldplicht, met bijbehorende boeteregeling, de
wake-up call?

17

THEMA: PROCESSEN

‘HET BEGINT BIJ ANALYSE
VAN DE DATASTROOM’
DE VISIE VAN ROLAND VAN HECKE
EN PIETER SCHRAVERUS

“Inderdaad, dat was het signaal om tot actie over te gaan. Het besef dat
we zaken anders moesten gaan regelen was er overigens al wel; de snelle
ontwikkelingen op ICT-gebied maakten dat wel duidelijk.”

Had het ook te maken met de gegroeide hoeveelheid data die
een woningcorporatie moet bijhouden?
“Zeker. Met name de inkomenstoets die we sinds 2011 moeten doen,
maakt dat de hoeveelheid privacygevoelige informatie die wij bewaren
flink is gegroeid. We verzamelen inkomensgegevens, belastingverklaringen,
kopieën van legitimatie, burgerservicenummers en noem maar op.
Overigens zijn we er wel vanaf het begin al zeer op gespitst dat die gegevens
bij ons veilig zijn.”

HOE KRIJG JE
INFORMATIEBEVEILIGING
TUSSEN DE OREN?

ners? Wie mag wat inzien en wat
hebben ze eigenlijk aan data in

“We hebben een klein incidentje gehad toen een medewerker persoonlijke
informatie in een e-mailbericht bijvoegde. We hebben dat gemeld bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Daarmee was de kwestie ook afgedaan.”

huis. De beantwoording van der-

“We zijn beleid gaan formuleren en hebben dat op ons intranet geplaatst.
Vervolgens zijn we onze medewerkers daarbij gaan betrekken, door
middel van lunchbijeenkomsten en in afdelingsoverleggen. In het kader
van ons jaarthema ‘Data op orde’ hebben we een actielijst aangelegd. Tot
slot hebben we onze mensen actief betrokken bij de uitvoering van een
assessment en een risicoanalyse.”

Wat hielden assessment en analyse in?
• Zet informatiebeveiliging bovenaan de to do-lijst;
• Formuleer beleid;
• Communiceer het vaak en regelmatig met uw
medewerkers;
• Analyseer de datastroom of laat die analyseren;
• Betrek uw mensen bij de analyse van de
datastroom;
• Deel de uitkomsten met uw mensen;
• Blijf werken aan bewustwording.

hun gegevens met ketenpart-

Heeft R&B al eens met een data-incident te maken gehad?

Wat was uw eerste stap?

LESSONS LEARNED

Hoe delen woningcorporaties

“We hebben afgelopen zomer een extern bureau een privacy impact
assessment (PIA) en een risicoanalyse laten doen. Dat leverde veel kennis
op: bijvoorbeeld dat in verschillende functies binnen de organisatie sterk
verschillend met data werd omgegaan. Of dat het autorisatiebeleid in ons
primaire systeem een stuk strenger mocht. Die aanbevelingen hebben we
uitgevoerd. En het onderzoek leverde aandachtspunten op die we goed
konden gebruiken bij de selectie van een nieuw primair ERP-systeem.”

Wat heeft het al met al opgeleverd?
“Er is nu beleid. En het besef bij onze mensen van de risico’s en hoe te
handelen, is enorm toegenomen. Klaar zijn we niet, maar het bewustzijn van
informatiebeveiliging is echt gegroeid en dat is fijn om te merken.”

gelijke vragen behoeft dringend
aandacht.

“

Woningcorporaties moeten
vanwege de groeiende wet- en
regelgeving waaraan ze dienen te
voldoen, steeds meer data verzamelen over hun huurders.” Aan
het woord is Roland van Hecke,
partner BDO Audit & Assurance en gespecialiseerd in de woningcorporatiesector. “Vroeger
werden alleen namen, adressen en betalingsgegevens bijgehouden, maar tegenwoordig
wordt van veel huurders het doopceel gelicht.”
Van huurders met een psychische beperking
bijvoorbeeld, die toch zelfstandig wonen,
worden medische gegevens opgeslagen. En wat
te denken van mensen met een strafblad – ook
dat komt in het systeem. En er zijn de ‘passende toewijzingen’ van woningen aan mensen
die zo’n woning nodig hebben en niet kunnen
betalen. Daarvan worden de inkomensgegevens bewaard.
Over de redenen waarom al die mensen al dan
niet een woning krijgen toegewezen, moeten
corporaties verantwoording kunnen afleggen.
En daarom verzamelen ze al die informatie.

Hoofdelijk aansprakelijk
“De vraag is nu,” zegt Van Hecke, “wie binnen
de woningcorporatie verantwoordelijk is voor
al die gegevens. Wie zorgt er dat de opslag
deugt en de privacy van deze bewoners is
gewaarborgd? En hoe doet de persoon in
kwestie dat?”

“Het ‘wie’ zou in dit geval snel beantwoord
moeten zijn”, aldus Pieter Schraverus, manager
BDO Advisory en specialist op het gebied van
informatiemanagement en cybersecurity.
“Die verantwoordelijkheid hoort bij (een
van) de bestuurders thuis. Die worden daar
volgens de Europese privacyverordening,
die uiterlijk in 2018 ingaat, zelfs hoofdelijk
aansprakelijk voor.”

Bewustzijn
Helaas is bij veel woningcorporaties de
invulling van die aansprakelijkheid nog
helemaal niet helder. In ons onderzoek laat
slechts 31% van de deelnemende corporaties
weten de eindverantwoordelijkheid
daadwerkelijk bij de RvB te hebben belegd. En
ook blijkt geen van de deelnemende corporatie
reeds een data security officer – vanaf 2018
verplicht – te hebben aangesteld. Schraverus:
“Het ontbreekt nog enorm aan het bewustzijn
dat er processen en protocollen nodig zijn
om de omgang met privacygevoelige data
daadwerkelijk veilig te maken. Ook is er
onduidelijkheid over de vraag wat nou eigenlijk
privacyschending ís. Stel dat er bij een oude
dementerende dame schilderonderhoud moet
plaatsvinden en de schilder krijgt te horen:
‘Je mag pas om 10 uur beginnen, want ze is
dement en de verzorging komt pas tegen tien
uur.’ Dan heeft met die ene mededeling de
privacyschending al plaatsgevonden.”
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‘Er wordt vaak veel meer uitgewisseld dan strikt
noodzakelijk. Omdat men niet weet wat er precies
nodig is, verstuurt men dan maar alles’

Bewerkingsovereenkomst
Kortom, veel organisaties in deze sector
zouden baat hebben bij het evalueren van hun
processen met betrekking tot dataveiligheid.
Van Hecke: “Daarbij gaat het om vragen als:
Wat hebben we aan gegevens in huis? Wie
mag wat zien en waarom? Wat mag gedeeld
worden met wie? En gebeurt dat veilig?
Zulke vragen dienen zorgvuldig overdacht en
beantwoord te worden.” Woningcorporaties
opereren in een keten met onder meer
gemeenten, zorginstellingen en soms politie
en justitie. En in die keten worden onderling
gegevens uitgewisseld. “Maar hoe gebeurt
dat dan?” vraagt Van Hecke zich af. “Heb
je als corporatie met al die partijen een
bewerkingsovereenkomst gesloten waarin
precies staat aangegeven welke gegevens
onderling uitgewisseld morgen worden en op
welke manier? Weten de bewuste medewerkers
dat en respecteren ze de gemaakte afspraken?
Daarbij: er wordt tegenwoordig vaak veel meer
uitgewisseld dan strikt noodzakelijk. Omdat
men niet weet wat er precies nodig is, verstuurt
men dan maar alles.”

Dagelijkse praktijk
“De rode draad is dat er systematisch aandacht
moet worden besteed aan het opzetten van
processen die de dataveiligheid maximaliseren,”
aldus Roland van Hecke. “En dat de bevindingen
daadkrachtig in acties worden omgezet, met
gebruikmaking van een plan-do-check-act
systematiek. Alleen al door op een dergelijke
manier te werk te gaan, verhoog je het
bewustzijn bij je medewerkers enorm. Iemand
die bij de implementatie van dergelijke
processen betrokken is geweest en vervolgens
het verzoek van iemand van buiten te horen
krijgt om ‘even dat lijstje op te sturen’, hoort
bijna zeker een alarm afgaan. Diegene zal zich
dan direct afvragen: Wat zijn daarvoor ook
alweer de regels?”
Van Hecke en Schraverus adviseren
woningcorporaties om vanaf nu privacy-by-

design te implementeren. Niet alleen bij de
aanschaf van nieuwe software, maar werkelijk
in alle dimensies van omgang met elektronische
data. Van Hecke: “Dat betekent dat je bij
alles wat je doet – van het aangaan van een
samenwerking tot het opzetten van een portal
of zelfs het inrichten van een ontvangstruimte –
het privacy-aspect al op de tekentafel
meeneemt.”

Juridisch ijzersterk
“Er is werk aan de winkel”, vindt Schraverus.
“Als je ziet dat bijna de helft (48%) van de
woningcorporaties nog geen enkele preventieve
maatregel heeft genomen naar aanleiding
van de invoering begin dit jaar van de Wet
meldplicht datalekken, zoals blijkt uit ons
onderzoek, dan houd ik m’n hart vast. Ik zie de
stroom nieuwsberichten al op gang komen.”
Wederom 48% van de respondenten heeft
laten weten geen protocol te hebben om op
over te schakelen in geval van een privacyof cyberincident. En dat is weer des te
opmerkelijker omdat 28% van hen wel degelijk
met een serieus privacy-incident te maken
heeft gehad.
Schraverus krijgt de laatste tijd van klanten
regelmatig de vraag of het verstandig is om
in te gaan op het aanbod van verzekeraars
om zich te verzekeren tegen cyberincidenten.
“Ik zeg dan altijd: concentreer je vooral op je
beleid. Honderd procent veiligheid bestaat
helaas niet. Maar als jij op een transparante
wijze kunt aantonen dat je er alles aan doet om
dataveiligheid te verschaffen, sta je juridisch
ijzersterk.”

HIGHLIGHTS
• Woningcorporaties verzamelen,
beheren en verzenden steeds
meer data over hun huurders.

• Veel woningcorporaties
weten niet wie er intern
eindverantwoordelijk is voor
informatiebeveiliging en hoe
die verantwoordelijk in de
organisatie is belegd.
• Bij het deﬁniëren van processen
en protocollen moet privacy
vanaf het eerste moment
centraal staan.
• Een grondige analyse dient
plaats te vinden van de
datastroom en hoe daarmee
wordt omgegaan.
• Organisaties die op een
transparante wijze kunnen
aantonen dat ze er alles aan
doen om dataveiligheid te
verschaffen, staan juridisch
ijzersterk.
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OPVALLENDSTE UITKOMSTEN OP DEELTHEMA

Henry Hulsbeek
Woningstichting Leusden

‘PROCESSEN’

‘HET WAS DE
IDEALE TEST’

Databeveiliging kan niet zonder doordachte processen, die consequent worden
uitgevoerd. Hoe hebben woningcorporaties hun processen ten behoeve van
informatiebeveiliging ingericht?

IS UW ORGANISATIE INGERICHT
CONFORM ISO 2700127002 OM
ZODOENDE DE INFORMATIEBEVEILIGING
TE BORGEN?

MAAKT UW ORGANISATIE GEBRUIK VAN
EEN PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)
OM PRIVACY BINNEN UW ORGANISATIE
DOOR TE LICHTEN?

Ja

Weet niet

Wat is dat, ransomware?
“Ransomware is een softwareprogramma - meestal als attachment in
een e-mail meegestuurd - dat, als je erop klikt, bestanden op je computer
versleutelt. Doorgaans verschijnt er dan een bericht dat je ‘losgeld’ moet
betalen. Betaal je, dan wordt je computer weer bevrijd, of niet.”

Ja

14% 7%

Afgelopen februari meldde een medewerker van Woningstichting
Leusden een geval van ransomware. Systeembeheerder Henry
Hulsbeek: “Ons dataveiligheidsbeleid was net een paar maanden
oud.”

17%

En een van uw collega’s had op het attachment geklikt…
“Ja, zoiets kan gebeuren. Gelukkig waren we voorbereid.”

Nee

48%

31%

52%

31%

In welke zin?

Nee
Nee,
maar daar
wordt aan
gewerkt

Nee,
maar daar
wordt aan gewerkt

HEEFT UW ORGANISATIE CORRECTIEVE MAATREGELEN GETROFFEN NAAR AANLEIDING
VAN DE AANGESCHERPTE MELDPLICHT DATALEKKEN, MET ANDERE WOORDEN:
WETEN MEDEWERKERS HOE TE HANDELEN BIJ EEN EVENTUEEL DATALEK?

48%

49%

3%

?
Ja

Nee/Weet niet

Onbekend

“Vorig jaar, toen duidelijk werd dat de meldplicht datalekken eraan kwam,
hebben we besloten actief beleid te gaan voeren op informatiebeveiliging.
We zijn gestart met een projectgroep: Ikzelf als ICT-beheerder, onze
communicatie- en beleidsadviseurs en de applicatiebeheerder. Maar
al snel hadden we helder: de eindverantwoordelijkheid hoort bij het
management. Toen we ons plan af hadden, hebben we het aan het
managementteam voorgelegd en dat heeft die verantwoordelijkheid ook
aangenomen.”

Wat heeft dat opgeleverd?
“Dat we deze ransomware-aanval in minder dan een halve dag hadden
opgelost. De betreffende medewerker sloeg na een half uur alarm bij
ICT, dat onmiddellijk alle computers van het netwerk verwijderde. Het
virus had een spoor achtergelaten waardoor we meteen de besmette pc
konden vaststellen. Vervolgens zijn de besmette bestanden verwijderd
en vervangen door de schone bestanden uit de back-up. Om binnen de
verplichte 72 uur te blijven, hebben we preventief melding gedaan bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Na controle konden we die weer intrekken:
er was geen sprake van een datalek.”

Is daarmee uw beleid af?
“Nou, wij zijn maar een kleine organisatie en het kan altijd beter.
Toegangsprotocollen bijvoorbeeld voor mensen die met privacygevoelige
data werken. Maar dit was de ideale test, ook voor de awareness in de
organisatie op dit gebied. Men was meteen wakker. Om te voorkomen dat
het weer wegzakt, denken we over een online training en andere manieren
om onze mensen alert te houden. Want die awareness, daar moeten we
aan blijven werken.”

LESSONS LEARNED

HOE ZORG JE VOOR GOEDE
INFORMATIEBEVEILIGING?
• Leg de eindverantwoordelijkheid bij het
management;
• Stel een multidisciplinair team samen; van
betrokken professionals;
• Zorg dat uw IT-systemen zijn voorbereid op
verschillende externe dreigingen;
• Zorg voor een goed werkende back-up functie;
• Werk aan awareness en blijf dat doen.
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‘PRIVACYDENKEN
STAAT NOG IN DE
KINDERSCHOENEN’
DE VISIE VAN JULIEN SPRONCK
EN PIETER SCHRAVERUS

ICT-afdelingen zijn bij woningcorporaties bezig met een inhaalslag. Maar het privacygericht
handelen is daarbij nog altijd te
laag. Een pleidooi voor privacyby-design.

G

aat het over informatiebeveiliging, dan blijft de
rol die ICT-afdelingen
daarin spelen vaak
onbesproken. ICT-ers
weten meestal wel wat ze
moeten doen om de systemen en databases van
hun organisatie te beveiligen tegen bedreigingen van buitenaf. Het kan altijd beter natuurlijk,
en er zijn verschillen in aanpak, maar over het
algemeen doen ze netjes hun werk en schuilen
de grootste risico’s op datalekken en privacyincidenten juist in zaken waar de ICT-afdeling
geen bemoeienis mee heeft.

Borging
Toch is daarmee volgens Julien Spronck,
manager BDO Advisory en specialist op het
gebied van cybersecurity , de kous niet af.
“Lange tijd heeft de ICT bij woningcorporaties
achter de business aangelopen en dat heeft
gevolgen gehad voor de aanpak van het
privacyvraagstuk in deze sector.”
Sinds enkele jaren signaleert Spronck een
meer proactieve aanpak bij ICT-afdelingen,
die ervoor zorgt dat bij veel organisaties een
langeretermijnvisie op ICT is geformuleerd.
En doorgaans komt dat de beveiliging van
systemen en gegevens ten goede. “Positief,”
zegt Spronck, “maar wat ik in die beweging
vaak mis, is borging richting de klanten.” Hij
bedoelt daarmee dat met name bij incidenten

de privacyregels met voeten worden getreden.
“Wat je ziet, is dat bij incidenten de ICTmedewerkers volledige toegang krijgen tot alle
gegevens, om het defect op te sporen. Nu kom
je daar nog wel mee weg. Maar straks kan dat
écht niet meer.”
“Wat heel belangrijk is voor woningcorporaties
om te beseffen,” zegt Pieter Schraverus,
manager BDO Advisory en specialist op
het gebied van informatiemanagement en
cybersecurity, “is dat wet- en regelgeving straks
gaan afdwingen dat je data niet achteraf kunt
borgen. Dat besef mis ik nog vaak als ik met
mensen spreek. Men denkt volop na over the
next step en de vraag met welke applicaties
die het best kan worden gemaakt, maar
het privacy-aspect wordt pas op het laatst
meegenomen. Terwijl juist de privacy van
personen op dit moment zo nadrukkelijk in de
spotlights staat.”

Privacy-by-design
Om die reden propageren Spronck en
Schraverus privacy-by-design. Schraverus:
“Informatiebeveiliging moet met ingang van
nu geïncorporeerd zijn in al je plannen; meteen
al op de tekentafel. Dus ook in je gesprekken
met mogelijke softwareleveranciers. Je moet
al weten welke gegevens je hebt opgeslagen en
hoe je daar op een optimale manier veilig mee
om wenst te gaan. Ik kom helaas nog volop
aanbestedingsdocumenten tegen waarin in de
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OPVALLENDSTE UITKOMSTEN OP DEELTHEMA

‘Men denkt volop na over the next step, maar het

‘SYSTEMEN’

privacy-aspect wordt pas op het laatst meegenomen’

Bij de borging van informatiebeveiliging spelen de IT-systemen binnen een
organisatie een vitale rol. Zijn de systemen bij woningcorporaties op orde?

HEEFT UW CORPORATIE PASSENDE BEVEILIGINGSMAATREGELEN GENOMEN
T.A.V. DE VASTLEGGING VAN INKOMENSGEGEVENS VAN HUURDERS?

voorwaarden uitgebreid wordt ingegaan op wat
de applicatie allemaal moet kunnen, terwijl pas
op pagina 17 een paar opmerkingen staan over
beveiligingsvraagstukken en privacy.”
“Dat betekent ook,” zegt Spronck, “dat je je
ICT-leverancier niet op z’n blauwe ogen moet
geloven als die zegt: ‘Wij voldoen met ons
systeem aan de huidige wet- en regelgeving’
of ‘Wij zijn ISO-compliant’. Want wat hij dan
bedoelt is: ‘Met onze software is het mogelijk
om aan de huidige wet- en regelgeving te
voldoen of ISO-compliant te zijn.’ Voor
daadwerkelijke compliance moet je toch echt
zelf aan de bak.”
Spronck benadrukt het belang van serieuze
voorbereiding alvorens in gesprek te gaan
over nieuwe applicaties. “Want met je
softwareleverancier ga je een relatie aan
waar je vervolgens nog jaren aan vast zit. De
vervlechting tussen een woningcorporatie en
diens IT-leverancier is gewoon 100%. Switchen
is niet snel aan de orde. Dus kun je maar beter
aansturen op samenwerking op dit dossier.”

Security ofﬁcer
Wat helpt om privacy-by-design op de
agenda te krijgen is het benoemen van een
data security officer, verantwoordelijk voor
de implementatie en het onderhoud van een
goed informatieveiligheidsbeleid. Ook deze
benoeming zal over twee jaar verplicht zijn,
maar in het onderzoek blijkt dat nog geen
enkele van de deelnemende woningcorporaties
daar specifiek iemand voor heeft aangesteld.
“Dat is wel heel opvallend”, aldus Schraverus.
“Bij gemeenten heeft inmiddels minimaal
de helft van de organisaties ondertussen
een data security officer benoemd en ook

in de zorgsector neemt het aantal snel toe.
Woningcorporaties lopen op dit gebied achter.”

Laaghangend fruit
Wat de beide consultants ook opvalt, is
bijvoorbeeld het lage aantal woningcorporaties
dat gebruik zegt te maken van encryptie bij het
versturen van gegevens. Spronck: “Zo’n 10% van
de organisaties doet aan encryptie, dat is erg
weinig. En dat terwijl de voordelen ruimschoots
opwegen tegen de investering. In mijn ogen is
encryptie voor veel organisaties laaghangend
fruit.”
“In de basis hebben de woningcorporaties hun
systemen echt wel op orde”, zegt Schraverus.
“Maar het denken over privacy staat nog in de
kinderschoenen. Ik hoor van corporaties die hun
mensen op pad willen sturen met een iPad en
zodoende hun applicaties daarop voorbereid
willen hebben. Maar als ik dan vraag: ‘Waar
staan de data opgeslagen waarmee je op die
iPad gaat werken, en wat gebeurt er als-ie
wordt gestolen?’ blijft het meestal stil. Zelfs
onder ICT-ers ontbreekt nog vaak het besef hoe
belangrijk informatiebeveiliging tegenwoordig
is. Met privacy-by-design heb je scherp zicht op
deze problematiek en kun je gerichte stappen
maken om compliant te zijn met de Europese
privacyverordening. Dan zijn de gegevens van je
huurders optimaal beveiligd. En daar gaat het per
slot van rekening allemaal om.”

41%

HIGHLIGHTS

24%

18%

17%

• ICT is binnen woningcorporaties
bezig met een inhaalslag: de
Business-IT-alignment.
• Met name bij ICT-calamiteiten
worden de anders zo belangrijke
privacyregels ineens makkelijk
met voeten getreden.
• Woningcorporaties moeten
privacy-by-design omarmen
en bij ICT-leveranciers
doorvragen als het gaat om
informatiebeveiliging.
• Woningcorporaties moeten een
data security ofﬁcer aanwijzen
die verantwoording draagt over
databeveiliging en privacyzaken.
• Gebruikmaking van encryptie bij
het opslaan en verzenden van
gegevens is laaghangend fruit.

Ja

Wordt aan gewerkt

Nee

Weet niet

WORDEN HUURDERSGEGEVENS (INKOMEN, ID-BEWIJS, BSN)
BEHALVE IN IT-SYSTEMEN OOK NOG BEWAARD ALS HARDCOPY EN
WORDEN DEZE GEGEVENS NAAR UW MENING VOLDOENDE BEVEILIGD?

41%
28%

24%
7%

Ja

Wordt aan gewerkt

Nee

Weet niet

MAAKT UW ORGANISATIE GEBRUIK VAN BEVEILIGDE
DIGITALE COMMUNICATIEMIDDELEN MET KETENPARTNERS?

24%

10%

63%

3%

Ja

Wordt aan gewerkt
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Cees Van Deutekom
Woonstee

“HIJ KON DE
INLOGGEGEVENS
VAN ÁLLE KLANTEN
INZIEN”
Op 30 maart 2016 beleefde security ofﬁcer Cees van Deutekom
van woningcorporatie Woonstee zijn vuurdoop: een datalek. Hier
zijn verhaal in 5 vragen en de lessons learned.
Hoe kwam u het datalek op het spoor?
“Die dag, rond 12 uur ’s middags, kwam een huurder bij ons aan de balie met
de mededeling dat hij bij het inloggen in ons klantportaal de inloggegevens
van alle klanten kon inzien. Hij bleek via de inlog toegang te hebben tot een
menustructuurtje met daarin inderdaad alle klantnummers, loginnamen en
e-mailadressen. De wachtwoorden zaten daar gelukkig niet bij, maar toch…”

Hoe heeft u vervolgens gehandeld?
“Ik heb direct de inlog op de website gesloten en onze ICT-leverancier
gewaarschuwd. Toen heb ik contact gemaakt met onze directeur en onze
bestuurder en hen ingelicht. Vervolgens heb ik een communicatieteam
opgezet en een control team samengesteld om het lek nader te onderzoeken.
Die eerste dag wisten we echter geen duidelijkheid te verkrijgen over de
vraag of het daarbij zou blijven. Ik zal u vertellen dat ik die nacht slecht heb
geslapen.”

Wanneer had u zekerheid over wat er precies aan de hand
was?

LESSONS LEARNED

WAT TE DOEN BIJ
EEN DATALEK?
• Sluit relevante systemen onmiddellijk af;
• Communiceer direct en transparant (ook het
slechte nieuws);
• Laat u intern ondersteunen; creëer één of meer
teams;
• Houd een logboek bij, van moment tot moment;
• Deel uw kennis met alle stakeholders;
• Beloon de melder;
• Meld het incident bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
De namen van zowel de geinterviewde als diens organisatie
zijn geﬁngeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

“De volgende dag kregen we in de loop van de dag het lek boven. Aan de hand
van de audit-trails – wij loggen de activiteit in onze systemen – konden we
zien dat behalve de genoemde klant niemand dat bewuste menustructuurtje
had gevonden. En we konden zien dat hij ook geen gegevens had gekopieerd.
Aan het eind van de dag hebben we de fout gefixt, een test gedaan en de
website weer vrijgegeven, 28 uur na constatering. Een collega is even bij hem
langsgegaan met een bos bloemen en een boekenbon, als bedankje.”

BDO VOOR DE PUBLIEKE SECTOR
BRANCHEGROEP WONINGCORPORATIES
Branchegroep Woningcorporaties
Hoe krijg ik grip op de aanzwellende stroom digitale persoonsgegevens? En wat is de impact van
strengere privacywetgeving op mijn woningcorporatie? Onze specialisten van de branchegroep
Woningcorporaties kunnen u bij deze, maar ook bij vele andere vraagstukken, ondersteunen.
Bijvoorbeeld ook als het gaat om borging van financiële continuïteit. Woningcorporaties hebben
belangrijke maatschappelijke taken, maar de financiering van hun (kern)activiteiten staat onder
druk. Er zijn strikte voorschriften voor het verdienmodel en complexe wet- en regelgeving rondom
maatschappelijke verantwoording. Woningcorporaties voelen zich genoodzaakt om transparant
verantwoording af te leggen over hun prestaties en bestede middelen. Dat vraagt om een
bedrijfsmatige aanpak en slimme oplossingen die niet alleen hun continuïteit waarborgen, maar ook
maatschappelijke taken veiligstellen.
U kunt vertrouwen op onze uitgebreide ervaring: we adviseren en ondersteunen meer dan 175
woningcorporaties bij zeer uiteenlopende opdrachten, zowel op financieel, fiscaal-juridisch als
organisatorisch vlak. Onze professionals kennen de uitdagingen waarmee u als woningcorporatie
in deze tijden worstelt. Samen met collega’s in andere branches van de publieke sector vertalen we
actuele ontwikkelingen en inzichten naar gerichte adviezen en praktische ondersteuning voor uw
organisatie.

Meer informatie
Branchegroep Woningcorporaties
Tel: 088 236 48 00
E-mail: woningcorporaties@bdo.nl
Internet: bdo.nl/woningcorporaties

Heeft u het incident gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens?
“Op dag drie constateerden we dat we voor dit incident niet meldingsplichtig
waren, omdat er geen data waren ontvreemd of gekopieerd. Maar onze
bestuurder besloot het tóch te melden, om elke twijfel weg te nemen.
Daarnaast hebben we het gemeld bij de Autoriteit Wonen, onze raad van
commissarissen, de accountant en de huurdersbelangenvereniging.”

Wat heeft u naar aanleiding hiervan veranderd?
“We hebben een wijziging doorgevoerd in de systeemarchitectuur en we
hebben onze interne processen bijgewerkt en geoptimaliseerd. Al bij al was
het een slopend proces, maar het heeft ervoor gezorgd dat onze al goed
functionerende organisatie op scherp is gezet. Niet alleen de ICT-afdeling,
maar ook de directie, de bestuurder, de RvC en een aantal belangrijke
stakeholders. Zeer leerzaam.”
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nieuwe
perspectieven
In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe spelregels geven een boost
aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat klaar om het anders te doen. Beter, slimmer,
innovatiever. Wie succesvol wil ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering.
En met open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen.
Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij onze unieke combinatie van
lokale marktkennis en een internationaal netwerk. Persoonlijke dienstverlening en een professionele
aanpak. BDO helpt u graag om vanuit een andere invalshoek naar uw business te kijken. Zodat u de
juiste beslissingen neemt om uw organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te maken. Of u nu
een mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke organisatie of internationale onderneming bent.
BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en nieuwe kansen in uw markt.
Samen creëren we nieuwe perspectieven.
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