SAMENWERKINGSCONVENANT KENNISPARTNER

De ondergetekenden ……….., vertegenwoordigd door ………. verder te noemen
Kennispartner en Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming,
vertegenwoordigd door Ad Reuijl verder te noemen het CIP;
In aanmerking nemende dat
De Stuurgroep Compacte Rijksdienst heeft besloten tot het inrichten van een aantal
expertisecentra waarin meerdere overheidsinstellingen de krachten gaan bundelen. Eén
van de aandachtsgebieden waarvoor een expertisecentrum wordt opgericht, is dat van
Informatiebeveiliging & Privacy;
Het CIP in het eerste halfjaar van 2012 wordt opgericht met als doelstelling
Participanten te ondersteunen bij het zodanig veilig krijgen en houden van hun
informatievoorziening dat Participanten elkaar kunnen vertrouwen op het gebied van de
integriteit en beschikbaarheid van hun onderlinge gegevensstromen en burgers kunnen
vertrouwen op de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de
gegevens en diensten die zij via de aangeboden kanalen afnemen bij de Participanten;
Het CIP dit realiseert door het aanbieden en toegankelijk maken van kennis en door het
leveren van concrete diensten aan de Participanten;
Het CIP hiertoe onder meer gebruik maakt van een aantal Kennispartners binnen en
buiten de overheid, waarmee relaties worden onderhouden op het gebied van
kennisuitwisseling betreffende informatiebeveiliging en privacy.
Spreken het volgende af
Art 1 Samenwerking en wederzijdse bijdragen
1. CIP zal op periodieke basis bijeenkomsten organiseren met Participanten en
Kennispartners voor de uitwisseling van kennis en good practices.
2. Het CIP richt de diensten in die zijn afgesproken in het Inrichtingsplan Centrum
Informatiebeveiliging en Privacybescherming en zorgt voor de planning en de leiding
van gemeenschappelijke projecten en activiteiten zoals die in het inrichtingsplan zijn
afgesproken.
3. Kennispartner kan beschikken over alle informatie, oplossingen, good practices en
kennis die in de samenwerking binnen het CIP voorhanden is en die openstaat voor
gebruik door de Participanten.
4. Kennispartner zal bijdragen aan kennisbijeenkomsten van het CIP met actieve
kennisinbreng.
5. Kennispartner zal waar mogelijk en nuttig good practices aanreiken binnen de
samenwerking in het CIP t.b.v. hergebruik door de Participanten van het CIP.
6. Kennispartner zal op basis van voorhanden specifieke expertise en met gesloten
beurs medewerking verlenen voor het bij artikel 2, lid1 vermelde minimum aantal
uren aan activiteiten die onder regie van het CIP worden uitgevoerd.
7. Daar waar de vraag naar substantiële uurinzet aan de orde komt, is geen sprake
meer van samenwerking om niet. Kennispartner zal tijdig op deze situatie attenderen.
Voortzetting van werk in dienstverlening en tegen betaling zal in opdracht geschieden
van individuele Participanten en vallen binnen de kaders van bestaande contracten en
mantels van die Participanten met leveranciers.
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Artikel 2 Omvang, duur en aard van mogelijke kennisbijdragen
1. Kennispartner heeft de intentie met ingang van ……….... op basis van kalenderjaar
minimaal …………. uren beschikbaar te stellen voor deelname aan activiteiten van het
CIP.
2. Indien de ingangsdatum een andere is dan 1 januari geldt in het startjaar een pro
rata verlaging voor de resterende looptijd van dat jaar. Behoudens schriftelijke
wijziging van het aantal uren voor 1 juli voor het volgende kalenderjaar, volgt
stilzwijgende verlenging.
3. Kennispartner heeft gespecialiseerde kennis voorhanden op de volgende
kennisgebieden en biedt op deze gebieden bijdragen aan.
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Artikel 3 Beëindiging
1. De samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
2. Indien ofwel Kennispartner ofwel het CIP de samenwerking onbevredigend vindt, kan
de samenwerking worden opgezegd per 1 januari van enig jaar, met inachtneming van
een opzegtermijn van 6 maanden, maar niet voordat partijen elkaar op de hoogte
hebben gebracht van deze intentie en elkaar in de gelegenheid hebben gesteld
maatregelen te nemen ter verhoging van de effectiviteit van de samenwerking.

Aldus overeengekomen op ………….…, te ………………....
namens Kennispartner

namens het CIP

Naam:

Naam: Ad Reuijl

Datum:

Datum:
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