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Security RUGbreed
aangepakt
Begin dit jaar heeft Jan de Jeu namens het College van Bestuur van de
universiteit de Universiteitsbrede Security Kerngroep (USK) geïnstalleerd.
Hiermee wil de RUG het informatiebeveiligingsbeleid op het gebied van
onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering naar een RUG-breed niveau tillen.
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Bedrijfskunde), dr. Lisette Bakalis (CIT/ESI), Peter

uitvoering van het beleid -ook in hun onderlinge

Hartman (Facilitair Bedrijf), Tom Kuipers (Afde-

relatie- duidelijk beschreven en vastgesteld.

lingshoofd Netwerkinfrastructuur, CIT), Karst

Hiermee heeft de RUG de ambitie om de infor-
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niveau te brengen en daarop te houden.

Security Award in ere hersteld
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Brug slaan
De Universitair brede Security Kerngroep
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beveiliging binnen de verschillende aandachts-

de inzendingen beoordelen waarna de uitreiking
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