Bijlage: Activiteiten en producten in 2014
VNG verbeterplan voor het gebruik van Suwinet door gemeenten
In 2014 is het verbeterplan uitgerold met daarin opgenomen de volgende elementen:


De zelftest en nulmeting ledenpeiling. Met de zelftest kunnen gemeenten de vragen uit het
onderzoek van de SZW-Inspectie zelf ter hand nemen. Begin 2014 is gevraagd om de
resultaten te delen met de VNG om een landelijk beeld te kunnen verkrijgen.



Stappenplan. Voor gemeenten met veel verbeterpotentieel is een stappenplan ontwikkeld
zodat een gericht verbetertraject kan worden ingericht.



Verbeterde gebruikersrapportage inclusief handreiking. Om betere controle op de
loggingsrapportage te kunnen doen, zijn deze opnieuw vormgegeven, gestructureerd en
zijn de toelichtende teksten verhelderd. Dit alles is in een groot aantal
voorlichtingsbijeenkomsten gepresenteerd.



Communicatie naar gemeenteraden. Via diverse bijeenkomsten en brieven zijn
gemeenteraden geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen en gestimuleerd om hun
controlerende rol op dit dossier actief ter hand te nemen.



Aandacht voor samenwerkingsverbanden. Binnen samenwerkingsverbanden kan het
oppakken van informatiebeveiliging en het borgen van de privacy extra complex zijn. Denk
hierbij aan het onderscheid tussen generiek en specifiek informatiebeveiligingsbeleid, de
knip tussen beleid en uitvoering en verschillen tussen plannen van de diverse gemeenten
waarvoor men taken uitvoert. Binnenkort verschijnt hierover een handreiking, bedoeld
voor gemeentesecretarissen en directeuren van samenwerkingsverbanden.



De VNG wil medewerkers in de kolom van Werk en Inkomen graag nauwer aansluiten op
de ondersteuningsproducten van de IBD en ook de functionarissen die zich richten op de
informatiebeveiliging van gemeenten in den brede goed informeren over Suwi-specifieke
ontwikkelingen. Daarom verscheen een handreiking waarin de producten van de BIG
worden gekoppeld aan de zeven normen van het onderzoek van de SZW-Inspectie. Ook
verzorgen de VNG en de IBD gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten.



Bureaukalender BKWI. BKWI heeft voor 2014 en 2015 een bureaukalender gemaakt met
handige tips en trucs voor veilig gebruik van Suwinet. De VNG promoot het gebruik van
deze kalender.
Zie in de laatste alinea van de ledenbrief hoe u optimaal blijft aangesloten op nieuwe
ontwikkelingen en hulpmiddelen.
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Activiteiten in het kader van het programma ‘Borging veilige gegevenswisseling Suwinet’
Dit programma bestaat uit 10 maatregelen voor de Suwi-partijen en 4 voor het ministerie van
SZW.
De Suwi-partijen maken zich in een gezamenlijke programmaorganisatie sterk voor:
1. Het ontwikkelen van een meer fijnmazige autorisatiestructuur voor gemeenten.
2. Verbeteren van de logging en de gebruikersrapportages
3. Ontwikkeling en vaststelling van aansluit- en gebruikersvoorwaarden Suwinet-inlezen
4. Ketenbrede awareness-campagne
5. Beleid inzake misbruik van gegevens door medewerkers
6. Herijking Suwi-normenkader (harmoniseren met de BIG)
7. Telewerken en doorleveren van gegevens
8. Beperking van zoeksleutels in Suwinet-Inkijk
9. Onderzoek naar de haalbaarheid van beperking van toegang tot Suwinet tot personen die
relevant zijn voor de werkzaamheden van de medewerker
10. Analyse van gegevens in bepaalde risicoklassen.
SZW neemt de volgende maatregelen ter hand:
1. De Suwi-regelgeving herijken (dereguleren)
2. Levering van informatie in plaats van gegevens wettelijk mogelijk maken
3. Transparantie naar de burger uitwerken
4. Afsluitbeleid bij wanprestaties vormgeven.
Voor 10 maatregelen van de Suwi-partijen wordt nu en in het eerste halfjaar van 2015 gewerkt aan
implementatieplannen. SZW komt op korte termijn met een plan van aanpak voor zijn 4
maatregelen.
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