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Ing. Ton Aben CISA CISM
Manager Kwaliteit & Veiligheid
Informatiebeveiliging & Privacy

Bio Security Workshops

Hoe trek ik mijn baas over de biosecurity 
streep?
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Agenda

• Mijn ervaringen;

• Discussie;

• Vragen?

• Zorg dat verantwoordelijkheden belegd en 
duidelijk zijn;
• Zorg dat ze een aapje op hun schouder krijgen;
• Zorg dat ze zich zorgen gaan maken;
• Blijf volhouden.

• Wat wil je dat de RvB moet gaan doen?

• Wat wil je bereiken?
• Zet hoog in, je hebt vaak maar 1 kans;

• Zorg voor medestanders.
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• Maak de vertaling voor de organisatie: 
• Risicoanalyse (tooling?)
• Welke risico’s loopt de organisatie nu?

• Lijst van bedreigingen?
• Maak alle risico’s inzichtelijk en kwantificeer;
• Wie is verantwoordelijk?
• Wees objectief en reëel.

• Wet & Regelgeving;

• Gebruik de actualiteit (Ebola, Q koorts, terrorisme dreiging)

• Ondersteuning vanuit RIVM?

• Werk plannen/voorstellen uit n.a.v. de risico analyse;

• Zorg dat de RvB alleen nog maar ja of nee hoeft te 
zeggen;(ze verwachten een antwoord op de vraag: wat moeten wij doen?) 

• COMMUNICATIE!
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De Universiteit Utrecht 

 

Van 

Project weerstandverhoging CBRN-agentia 

 

naar 

Platform Integrale Veiligheid (IV) 
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Workshop Biosecurity 
 

Hoe trek ik mijn baas over de biosecurity 
streep? (Management en organisatie) 

 
Kees Vos, algemeen coördinerend stralingsdeskundige 

Paul Odinot, coördinator biologische veiligheid 

 

30 oktober en 13 november 2014 



Toets kennisniveau 

• Project CBRN weerstandsverhoging 
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• Mbt CBRN-agentia is de UU in 2008 door 
de NCTb ingedeeld als instelling met een 
hoog risicoprofiel  

 



Toets kennisniveau 

• Project CBRN weerstandsverhoging 

• € 1.000.000 subsidie overheid 

• Subsidie is toegekend en verdeeld 

• Hoe nu verder? 

• Bewustwording, schakelmoment 

• Verantwoording cvb 

• Doorrol naar … Integrale Veiligheid 
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De Universiteit Utrecht in De Uithof 
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De Universiteit Utrecht in De Uithof 
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De Universiteit Utrecht in De Uithof 
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• De Uithof en openbare wegen 

• UU en andere instellingen 
– UMCU, HU, SRON, Hubrechtlaboratorim, 

Genmap, TNO, Danone, … RIVM 

• UU kent deelgebieden 

• UU is geen openbare ruimte 

• UU heeft wel een openbaar karakter 

De Universiteit Utrecht in De Uithof 
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• Expliciet voor medewerkers en studenten 
– Werk, studie, onderwijs en labruimte 

– ICT-voorzieningen 

– CBRN-agentia 

– … 

• t.b.v. het primaire proces van de UU 
– Onderzoek 

– Onderwijs 

– Behandeling patiënten 

De Universiteit Utrecht in De Uithof 
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• Een verscheidenheid aan mensen 
– medewerkers (10.000) 

– onderzoekers, studenten (45.000) 

– bewoners, wooneenheden (2.000) 

– derden zoals monteurs, beveiligers, cateraars 

– bezoekers en gasten  

– (winkelend) publiek en passanten 

– kwaadwillende… 

• Ieder met eigen belang in deze omgeving 

Utrecht Science Park 
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Ben je je bewust van je (werk)omgeving? 

 

De Universiteit Utrecht 

Cirkel van 25! 



 
 
 
Bewustwording (Awareness) 
De cirkel als basis/uitgangspunt (TU-Delft) 
De cirkel (logo) Universiteit Utrecht 
  
                De cirkel van 25! 
Wees je bewust van je eigen cirkel (Ф 25 m): 
• Zorg om maximaal (?) 25 mensen 
• Zorg om persoonlijke zaken 
• Zorg om de orde en netheid 
• Zorg voor voorkomen van … 
• Zorg voor overlap met de cirkel van anderen 
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De Universiteit Utrecht 
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Je bent je bewust van je (werk)omgeving! 

 

De Universiteit Utrecht 

Cirkel van 25! 
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Van individue naar organisatie 

Jij bent je bewust van je (werk)omgeving! 

Jij kent je collega’s  

Zorg voor overlap met de cirkel van collega’s 

 

De organisatie wordt zich bewust 

• Organisatiedomein, onderdelen 

• Veiligheidsdomein, disciplines 

• Managementdomein, commitment 

 

O i ti d i  d d l  
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Organisatiedomein 
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C&M Communicatie en Marketing 
FSC Facilitair Service Centrum 
O&O Onderzoek en onderwijs 
H&R Human Resources 
V&C Vastgoed en Campus 
CWC Centrum voor Wetenschap en Cultuur 
FCA Financiën en Control Administraties 
ITS Information Technology Services 



Arbeidsomstandigheden 

Milieuveiligheid 

Sociale veiligheid 

Integriteit 

Informatieveiligheid 

Privacy 

Kennisveiligheid 

Internationalisering 

Gebouwveiligheid 

Crisismanagement 

Veiligheidsdomein 
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Managementdomein 
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Arbeidsomstandigheden 

Milieuveiligheid 

Sociale veiligheid 

Integriteit 

Informatieveiligheid 

Privacy 

Kennisveiligheid 

Internationalisering 

Gebouwveiligheid 

Crisismanagement 

Integrale veiligheid! 
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Een aan te wijzen verantwoordelijke voor 
een segment (taartpunt) participeert in het 
platform en heeft daarin een informatie 
verplichting. 

Platform Integrale Veiligheid (IV) 
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Afhankelijk van het moment, bv een 
campagne, segment (taartpunt) uit de cirkel 
lichten, belichten en/of toelichten en weer 
terug plaatsen! 

Platform Integrale Veiligheid (IV) 
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Platform Integrale Veiligheid (IV) 

 

• Platform IV is trechter voor info externe IV 

• Platform IV omgekeerde trechter binnen UU 

• Commitment cvb … 
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