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Geacht College, 
 
De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft op 1 november jl. uw instemmingsverzoek 
ontvangen betreffende het informatiebeveiligingsbeleid. Tijdens de vergadering van 20 november 
2018 heeft de raad het instemmingsverzoek met u besproken. De raad heeft op 4 december besloten 
om niet in te stemmen met het voorgestelde informatiebeveiligingsbeleid. 
 
De raad heeft hiervoor de volgende redenen: 

 Het voorgestelde informatiebeveiligingsbeleid is op veel punten niet concreet beschreven en 
de raad heeft er te weinig vertrouwen in dat eventuele hiaten in de praktijk de goede duiding 
krijgen. Momenteel hanteert het voorstel open normen (Bijvoorbeeld: fatsoenlijk gedrag, 
privégebruik HvA-mail). Goede beveiliging is nodig, maar dan dienen de normen en de 
proportionaliteit van de sancties wel duidelijk te zijn. Dat is nu niet het geval; 

 In de overlegvergadering van 20 november 2018 heeft het CvB bij monde van Huib de Jong 
aangegeven dat het beleid uitgaat van goede wil, maar wel een kader vormt voor als er sprake 
is van moedwillige overtreding hiervan. De raad zou graag zien dat dit voornemen terugkomt 
in het voorgestelde informatiebeveiligingsbeleid;  

 De raad constateert dat het nieuwe beleid niet behandelt wat er gebeurt met gegevens op 
apparatuur die na een bruikleenperiode door medewerkers worden geretourneerd aan de 
HvA. De raad ziet in het nieuwe beleid vooral de plichten voor medewerkers vermeld staan 
en vraagt ook aandacht voor de rechten. Daarom verzoekt de raad om concreet te 
vermelden wat er met apparatuur en gegevens gebeurt na retourneren door de 
medewerker. Gezien de in het beleid genoemde sancties is het van groot belang dat hier 
aandacht voor en duidelijkheid over komt alvorens de CMR met het beleid kan instemmen; 

 In de overlegvergadering van 20 november 2018 heeft het CvB gesproken over een 
communicatiestrategie, dat de medewerkers op de in het informatiebeveiligingsbeleid 
gewenste gedragsverandering moet wijzen. De CMR ontvangt graag deze 
communicatiestrategie zodat zij kan controleren of beoogde communicatiestrategie de 
gewenste gedragsverandering onder medewerkers tot stand kan brengen; 
 

De CMR is bereid om in een gesprek met u de redenen van het niet instemmen met het 
informatiebeveiligingsbeleid nader toe te lichten en gezamenlijk te komen tot een 
informatiebeveiligingsbeleid waarmee de CMR kan instemmen. 
 
Ik vertrouw erop u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
 



 

Met vriendelijke groet, namens de CMR,  
  

 
 
Dhr. M. van der Horst 
Voorzitter CMR 2018/2019 

 


