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Geachte leden,
Uw kenmerk

Onderdeel van de Agenda Weerbaar Noord-Holland is het uitvoeren van
een onderzoek naar de weerbaarheid van de provinciale organisatie
tegen ondermijnende criminaliteit en integriteitsschendingen. Dit
onderzoek is uitgevoerd. Via deze brief informeren we u graag over de
resultaten van het onderzoek, die zijn gevat in een Weerbaarheidsbeeld
en een addendum.
Basis is op orde
Het algemene beeld is dat de provincie de basis voor een weerbare
organisatie op orde heeft. Er is een algemeen bewustzijn van het belang
van integer handelen; bestuurlijk en ambtelijk.
Dit is ook in bestuur en beleid verankerd. In de organisatie zijn veel
checks & balances aangebracht, zowel vanuit het interne toezicht, zij
het vooral financieel, als vanuit informatieveiligheid. Op de meeste
kritische functies zijn ook beheersmaatregelen getroffen om de
integriteit en rechtmatigheid te borgen. Onder andere door een brede
toepassing van het vier-ogen-principe, functiescheiding en
autorisaties.

Alhoewel de bestuurlijke aanpak van ondermijning gemeengoed is, is
de ‘ondermijning’ van de eigen organisatie en ‘weerbaarheid’ daartegen
een relatief nieuw aandachtsgebied. De constatering is dat er nog
vooral veel onbekendheid is.
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Met ondermijning (en welke vormen men in het werk mee in aanraking
zou kunnen komen), met het herkennen ervan en met de
kwetsbaarheden en risico’s in de processen. Vooral de ‘soft controls’
zijn onderbelicht.
Vervolgstappen
De basis die er ligt, biedt voldoende fundament om een volgende stap
in de weerbaarheid van de organisatie te zetten. De aanbevelingen uit
het Weerbaarheidsbeeld zijn, of worden het komende jaar, opgevolgd.

Bij deze bieden wij u het Weerbaarheidsbeeld met addendum ter
kennisname aan.
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