
the way we see it

Trends in Cybersecurity 2015

Cybersecurity





Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voor-
bereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook 
het besef dat er een heel nieuwe realiteit is ontstaan.  
De realiteit van het internet als aorta van de moderne 
samenleving. Ons leven speelt zich steeds meer af in de 
digitale wereld van smartphones, social media en de 
cloud; of het nu gaat om werken, winkelen of het leggen 
en onderhouden van contacten. Business as usual 
bestaat niet meer, doorgaan op de oude voet is dus ook 
geen optie meer, ook niet voor de overheid. Wie mee wil 
doen in de nieuwe economie zal het roer radicaal om 
moeten gooien, op weg naar de digitale organisatie.  
Een ‘Lean’ en flexibele organisatie die klanten en burgers 
24/7 kan bedienen langs verschillende kanalen; vlot, 
gemakkelijk en consistent. 

Maar dat openzetten van de ramen en deuren is helaas 
ook een uitnodiging voor criminelen. Zij hebben grote 
belangstelling voor uw data. Daarom moet elke digitale 
transformatie hand in hand gaan met een solide cyber-

securitybeleid, afgestemd op de risico’s. Zo beschermt u 
uw organisatie, klanten en burgers. Zij moeten veilig in 
uw digitale organisatie kunnen surfen, winkelen en infor-
matie achterlaten. Als dat fout gaat, loopt u al snel  
imagoschade op, verliest u vertrouwen en riskeert u 
bovendien een fikse boete. En de vraag is niet óf u wordt 
aangevallen maar wanneer. Daarom is het belangrijk om 
goed voorbereid te zijn. Uw klanten verwachten het,  
burgers verwachten het en Den Haag verwacht het. 

Vandaar dit cybersecurityrapport. Om u inzichten en adviezen 
te geven bij de beveiliging van uw digitale organisatie. Het 
bevat enkele artikelen van onze cybersecurity-specialisten 
over uiteenlopende aspecten van digitale beveiliging*. Ik 
nodig u van harte uit ze te lezen en cybercriminelen een 
stap voor te blijven. Ze lezen waarschijnlijk mee...  

Ik wens u goede en veilige business!

*Een gedetailleerde analyse van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het 
domein van openbare orde en veiligheid vindt u in het onlangs verschenen rapport 
Trends in Veiligheid. U kunt het kosteloos downloaden op www.trendsinveiligheid.nl 
of een exemplaar aanvragen via trendsinveiligheid.nl@capgemini.com

De artikelen in dit rapport zijn officieel gepubliceerd in het rapport Trends in veiligheid 
2015.

Voorwoord

Matthijs Ros  
Cybersecurity Leader 
Capgemini

Erik Hoorweg  
Vice President  
Capgemini Consulting
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Cybersecurity is een zaak van overheid, bedrijfsleven en burgers. Goede samenwerking 
is daarbij essentieel, zoals in ons vision report ‘Trends in Veiligheid 2014’ al te lezen 
stond. Ook dit jaar lieten we TNS NIPO weer een onderzoek doen onder Nederlanders 
naar internetsecurity. Daaruit blijkt dat twee derde van de Nederlanders zich terdege 
bewust is van de gevaren. 

Figuur 1: Bewustzijn van gevaren internetgebruik 

Inleiding

Twee op de drie Nederlanders (68%) zijn naar eigen zeggen redelijk tot heel goed op 
de hoogte van de gevaarlijke kanten van internetgebruik zoals cybercrime, virussen, 
spam of het bezoeken van fake websites.

De kans om zelf gedupeerd te worden, neemt volgens burgers ook toe. Het meren-
deel neemt daarom zelf maatregelen om de eigen privacy te beschermen. Verdachte 
websites worden in toenemende mate vermeden en er wordt ook goed gebruik-
gemaakt van beveiligingssoftware. Dat neemt niet weg dat ruim twee derde van de 
Nederlanders vindt dat de overheid internetcriminaliteit actiever moet bestrijden en 
cybercriminelen zwaarder moet straffen. Daarvoor mag de overheid van de burgers 
ook meer bevoegdheden krijgen hoewel het draagvlak hiervoor wel licht afneemt. 

Steun voor terughacken,  
niet voor meekijken.”
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2 13

55

25

6

Redelijk goed op de hoogte

Matig op de hoogte

Slecht op de hoogte

2015

4 Trends in Cybersecurity 2015



Figuur 2: Wat moet de overheid doen om cybercriminaliteit tegen te  
 gaan? 

Bijna zeven op de tien Nederlanders vinden dat de overheid internetcriminaliteit  
actiever moet gaan bestrijden en het aantal Nederlanders dat van mening is dat  
de overheid hogere straffen moet eisen voor cybercrime neemt verder toe.

En ook het feit dat slechts vier op de tien Nederlanders er vertrouwen in hebben dat 
de overheid veilig met hun persoonlijke gegevens omgaat, geeft te denken. Twee 
derde keurt stiekem meekijken door de overheid op computers van burgers ook af. 
Wel hebben burgers vertrouwen in de Belastingdienst-DigiD, waar Google juist met 
argusogen wordt bekeken.  

Figuur 3: Meekijkende overheid in particuliere computers
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Wat vindt u van het idee dat de overheid ter bevordering van cybersecurity en in het 
kader van bestrijding van cybercriminaliteit in computers van consumenten kan kijken 
zonder dat zij daar iets van merken?
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Vertrouwen. Het is een belangrijk aspect van cybersecurity. Vertrouwen van burgers herwinnen, is vooral een taak van de over-
heid. Het bedenken van concrete cybersecurity-oplossingen voor overheid en bedrijfsleven is een taak die Capgemini al jaren 
geleden op zich heeft genomen. Met inmiddels 2.500 cybersecurity-professionals en een beproefd portfolio op dit gebied, helpen 
we klanten wereldwijd bij een veilige transformatie naar een digitale organisatie. We adviseren en controleren, we beschermen 
en we monitoren. Zodat ze altijd goed zijn voorbereid en slagvaardig kunnen optreden als dat nodig is. Want cybercriminelen zijn 
altijd scherp. Capgemini ook. En u?
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Op welke manier kan security zich verbinden aan het 
primaire proces? 

Highlights

Business value van security begint 
bij gemeenschappelijk framework 

Toegevoegde waarde voor het primaire proces

Van ‘businesscase’ naar ‘business value’
Security lijkt veel overeenkomsten te hebben met een verzekering: zolang incidenten  
uitblijven, lijken alle investeringen in beveiliging voor niets. Maar als organisaties na 
een aanval onvoldoende veilig blijken, zijn de kosten van een incident vele malen 
hoger dan een initiële beveiligingsinvestering zou zijn geweest. Het gebrek aan harde 
openbaar toegankelijke data van directe en indirecte schade door beveiligingsinci-
denten versterkt dit, omdat dit het kwantificeren van de toegevoegde waarde van 
security compliceert. Hoewel voor ingewijden duidelijk is dat het geen vraag is óf 
organisaties worden aangevallen, maar wannéér, lijken de afdelingen in het primaire 
proces soms nog lastig te overtuigen om voldoende maatregelen te nemen. 

Dit geldt zeker voor kostbare beveiligingsmaatregelen, zoals een Security Operations 
Center (SOC), die moet worden bemenst door schaarse medewerkers met dure 
expertise. De businesscase die wordt opgesteld door security-medewerkers dient 
derhalve zo sterk mogelijk te zijn om organisaties te behoeden voor incidenten die 
gaan komen. Een bekende zwakte van veel businesscases voor security ligt in de 
moeilijkheid om de ‘business value’ inzichtelijk te maken. Een belangrijke oorzaak 
hiervoor ligt in de gebrekkige verbinding tussen de security-afdelingen en de afdelin-
gen in het primaire proces.

Wat betekent dat voor onze organisatie?
Organisaties willen vooral dat de primaire, kritische processen van hun organisatie 
normaal blijven opereren. Om de voordelen van een SOC en andere beveiliginginves-

•	 Digitale veiligheid heeft baat bij een versterkte security businesscase.

•	 Businesscase wordt sterker als security zich verbindt met de afdelingen 
in het primaire proces.

•	 Verbinding kan door gemeenschappelijk framework te ontwikkelen. 

•	 Security wordt in framework een van de bronnen voor integraal risico- 
management.

•	 Business value van real-time security intelligence is nog nauwelijks 
gewaardeerd.
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teringen te formuleren, is het essentieel om de waarde van de 
beveiliging voor deze primaire, kritische processen zo scherp 
mogelijk te beschrijven. Vooral als er een concrete dreiging of 
aanval is. Voor het primaire proces krijgt een security-dreiging  
of aanval alleen betekenis als het terug te brengen is naar de 
KPI’s van een organisatie. Welke KPI’s dit zijn, verschilt per 
organisatie: dit kan (duurzame) winst, beschikbaarheid van 
diensten en/of bescherming van data zijn. De security-afdeling 
van een organisatie dient bij een aanval niet alleen inzichtelijk 
te maken wat er precies is gebeurd, en welke data is verloren,  
maar dient ook een vertaling te maken naar de potentiële 
schade in termen van de relevante KPI’s van een organisatie.

Bouwen aan een gemeenschappelijk 
framework
Hiervoor is een gemeenschappelijk kader tussen de security-
afdeling en de afdelingen in het primaire proces nodig. In dit 
‘gemeenschappelijk framework’ wordt onder meer dezelfde 
taal gesproken, worden dezelfde definities gebruikt en wordt 
uitgegaan van dezelfde vooraf bepaalde kritische data van de 
organisatie. Het framework wordt opgebouwd door het op 
orde en onder controle krijgen van de basis van de beveiliging. 
Nadat de basis op orde is, dienen vernieuwing en de inno-
vaties vanuit de het primaire proces te worden vertaald naar 
beveiliging. De statische eerste stap ontwikkelt zich naar een 
dynamischere omgeving: als het primaire proces verandert, 
verandert de beveiliging mee. In stap 3 en 4 nemen de inte-
graliteit en de dynamiek toe met real-time potentie.

1. Basis op orde
In de praktijk zien we dat veel organisaties moeite hebben 
om de basis van beveiliging op orde te krijgen. In het oog-
springende beveiligingsmaatregelen zoals fysieke beveiliging, 
screening van personeel, identity and access management, 
patch management en point-solutions voor netwerkbeveiliging 
zijn veelal geïmplementeerd. Beveiliging op basis van risico’s, 
security by design, beveiligingsbeleid, en naleving van regels 
is veelal minder goed onder controle. Vooral risicoanalyses 
worden slechts rudimentair toegepast terwijl dit bij uitstek een 
methode is om effectieve en kostenefficiënte maatregelen te 
treffen. Door gebrek aan integraliteit tussen maatregelen is 
bovendien niet inzichtelijk of alle risico’s voldoende zijn afgedekt.

In het op orde krijgen van de basis van beveiliging vindt de eer-
ste verbinding met het primaire proces plaats. Samen met de 
afdelingen in het primaire proces moet een prioritering van de 
beveiligingsinspanning worden bepaald. De prioritering wordt 
gebaseerd op de meest kritische bedrijfsprocessen van de 
organisatie. Deze zijn immers het belangrijkste voor het voort-
bestaan van de organisatie en verdienen het eerste aandacht 
voor beveiliging. Hetzelfde geldt voor de kritische data die 
een organisatie heeft, zoals persoonsgegevens of intellectueel 
eigendom. Deze verdienen voorrang boven andere proces-
sen en data. De afdelingen in het primaire proces bepalen de 
gewenste beveiligingsniveaus in termen van vertrouwelijkheid, 
integriteit en beschikbaarheid. Alleen deze afdelingen kunnen 
aangeven of het acceptabel is als een proces er in 1 minuut uit 
ligt, of 1 uur of 1 dag.
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2. Vernieuwing en innovatie
De basisbeveiliging zal door de steeds veranderende bedrijfs-
processen moeten mee ontwikkelen. Het kan niet bij een 
eenmalige analyse en implementatie van maatregelen blijven. 
Bedrijfsprocessen veranderen momenteel in snel tempo door 
digitalisering; enerzijds wordt daardoor de afhankelijkheid van 
ICT groter, anderzijds krijgen klanten en burgers vaak directer 
toegang tot bedrijfsprocessen. Beide aspecten van digitali-
sering maken beveiliging derhalve onmisbaar. Uit het Trends 
in Veiligheid onderzoek 2015 van Capgemini, uitgevoerd door 
TNS NIPO, blijkt ook dat 85 procent van de ondervraagden 
van mening is dat meer digitale communicatie en dienstverle-
ning de noodzaak voor security verhoogt. Maar ook vooral de 
verandering van een bedrijfsproces vergroot de noodzaak om 
de beveiliging opnieuw tegen het licht te houden. Verandering 
betekent niet per definitie dat de beveiliging moet worden ver-
hoogd. Als een (deel van een) proces wordt ondergebracht bij 
een derde partij zouden bepaalde maatregelen juist kunnen 
worden teruggeschroefd.

Het proces uit stap 1 moet derhalve periodiek worden her-
haald om wijzigingen in bedrijfsprocessen mee te nemen in de 
beveiliging. Het borgen van beveiliging als een onderdeel van 
de bestaande planning- en controlecyclus van de organisatie 
verzekert aanhoudende aandacht. Tegelijkertijd is het belang-
rijk dat de security aansluit bij organisatieonderdelen die veelal 
vooraan staan bij vernieuwingen en innovaties, zoals inkoop, 
programma’s en projecten, én natuurlijk het primaire proces 
zelf. Security wordt daarmee adviseur van de afdelingen in het 
primaire proces.

3. Integraal risicomanagement
Wanneer de verbinding met het primaire proces zich tot dyna-
mische samenwerking heeft ontwikkeld, bieden zich nieuwe 
kansen aan. Digitale veiligheid moet onderdeel gaan uitma-
ken van het integrale risicomanagement van de organisatie. 
Gezien het potentiële effect van digitale veiligheid (zowel posi-
tief als business enabler, als negatief als business risk) op 
het bereiken van de KPI’s van een organisatie is dit meer dan 
gerechtvaardigd. Het is bovendien Chef Sache: de CXO van 
de organisatie moet er voortdurend van op de hoogte worden 
gebracht, en deze moet dat ook willen. De CXO is er wellicht 
niet verantwoordelijk voor dat het goed gaat, maar is er zeker 
wel verantwoordelijk voor als het fout gaat.

Digitale veiligheid dient in verbinding te staan met gekende 
risicomanagement specialismen als financieel risicomanage-
ment, reputatierisicomanagement of contractrisicomanage-
ment, zodat digitale risico’s inzichtelijk zijn voor de organisatie. 
De vertaling van technische vulnerabilities of ‘Indicators of 
Compromise’ naar business value gerelateerd aan de KPI’s 
van de organisatie is cruciaal. De vraag: “Wat betekent dat 

voor onze organisatie?” moet worden beantwoord om de  
juiste meerwaarde te hebben voor het primaire proces.

Voor de vertaling van techniek naar het primaire proces kan 
security onverwachte allianties inzetten. Voor het inzichtelijk 
maken van reputatierisico’s na een digitaal lek of een aanval 
kan worden samengewerkt met reputatie-experts van com-
municatie- en marketingteams in organisaties. Voor financiële 
risico’s met Financial risk enzovoorts.

4. Real-time monitoring: SOC als Big Data-bron
De manier om de verbinding tussen de security en het primaire 
proces op een dagelijkse manier te versterken, is door vanuit 
de meest operationele afdeling, het Security Operations Center 
(SOC), de basis te laten leggen naar real-time integraal risico- 
management in een organisatie (zie voor het succesvol inrichten 
van een SOC het artikel van Michail Theuns en Roger Wannee 
in deze editie van Trends in Veiligheid). De ‘intelligence’ die 
SOC’s voor de informatiebeveiliging van organisaties gene-
reren, wordt nog niet ontwikkeld voor het versterken van de 
afdelingen in het primaire proces van organisaties. De waarde 
voor het primaire proces is in potentie aanwezig. Het verschil 
met stap 3 is dat een SOC veel accurater en dynamischer kan 
acteren. Risico’s kunnen real-time inzichtelijk worden gemaakt, 
waarop het primaire proces kan reageren. Een SOC (in-house 
of managed) is hiermee feitelijk randvoorwaardelijk voor elke 
van IT-afhankelijke, digitale organisatie. Door de afdelingen in 
het primaire proces te voeden met de actionable intelligence uit 
de security-organisatie wordt tevens de businesscase en zicht-
baarheid van security beter. Ook bij daadwerkelijke incidenten 
hoeven niet vaststaande risicoscenario’s te worden geïnter-
preteerd. Incidenten kunnen real-time worden geanalyseerd, 
waardoor preciezer kan worden ingeschat welke risico’s er zijn 
gelopen en wat de schade is. Op het gebied van security intel-
ligence lijkt nog veel business value te behalen.

Business value van beveiligingsmaatregelen
Het is lastig in het algemeen aan te geven wat de business 
value van een bepaalde beveiligingsmaatregel is. De security- 
specialist lijkt daarbij op de jurist die ook voortdurend stelt: 
“dat hangt ervan af”. Voor security is het essentieel de speci-
fieke dreigingen en risico’s van een proces als uitgangspunt te 
nemen in relatie tot de KPI’s van een organisaties. 

Kijkend naar de trends in digitale transformaties, zoals social, 
mobile, Internet of Things, moet beveiliging momenteel mee-
groeien naar real-time en een steeds bredere en diepere 
digitalisering van processen aankunnen. Security Operations 
Centers en security intelligence spelen in op de noodzaak van 
weerbaarheid en real-time monitoring, en attributed based 
identity management op toegangsbeheer tot data dat tegelijker-
tijd effectiever en veiliger is.
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Drs. Laurens van Nes is als managing consultant 
bij Capgemini actief op het gebied van openbare 
orde en veiligheid. Specifiek richt hij zich op 
vraagstukken op het vlak van intelligence en 
cybersecurity. 

Over de auteur 

Het is geen vraag meer óf organisaties digitale  
aanvallen zullen ondervinden, maar nog slechts  
wanneer. Ondanks aanzienlijke dreigingen en  
risico’s lijken afdelingen in het primaire proces  
van organisaties soms nog lastig te overtuigen  
om afdoende maatregelen te nemen. Om dit te  
verbeteren, moet de businesscase voor security 
worden versterkt door steeds inzichtelijk te maken 
wat de business value van beveiliging is. Dit verbetert 
als de verbinding tussen de security-afdelingen  
en de afdelingen in het primaire proces wordt  
versterkt. Want pas als er betekenis kan worden 
gegeven gerelateerd aan de KPI’s van de organi-
satie, zal security de rechtmatige stem in de board- 
room kunnen bemachtigen.

Conclusie

Voor meer informatie kunt u contact 
met de auteur opnemen via  
laurens.van.nes@capgemini.com
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Volstaat Privacy Impact 
Assessment (PIA) voor 
rechtmatige verwerking  
van persoonsgegevens? 
De nieuwe Europese privacyverordening heeft 
een verplicht karakter als het gaat om bescher-
ming van persoonsgegevens. Uitvoeren van 
alleen een Privacy Impact Assessment is onvol-
doende.

Privacywetgeving 
In een steeds verder digitaliserende wereld, waar organisaties 
hun gegevens veelal met behulp van informatiesystemen ver-
werken, hebben deze organisaties ook te maken met privacy- 
wetgeving. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, 
dienen zich te conformeren aan privacyrichtlijnen. Om natuur-
lijke personen te beschermen tegen oneigenlijke of onzorg-
vuldige verwerking van persoonsgegevens is in 1995 door de 
Europese Unie een privacyrichtlijn opgesteld. In 2001 heeft 
Nederland deze richtlijn vertaald naar de Wet bescherming 
persoonsgegevens (wbp). 

Highlights

De in 1995 opgestelde Europese privacyrichtlijn werd door 
iedere lidstaat verschillend ingevuld. Om deze lappendeken 
aan privacywetgeving tot een uniforme wetgeving te maken, 
is een Europese verordening opgesteld die naar verwachting 
in 2015 in werking treedt. Vanaf het moment van inwerking-
treding van deze verordening, zal voor elke lidstaat dezelfde 
invulling van de privacywetgeving gelden. Een van de gevolgen 
hiervan is het verplichte Privacy Impact Assessment voor alle 
organisaties die persoonsgegevens verwerken.

•	 Toenemende globalisering en digitalisering zorgt 
voor hervorming van de privacyrichtlijn in 2015.

•	Steeds meer persoonsgegevens worden vast- 
gelegd en gedeeld (zie bijvoorbeeld biometrische 
gegevens paspoort).

•	De komst van de meldplicht datalekken en de  
verplichte Privacy Impact Assessment.

•	Reikwijdte van de Privacy Impact Assessment als 
risicoinventarisatie-instrument.

De nieuwe privacyverordening eist 
een risicogerichte benadering
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Het Privacy Impact Assessment 
Een Privacy Impact Assessment (PIA) is een instrument dat 
helpt bij het vroegtijdig onderkennen van privacyrisico’s die 
optreden bij het verwerken van persoonsgegevens. De PIA 
bestaat uit een gerichte vragenlijst die op gestructureerde 
wijze de (negatieve) gevolgen van het verwerken van per-
soonsgegevens bloot legt. Denk daarbij aan vragen gekop-
peld aan de privacyprincipes, te weten: dataminimalisatie, 
gegevenskwaliteit, doelbinding, limitering in gebruik van gege-
vens, verenigbaarheid van verdere verwerking, beveiliging van 
gegevens, transparantie, rechten van betrokkenen en verant-
woording. 

De PIA geeft inzicht in de impact van de verwerking van per-
soonsgegevens voor de betrokkenen en de organisatie, als-
mede waar deze impact is gelokaliseerd. Hiermee worden 
privacyrisico’s zoveel als mogelijk vroeg onderkend. Daarnaast 
wordt een beeld geschetst van het type gegevens dat uit het 
oogpunt van rechtmatigheid door het proces/systeem ver-
werkt mag worden. 

Een goed uitgevoerde PIA draagt bij aan een betere gegevens-
kwaliteit en een verbeterde dienstverlening op basis van de 
gegevens. Een bijkomend doel is dat het privacybewustzijn 
van de hierbij betrokken personen wordt vergroot. Een PIA 
is organisatie-onafhankelijk en kan in alle typen organisaties 
worden uitgevoerd. Bij voorkeur wordt dit instrument zo vroeg 
mogelijk toegepast; in de ontwerpfase van een proces en 
informatiesysteem (Privacy by Design). Hiermee wordt voor-
komen dat kostbare wijzigingen, zoals het herontwerpen van 
het proces of informatiesysteem, achteraf moeten plaatsvinden. 

De dekking van een PIA 
Op basis van de resultaten van de PIA, moet een risicogerich-
te benadering worden gevolgd voor het bepalen van de juiste 
inrichting van het proces en ondersteunende informatievoor-
ziening. De PIA geeft hierbij inzicht in de kwetsbaarheid van de 
persoonsgegevens die verwerkt worden. De maatregelen die 
nodig zijn voor de bescherming van deze persoonsgegevens 
volgen uit de verderop beschreven risicoanalyse. 

Figuur 1: Plaats van de PIA in het Capgemini Risico Framework

Business 
Impact 
Analyse

Is er een 
baseline? Risicoanalyse

Is er een 
baseline?

Privacy 
Impact 
Analyse

Er worden 
persoonsgegevens 
verwerkt.

Aanvullende
maatregelen.

Er worden hoge eisen 
aan privacy gesteld.

Maatregelen

Nee

Ja

Ja

Nee

Figuur 1 geeft aan welke plaats de PIA heeft in het samenstel van analyses dat wordt uitgevoerd bij het 
ontwerp van een nieuwe proces en/of informatiesysteem of een relevante wijziging in een bestaande situatie. 
In het kader van de PIA is met name de relatie met een eventueel bestaande maatregelen baseline en de 
risicoanalyse informatiebeveiliging van belang.

Er worden geen hoge eisen 
gesteld aan privacy. Standaard 
maatregelen zijn voldoende.

Procesaanpassingen of 
gegevensaanpassingen om 
binnen de wet te blijven.

Nieuw informatiesysteem 
en/of proces, dan wel
relevante wijziging. 

Er worden geen hoge 
eisen gesteld aan 
informatiebeveiliging. 
Standaard maatregelen 
zijn voldoende.

Er worden 
hoge eisen aan informatie-
beveiliging gesteld.

12 Trends in Cybersecurity 2015



Artikel 13 Wbp eist maatregelen ten behoeve van het bevei-
ligen van persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van 
onrechtmatige verwerking en is tevens gericht op het voor-
komen van onnodige verzameling en verdere verwerking van 
persoonsgegevens. De ‘richtsnoeren beveiligen van persoons-
gegevens van het CBP’ stellen dat het uitvoeren van een PIA 
onvoldoende is om te voldoen aan artikel 13 van de Wbp. Om 
tegemoet te komen aan deze eis en daarmee de bescherming 
van persoonsgegevens te waarborgen, moet een risicoanalyse 
worden uitgevoerd. 

De risicoanalyse geeft inzicht in de eisen die aan een proces 
en de informatievoorziening worden gesteld in termen van 
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Doordat deze 
risico’s vanuit privacyoogpunt in kaart worden gebracht, wordt 
steeds vanuit de betrokkene - over wie de persoonsgegevens 
gaan - geredeneerd. De risicoanalyse leidt op basis van een 
risicoinschatting tot de beveiligingsmaatregelen die moeten 
worden ingevoerd. Het is hierbij niet van belang of er van één 
persoon of meerdere personen informatie wordt verwerkt. 
Naarmate het vereiste betrouwbaarheidsniveau hoger is,  
zullen meer en zwaardere beveiligingsmaatregelen moeten 
worden geïmplementeerd.

De PIA en meldplicht datalekken
Nadat zich een incident in de bescherming van de persoons-
gegevens heeft voorgedaan, moet - afhankelijk van de ernst -  
onverwijld een melding worden gedaan aan de toezichthouder, 
het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en aan 
diegene die het betreft (data-subject).

Het wetsvoorstel ‘meldplicht datalekken’ is momenteel onder-
handen in de Tweede Kamer. Organisaties die geen melding 
doen van een datalek, worden beboet met een bestuurlijke 
boete, waarvan de hoogte afhangt van de omvang van het 
datalek. Om aan te kunnen tonen dat passende beveiligings-
maatregelen zijn genomen, moet in ieder geval kunnen worden 
aangetoond dat over privacyrisico’s is nagedacht en dat kan 
worden aangetoond met een uitgevoerde en gedocumenteer-
de PIA en risicoanalyse. 

Maatregelen om privacy te borgen
Op basis van de resultaten van de PIA en de risicoanalyse 
wordt bepaald welke beveiligingsmaatregelen noodzakelijk 
zijn. Om verzekerd te zijn van goede dekking van de risico’s 
zijn enkele maatregelen (uitgaande van de ISO 27002 norm) 
minimaal noodzakelijk:

Informatiebeveiligingsbeleid en privacybeleid
Het informatiebeveiligings- & privacybeleid dient in de organi- 
satie op bestuurlijk niveau vastgesteld te zijn. Daarnaast dient  
de organisatie tevens duidelijk uit te dragen hoe het omgaat 
met privacy. Door middel van een vastgesteld privacybeleid 

worden de wettelijke verplichtingen en de ambitie van de orga-
nisatie op het gebied van privacy tot uitdrukking gebracht.

Toewijzen verantwoordelijkheden
Het beheersproces rond informatiebeveiliging en privacy moet 
worden belegd door het toewijzen van verantwoordelijkheden. 
Artikel 15 Wbp stelt dat de eindverantwoordelijkheid ligt bij de 
bestuurder (directie) van een organisatie. Voor de verwerking 
van (persoons)gegevens kan het toezicht worden gedelegeerd 
aan een functionaris gegevensbescherming. Voor wat betreft 
de informatieveiligheid wordt dit gedelegeerd aan de informa-
tiebeveiligingsfunctionaris (de CISO in een grote organisatie).

Beveiligings- en privacybewustzijn
Onvoldoende bewustzijn van privacy en beveiligingsverant-
woordelijkheden bij medewerkers in de organisatie, zorgt 
voor een toename in de kans op fouten bij het verwerken van 
(persoons)gegevens. Een trainingsprogramma over het beveili-
gingsbeleid en privacybeleid, met aandacht voor omgang met 
(persoons)gegevens, moet bijdragen aan het bewustzijnsniveau  
van de medewerkers. 

Invoeren beveiligingsmaatregelen
De maatregelen uit de risicoanalyse moeten worden ingevoerd 
in de organisatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fysieke bevei-
ligingsmaatregelen, toegang tot apparatuur en logische toe-
gangsbeveiliging van informatiesystemen. In dit verband is het 
belangrijk om onbevoegde toegang tot informatiesystemen 
en informatie te voorkomen, toegangsrechten te beheren en 
sluitende procedures hieromtrent na te leven. Daarnaast is 
een belangrijke rol toebedeeld aan logging en controle. Beide 
aspecten zijn belangrijk om een datalek te kunnen detecteren 
en te kunnen voldoen aan het inzagerecht. 

Incidentmanagementproces
Het doeltreffend omgaan met beveiligingsincidenten is nood-
zakelijk om snel en passend te kunnen reageren op bijvoorbeeld 
een datalek. Hierbij dient specifiek aandacht te zijn voor rollen 
en verantwoordelijkheden zodat door de juiste mensen uitein-
delijk ook melding kan worden gedaan bij de toezichthouder.

Tips voor uitvoering van de PIA
•	 Houd	er	rekening	mee	dat	de	PIA	en	risicoanalyse	geen	

kookboek zijn. De uitvoering vereist expertise en ervaring.
•	 De	PIA	geeft	inzicht	in	procesrisico’s	en	privacyrisico’s,	

waarmee het uit te voeren proces of de vereiste verzame-
ling van gegevens kan worden aangepast. Daarnaast is het 
noodzakelijk om een risicoanalyse uit te voeren, omdat de 
privacygevoelige gegevens die wel gebruikt worden passend 
moeten worden beveiligd. 

•	 De	scope	van	de	privacy-analyse	moet	bij	aanvang	nauw-
keurig worden bepaald. Ondermeer om zeker te stellen dat 
de juiste personen qua rol en verantwoordelijkheid onder-
deel zijn van de PIA.
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Voor meer informatie kunt u contact  
met de auteurs opnemen via  
lieke.schepers@capgemini.com  
jule.hintzbergen@capgemini.com 
roger.wannee@capgemini.com 

De nieuwe Europese privacyverordening zal naar verwachting in 2015 
van kracht gaan en zorgt voor een verplicht karakter als het gaat om 
bescherming van persoonsgegevens. Enkele aanpassingen ten opzichte 
van de oude richtlijn/wetgeving betreffen het verplichte Privacy Impact 
Assessment (PIA) en de ‘meldplicht datalekken’. Door verwerking van 
persoonsgegevens binnen processen en informatiesystemen dusdanig 
in te richten dat geconformeerd wordt aan de nieuwe richtlijn kunnen 
forse bestuurlijke boetes worden voorkomen. Enkel het uitvoeren van 
een PIA is echter niet voldoende. Een risicogerichte benadering van de 
verwerking van persoonsgegevens bij de inrichting van nieuwe (of aan-
passingen van bestaande) processen en informatiesystemen leidt voor 
wat betreft de persoonlijke data tot een volledig beeld van risico’s op het 
gebied van betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Op basis 
van deze gecombineerde/aanvullende strategie kunnen de juiste miti-
gerende maatregelen worden bepaald door de verantwoordelijken.

Conclusie

Lieke Schepers MSc, Jule Hintzbergen en Roger Wannee zijn als respec-
tievelijk consultant, managing consultant en principal consultant actief op 
het gebied van openbare orde en veiligheid. Specifiek richten zij zich op 
vraagstukken op het vlak van cybersecurity en transformatie van over-
heidsprocessen en ICT. 

Over de auteurs
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Open data en privacy

Bij het openstellen van data door de overheid is het 
veiligheidsdomein tot nu toe een blinde vlek. Dit artikel 
onderstreept het belang om dit goed én veilig te doen.

Highlights

Het vrij beschikbaar stellen van grote hoeveelheden data door overheden biedt veel 
kansen voor burgers en bedrijven. In de ‘Visiebrief Digitale Overheid 2017’ stelt het 
kabinet daarom dat de overheid alle voor de burgers relevante informatie digitaal 
beschikbaar moet maken. Dit sluit aan bij het lopende overheidsbrede actieplan 
‘Open Overheid’, om het aanbod en gebruik van open data in te zetten voor verbe-
tering van het openbaar bestuur en de publieke dienstverlening. De overheid bezit 
veel gegevens van burgers en moet daarom al in een vroeg stadium maatregelen 
nemen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het delen van informatie onder 
het open data-initiatief zonder gevaar voor de privacy van burgers plaatsvindt. 
 
Open data bieden ongekende (en onbekende)  
mogelijkheden
Overheden bezitten enorme hoeveelheden data op de meest uiteenlopende terreinen. 
De mogelijkheden van open data lijken oneindig: door verkeersdata open te stellen, 
zijn handige reisapplicaties ontwikkeld, met data van het KNMI zijn weerapplicaties als 
Buienradar ontwikkeld, open geodata dragen bij aan het vinden van oplossingen voor 
energievraagstukken en met het beschikbaar maken van data van het CBS wordt het 
gebruik van statistische informatie bevorderd en kunnen bijvoorbeeld benchmarks 
makkelijker en goedkoper worden uitgevoerd. Ook internationaal wordt steeds meer 
geïnvesteerd in het ontsluiten en aan elkaar koppelen van datasets.

Hoe kan het beschikbaar stellen van data in het 
veiligheidsdomein verantwoord gebeuren? 

•	Open data biedt mogelijkheden voor waardetoevoeging en  
risicoreductie. 

•	Open data biedt de kans om betrokkenheid van burgers te vergroten.

•	Het open data-beleid van de Nederlandse overheid is veelbelovend.

•	Het veiligheidsdomein loopt op dit vlak behoorlijk achter op andere 
sectoren.

•	Privacyrisico’s moeten hierbij vanaf het begin centraal staan.
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Open data in overheidscontext 
worden over het algemeen 
gezien als data die: 

1. uit publieke middelen 
bekostigd en gegenereerd zijn 
bij of voor de uitvoering van 
een publieke taak; 

2. openbaar zijn; 
3. vrij van auteursrechten zijn of 

andere rechten van derden; 
4. computer-leesbaar zijn en 

voldoen bij voorkeur aan de 
‘open standaarden’ (geen pdf, 
wel xml of csv); 

5. voor hergebruik beschikbaar 
zijn zonder beperkingen, zoals 
kosten of verplichte 
registratie. 

Bron: Algemene Rekenkamer 
(2012) Trendrapport Open Data

Overheden kunnen op meerdere manieren voordeel hebben  
van het ontsluiten van open data. Bijvoorbeeld door op nieuwe 
manieren inkomsten te genereren (ondernemerschap aan 
te moedigen en/of de gegevens te verkopen aan commer-
ciële aanbieders), door kosten te besparen (het reduceren 
van transactiekosten en efficiency te verhogen) en indirect 
door het aanmoedigen van nieuwe sectoren en skillsets in de 
beroepsbevolking1.

Naast het ontwikkelen van handige nieuwe toepassingen  
is het ook mogelijk om op basis van open data de transpa-
rantie van de overheid te vergroten, de controleerbaarheid  
van de overheid te verbeteren en burgers te betrekken bij  
de overheid2. Zo kunnen bijvoorbeeld op basis van data van 
de onderwijsinspectie scholen met elkaar worden vergeleken 
en op basis van financiële data kunnen de uitgaven van over-
heden worden getoetst en gecontroleerd. Ook wordt het voor 
overheden zelf makkelijker om hun financiën met die van 
andere overheden te vergelijken. 

De Nederlandse regering is van mening dat het actief beschik-
baar stellen van overheidsgegevens onderdeel moet worden 
van de reguliere werkprocessen bij de overheid. Zo onder-
steunt zij al enige jaren de centrale ontsluiting van open over-
heidsdata via data.overheid.nl. Een belangrijke stap in de ver-
dere ontwikkeling maakt de regering in 2015, door per departe- 
ment inzichtelijk te maken welke datasets aanwezig zijn. 

Open data in het justitie- en  
veiligheidsdomein
Ook het ministerie van Veiligheid en Justitie brengt in kaart 
welke data beschikbaar gesteld kunnen worden. In andere 
landen wordt in het veiligheidsdomein open data al jaren toe-
gepast. Zo stelt de politie in het Verenigd Koninkrijk datasets 
beschikbaar via police.uk: voorbeelden zijn op geodata geba-
seerde misdaadkaarten, inzicht in de eigen buurt, en inzicht in 
performancecijfers, zoals reactietijd op 112-meldingen.

1 Capgemini Consulting (2013) The Open Data Economy: Unlocking Economic Value by Opening Government and Public Data.
2 McKinsey (2014) How Government Can Promote Open Data And Help Unleash Over $3 Trillion in Economic Value.
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De toepassing van open data in het Nederlandse veiligheids-
domein is tot nu toe vrij beperkt. Op data.overheid.nl wordt 
alleen een ontsluiting van de politie in Rotterdam genoemd, 
waar geen verwijzing voor wordt gegeven. Wel worden voor-
beelden genoemd van incidenten, inbraken en 112-meldingen 
die zouden kunnen worden ontsloten. 

Dit zou een goede start kunnen zijn van het ontsluiten van 
overheidsdata. Er zijn echter veel meer toepassingen mogelijk, 
met name vanuit de gedachte om inzichtelijk te maken hoe de 
veiligheid- en rechtsketen functioneert. Hierbij kan gedacht 
worden aan:
•	 Gegevens	rechtspraak	(doorlooptijd	zaken,	uitkomsten	per	

rechtsgebied en/of regio).
•	 Reactietijden	van	meldkamers	van	politie.
•	 Aangiften	en	vervolgingen.
•	 Afmetingen	van	cellen	en	kosten	per	gedetineerde.	

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de verantwoordelijke 
minister (BZK) aan dat er diverse open data-initiatieven (zijn) 
bij onder andere de Rechtspraak, het OM, de Nationale Politie 
en het gevangeniswezen3. Hierbij wordt helaas niet dieper 
ingegaan op concrete voorbeelden. Vervolgens verwijst de 
minister naar de bijzondere positie die deze data heeft waarbij 
expliciet de veelheid aan persoonsgegevens in de V&J-data 
wordt genoemd. (Sowieso hebben sommige V&J-data een 
bijzondere positie: ze kunnen bijvoorbeeld interessant zijn voor 
(potentiële) criminelen en terroristen. Als dieven de reactietijden 
van de politie kennen, kunnen zij daarmee voordeel hebben bij 
het plegen van een inbraak). 

Data in het veiligheids- en justitiedomein bevatten inderdaad 
over het algemeen veel persoonsgegevens. Het ligt voor de 
hand om die te anonimiseren voordat de data als open data 
ter beschikking wordt gesteld. Het lijkt echter dat hiermee niet 
alle privacyrisico’s worden geadresseerd.

Privacyrisico’s open data
Bij het openbaar maken van overheidsdata moet in ieder geval 
rekening worden gehouden met de volgende privacyrisico’s:
•	 Anonimiseren	is	vaak	geen	garantie	dat	de	gegevens	niet	

terug te herleiden zijn naar personen. Zelfs wanneer data 
op een meer abstract niveau worden geanalyseerd, moet  
men zich realiseren dat ook in deze informatie bepaalde 
groepen of personen herkenbaar kunnen zijn. Dit kan bij-
voorbeeld door verschillende datasets met elkaar te com-
bineren. Geanonimiseerde gegevens blijken dan vaak te 
herleiden naar individuele personen.

•	 Data	die	in	beginsel	helemaal	geen	persoonsgegevens	
bevatten, kunnen door ze te koppelen aan andere data 
mogelijk maken dat er wel een of meerdere personen  
uit de gegevens worden herleid. Een voorbeeld waar  
dit is gebeurd komt uit Engeland. Daar is een aantal  

3 Kamerbrief 2014-0000486923, ‘reactie op ARK trendrapport Open data’. 
4 NSBO, open data, open gevolgen, 2012.

jaren geleden op basis van open data een ‘misdaadkaart’ 
ontwikkeld, waar je op postcodeniveau kon zien waar 
inbraken en delicten hadden plaatsgevonden. Door in te 
zoomen op de kaart kon echter het adres worden herleid 
waar bepaalde strafbare feiten hadden plaatsgevonden.

•	 Door	grote	hoeveelheden	datasets	over	personen	te	ana-
lyseren en aggregeren, kunnen profielen worden opge-
steld (profiling) waaraan gevolgtrekkingen kunnen worden 
verbonden die soms voor individuen ingrijpend kunnen 
zijn. Wanneer dit onzorgvuldig gebeurt, zonder de rechten 
van individuen te beschermen, is dit in strijd met privacy-
wetgeving. Met name in het voorstel voor een Europese 
Dataprotectieverordening (General Data Protection 
Regulation, GDPR) worden aan profiling veel strengere 
eisen gesteld.

Privacy by design
Het is daarom van belang dat alle overheden (met name 
ook in het veiligheidsdomein) die de komende tijd datasets 
beschikbaar stellen goed nadenken over de manier waarop 
zij dit doen. Data toegankelijk maken, vergt coördinatie tussen 
organisaties, nieuwe inrichting van technische en niet-techni-
sche processen binnen organisaties, open datastandaarden  
waar iedereen zich aan houdt en een cultuur van openheid, 
samenwerking en vertrouwen4. Overheden gebruiken het 
privacy-argument soms als argument voor het uitstellen van 
het beschikbaar stellen van data, maar het beschikbaar stellen 
van open data kan onder goede voorwaarden prima ingebed 
worden in de reguliere werkprocessen. Hierbij dienen beheer 
en opslag van gegevens aan de strenge technische beveili-
gingseisen in Nederland en Europa te voldoen. Ook moeten 
de juiste anonimiseringstechnieken worden toegepast. De 
ervaring leert echter dat dit slechts een eerste (technische) 
voorwaarde is om data te ontsluiten.

Organisaties die open data ontsluiten kunnen op de volgende 
manier direct aandacht aan privacy besteden:
•	 Intern	goed	de	rollen	en	verantwoordelijkheden	met	betrek-

king tot privacy benoemen (governance): wie voert de regie, 
wie controleert, hoe wordt verantwoording afgelegd en op 
welke wijze. 

•	 De	werkprocessen	voor	de	omgang	met	persoonsgege-
vens goed beschrijven. 

•	 Een	kader	ontwikkelen	waarbinnen	de	verwerking	en	uit-
wisseling van persoonsgegevens plaatsvindt. Het kader 
betreft niet alleen het juridisch kader, maar vooral ook het 
beleidsmatige kader. Hierin wordt beschreven hoe de orga-
nisatie, zowel intern als extern, om moet gaan met per-
soonsgegevens. 
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•	 Medewerkers	moeten	over	een	zekere	mate	van	privacy- 
bewustzijn beschikken om privacysituaties te herkennen.  
Zij kunnen getraind worden in hoe zij met specifieke situa-
ties om moeten gaan. Goede communicatie intern en rich-
ting burgers is hierbij essentieel.

Het goed ontsluiten van data wordt een belangrijk onderdeel 
van de dienstverlening van de overheid. Met de toegankelijkheid 
van overheidsdata is het in Nederland op dit moment nog niet 
goed gesteld. Opvallend is dat ministeries weinig data delen via 
data.overheid.nl. Ook ontbreken verwijzingen naar overheids-
data van decentrale overheden. Open data-initiatieven hebben 
alleen kans van slagen wanneer binnen de overheid de kennis 
rondom privacy sterk verbetert.  Hierbij moet vooral worden 
uitgegaan van de mogelijkheden die er zijn wanneer privacywet-
geving wordt gerespecteerd en overheidsorganisaties aandacht 
voor privacy een onderdeel maken van hun dagelijkse manier 
van werken.

Beheer en opslag gegevens

Bewustwording
& 

trainingWerkprocessen 

Governance Beleid

Over de auteurs

Drs. Melle van den Berg en Christian le Clercq 
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den Berg is gespecialiseerd in cybersecurity 
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Figuur 1: De privacypuzzel

Voor meer informatie kunt u contact  
met de auteurs opnemen via  
melle.vanden.berg@capgemini.com,  
@mellevdberg en  
christian.le.clercq@capgemini.com,     @cleclercq
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Hoe richt je een effectief Security Operations Center in?

Introductie
De overheid communiceert in toenemende mate digitaal met 
burgers, bedrijven en partners. Dit leidt niet alleen tot een 
efficiënte en klantgerichte overheid, maar resulteert ook in 
risico’s op de betrouwbaarheid en continuïteit van de infor-
matievoorziening. De impact is groot als bijvoorbeeld de 
digitale loketten van de overheid niet beschikbaar zijn of de 
afhandeling van aanvragen voor een paspoort, niet of foutief 
worden behandeld. Volgens het Trends in Veiligheid onder-
zoek 2015 van Capgemini, uitgevoerd door TNS NIPO, ver-
trouwt slechts vier op de tien Nederlanders dat de overheid 

Highlights

Voorkom digitale inbraak met een 
Security Operations Center

Het Security Operations Center (SOC) maakt veilige digitale dienstverlening mogelijk 
met de juiste inrichting van organisatie, processen, informatie en technologie.

veilig met (persoonlijke) gegevens omgaat. Dit betekent dat 
overheidsorganisaties niet alleen voor de uitdaging staan om 
de risico’s het hoofd te bieden, maar ook om het imago als 
veilige gegevensverwerker te verbeteren. 

Het is tegenwoordig niet meer voldoende om een ‘groot  
digitaal hek’ om de organisatie neer te zetten. Het beveiligen 
van informatie vereist dat digitale bedreigingen vroegtijdig 
worden gesignaleerd en gemitigeerd. Een centrale rol is 
hierbij weggelegd voor een zogenaamd Security Operations 
Center (SOC). 

•	 Beveiligingsincidenten zorgen – naast mogelijk financieel verlies – vaak tot reputatieschade bij 
burgers, klanten en ketenpartners.

•	 Een SOC zorgt ervoor dat digitale aanvallen vroegtijdig worden gesignaleerd en daarmee 
zoveel mogelijk worden voorkomen. 

•	 Het SOC combineert technologie met processen en procedures om incidenten af te handelen 
en de organisatie ‘in business’ te houden. 

•	 Een hybride SOC combineert externe expertise met diepgaande kennis vanuit de eigen  
organisatie.

•	 Sluit aan op de huidige behoefte van de organisatie en de kennis van de medewerkers, maar 
zorg ook dat het SOC mee kan groeien naar de toekomst.
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De meerwaarde van een Security Operations Center
Een SOC is een organisatieonderdeel dat specifiek is gericht op het vroegtijdig sig-
naleren en voorkomen van cybersecurity-incidenten. Een SOC combineert de tech-
nologie voor het monitoren, voorkomen en detecteren van een digitale inbraak met 
procedures om incidenten effectief af te handelen en de organisatie ‘in business’ te 
houden. Daarmee ondersteunt het SOC de (overheids)organisatie bij het voeren van 
een veilige digitale bedrijfsvoering. 

Het SOC richt zich zowel op de beveiliging van digitale communicatie binnen de 
organisatie, als op de digitale dienstverlening die aan burgers, bedrijven en partners 
wordt geboden. Om een veilige digitale dienstverlening mogelijk te maken, beschikt 
het SOC over systemen waarmee het real-time informatie verzamelt vanuit de infor-
matievoorziening van de organisatie en haar ketenpartners. Met geavanceerde tech-
nieken wordt deze informatie geanalyseerd en kunnen digitale aanvallen worden her-
kend voordat zij daadwerkelijk schade kunnen toebrengen.

Het belang van de digitale bedrijfsvoering voor de organisatie en het digitale drei-
gingsniveau bepalen de noodzaak en meerwaarde van het SOC (zie figuur 1). Zo 
zal de informatievoorziening van een bank of defensieorganisatie meer extensieve 
SOC-diensten vereisen dan een retailer of een gemeente. De inrichting van een SOC 
is dus afhankelijk van de beoogde breedte en kwaliteit van de dienstverlening. De 
behoefte vanuit de afdelingen in het primaire proces vertaalt zich in een missie van 
het SOC, wat er in de producten- en dienstencatalogus van het SOC wordt opge-
nomen en welk niveau van dienstverlening nodig is. 

Figuur 1: Noodzaak en meerwaarde van het  
Security Operations Center.

Digitale dreiging gericht op de organisatie
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Het is voor het inrichten van een SOC noodzakelijk om na te denken over de essen-
tiële ontwerpprincipes en daarbij de assen van het operating model: mens en orga-
nisatie, processen, technologie en informatie in samenhang te beschouwen. Zie ook 
het artikel “Samen stap voor stap naar digitale dienstverlening bij de rechtspraak” 
van Maarten van den Berg en Marnix de Graaff. 

De inrichting van een Security Operations Center
De hoge investeringskosten die nodig zijn om een SOC op te zetten, zorgen ervoor 
dat nog maar weinig organisaties zelfstandig een SOC ingericht hebben. Zij kiezen 
in plaats daarvan voor een hybride model, waarbij delen van het SOC intern worden 
ingericht en andere delen als dienst worden afgenomen en door een gespecialiseerd 
bedrijf worden uitgevoerd.

Figuur 2: Ontwerp-principes bepalen hoe het SOC wordt ingericht.

Regie

Monitoring

Analyse

Afhandeling

Forensisch onderzoek

Mens & 
Organisatie

SOC als 
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van ICT

Processen

InformatieTechnologie

SOC in huis 
met inhuur 

externe 
expertise

SOC wordt 
als dienst 

afgenomen

Regie in huis

Figuur 2 geeft een aantal varianten voor de inrichting van een SOC weer. Een SOC 
heeft een aantal vaste taakgebieden. De regiefunctie zorgt voor verankering in de orga-
nisatie en aansturing van het SOC. De kern van het SOC bestaat uit de operationele 
processen zoals het (real-time) monitoren van informatiestromen. Opvallend dataver-
keer en vreemde transacties worden door medewerkers van het SOC geanalyseerd. 
Indien zich een daadwerkelijk incident (bijvoorbeeld digitale inbraak of netwerkversto-
ring) voordoet, zijn zij ook verantwoordelijk voor het afhandelen en oplossen van het 
incident. Eventueel kan dan forensisch onderzoek helpen om de daders op te sporen.

Een SOC bestaat uit een geïntegreerd geheel van mens & organisatie, processen, 
informatie en technologie. De benoemde taakgebieden moeten langs deze assen 
van het operating model worden ingericht. Mens en organisatie gaat over de orga-
nisatorische inrichting van het SOC en de plaats die het krijgt binnen de organisatie. 
De taakstelling van het SOC moet daarbij worden afgeleid van de bedrijfsdoelstelling. 
De administratieve, operationele en technologische processen van het SOC moeten 
zodanig worden ingericht dat zij hierop aansluiten. Op basis van een risicoanalyse 
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wordt bepaald wat de meest kritische informatiestromen (de 
‘kroonjuwelen’) van de organisatie zijn die primair door het 
SOC gemonitord, geanalyseerd en beschermd moeten wor-
den. Zie voor integraal risicomanagement ten behoeve van 
informatiebeveiliging ook het artikel ‘Business value van secu-
rity begint bij gemeenschappelijk framework’ van Laurens van 
Nes. De keuzes die hierin gemaakt worden, bepalen mede 
welke technologische ondersteuning is vereist. 

Sommige organisaties (met name in de openbare orde en 
veiligheidssector) kiezen er – gegeven de gevoeligheid en 
het belang van de informatie – voor om een SOC volledig 
intern in te richten, terwijl andere organisaties meer gebaat 
zijn bij uitbesteding zodat zij de juiste kennis en ervaring bin-
nen halen voor een effectief en efficiënt SOC en zich kunnen 
focussen op hun core business. 

Het hybride model voor een SOC
In een hybride model van een SOC worden enerzijds bepaal-
de taken binnenshuis uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat daar-
voor kennis van de organisatie nodig is of omdat bepaalde 
informatie vanwege wetgeving de organisatie niet uit mag. 
Anderzijds worden bepaalde taken uitbesteed omdat de 
organisatie daar zelf de mensen en/of kennis niet voor in  
huis heeft. 

De tabel op de volgende pagina beschrijft de inrichting van het 
hybride SOC. Langs de assen van het operating model zijn de  
belangrijkste inrichtingskeuzes benoemd. In de meest rechter  
kolom zijn deze vertaald naar het hybride model. Door het 
SOC langs deze assen in te richten, sluit het optimaal aan op 
de huidige organisatie terwijl het in staat is mee te groeien met 
veranderende behoeften.
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   1 Zie het artikel “De 7 kritische succesfactoren voor een Security Operations Center” dat Capgemini in opdracht van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft geschreven.

Aspect Inrichtingskeuzes Hybride SOC

Mens & 
Organisatie

1. Waar wordt de 
verantwoordelijkheid van het 
SOC belegd?

2. Centraal of decentraal inrichten? 
3. Alles zelf doen of taken 

uitbesteden? 
4. Bemensen met intern of extern 

personeel?

Om het SOC optimaal bij te laten dragen aan bedrijfsdoelstellingen 
van de organisatie is het essentieel dat het SOC onder een 
vertegenwoordiger van het primaire proces wordt belegd1.  
Een hybride SOC combineert externe expertise met diepgaande 
kennis vanuit de eigen organisatie. Logisch is daarbij om het SOC 
centraal in te richten met eventueel decentrale voorzieningen als 
locaties geografisch ver uit elkaar liggen.

Processen 1. Welke SOC-processen intern 
inrichten, welke processen 
extern laten afhandelen? 

2. Hoe worden sturing en 
kwaliteitsbewaking goed 
ingericht?

Om het hybride SOC optimaal te laten functioneren, moeten  
de processen die intern worden belegd en de processen die 
worden uitbesteed naadloos op elkaar aansluiten. De aansturing 
van het SOC moet in eigen organisatie worden ingericht. Om 
te zorgen dat de missie en visie van de organisatie doorklinkt in 
de doelstelling van het SOC, is het goed om de processen voor 
sturing en kwaliteitsbewaking intern in te richten. Voor uitvoering 
van de specialistische taken, zoals diepgaande analyses en 
forensisch onderzoek, wordt de expertise van een externe partij 
ingezet.

Informatie 1. Welke bedrijfsprocessen en 
welke bedrijfsinformatie moeten 
als eerste worden beschermd?

2. Welke informatie wordt met 
welke diepgang en welke 
frequentie door het SOC 
verzameld?

3. Welke analysemethoden worden 
ingezet om inbraak vroegtijdig te 
detecteren?

Om snel waarde toe te voegen, is het belangrijk om te beginnen 
met het beschermen van de gegevens met de hoogste waarde. 
Begin dus met bepalen welke gegevensstromen moeten worden 
gemonitord, op welke wijze events worden gefilterd, met welke 
diepgang de gegevens worden geanalyseerd en hoe met de 
uitkomsten wordt omgegaan qua afhandeling en rapportage. 
Sommige gegevens kunnen bedrijfs- en/of privacygevoelig zijn of 
onderhevig zijn aan wet- en regelgeving. Een risicoanalyse helpt 
bij het bepalen welke gegevens het kwetsbaarst zijn en welke 
maatregelen nodig zijn om de integriteit en vertrouwelijkheid van 
de gegevens te beschermen.

Technologie 1. Hoe kan de (nieuwe) SOC- 
technologie zo efficiënt mogelijk 
worden aangesloten op de 
eigen infrastructuur?

2. Welke technologische 
ondersteuning is noodzakelijk 
(voor de operationele processen 
en voor de regiefunctie)?

In het hybride model worden de technische systemen van 
de leverancier gebruikt om gegevens te verzamelen en 
analyseren. Tegelijkertijd moet de eigen bemanning van het 
SOC de juiste toegang hebben zodat zij hun werkzaamheden 
kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat nieuwe technische 
voorzieningen worden afgestemd op bestaande technische 
voorzieningen binnen de organisatie. De keuze voor de 
benodigde technologische ondersteuning zal voor een groot 
deel op economische gronden worden gemaakt. Daarom is 
het belangrijk dat er soft- en hardware wordt gekozen dat nu 
aansluit op de behoefte van de organisatie en de kennis van  
de medewerkers, maar ook mee kan groeien naar de toekomst.
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Michail Theuns MSc en Roger Wannee zijn respectieve-
lijk consultant en principal consultant bij Capgemini en 
als zodanig actief op het gebied van openbare orde en 
veiligheid. Specifiek richten zij zich op vraagstukken op 
het vlak van cybersecurity, crisisbeheersing, beleids- 
realisatie en bedrijfsvoering.

Over de auteurs

In de komende jaren transformeert de overheid naar 
een moderne, digitale en klantgerichte dienstverlener. 
Dat vraagt om digitalisering van de kanalen waarmee de 
overheid communiceert met burgers, bedrijfsleven en 
partners. Maar het vraagt ook om innovatie van de pro-
cessen en de ICT naar de digitale manier van werken. 
Essentiële randvoorwaarde daarbij is dat de betrouw-
baarheid, beveiliging en privacy van de digitale dienst-
verlening van de overheid wordt geborgd. Dat lukt alleen 
als cybersecurity proactief wordt aangepakt met de 
inzet van een Security Operations Center.

Conclusie
Hiervoor genoemde inrichtingskeuzes helpen bij het 
inrichten van een volwassen SOC. Een trend die we de 
komende jaren steeds vaker gaan tegenkomen is het 
Security Intelligence Center (SIC), waarin geavanceerde 
post-incidentanalyse en forensisch onderzoek op de 
grote hoeveelheden data worden uitgevoerd. Nog een 
stap verder kan een SIC door de verbeterde analyse-
capaciteit zich beter wapenen tegen langdurige en doelge-
richte cyberaanvallen (zogenoemde advanced persistent 
threats). Daarnaast zullen we steeds vaker SOC-diensten 
in de cloud tegenkomen, zoals bijvoorbeeld SIEM-on-top-
of-cloud.

Voor meer informatie kunt u contact  
met de auteurs opnemen via  
michail.theuns@capgemini.com  
en roger.wannee@capgemini.com 
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Hoe moeten militaire cybercapaciteiten zich 
doorontwikkelen om Nederland te beschermen?

De digitale transformatie van Nederland 
heeft gevolgen voor digitale veiligheid
Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter 
wereld en de adoptie van digitale technologie zet zich anno 
2015 nog steeds door. Vanuit veiligheidsperspectief betekent 
dit dat er veel meer te beschermen is. Zonder adequate bevei-
liging van persoonsgegevens en gedigitaliseerde bedrijfspro-
cessen komt de privacy in het geding, of worden vitale infra-
structuren als energie, telecom of banken te kwetsbaar voor 
cyberaanvallen. Dit geldt ook voor Defensie waarbij het bij-
voorbeeld kan gaan om verstoring van hoogwaardige (satelliet)
communicatie-, informatie-, sensor-, navigatie-, logistieke en 
wapensystemen. Dit kan de slagkracht en handelingsvrijheid 
van Defensie ernstig beperken.1

Highlights

Omslag nodig voor digitale  
slagkracht 

Trends in de veiligheidssituatie en technologie 
betekenen dat Defensie een andere weg moet 
inslaan bij de verder opbouw van offensieve 
cybercapaciteiten. 

Digitalisering biedt echter ook kansen voor Defensie. Afgezien 
van de voordelen van eigen digitalisering (bijvoorbeeld efficiëntie, 
verbeterde informatiepositie, nieuwe communicatiemiddelen), 
ontstaan ook nieuwe militaire handelingsopties voor de verde-
diging van de belangen van het Koninkrijk. 

Voor het realiseren van haar doelstellingen in het digitale 
domein heeft Defensie daarom een Defensie Cyber Strategy 
opgesteld in 2012. In de afgelopen twee jaar heeft het minis-
terie ook vooruitgang geboekt met de realisatie. Voorbeelden 
zijn de oprichting van het Defensie Cyber Expertise Centrum, 
DefCERT, de Joint SIGINT Cyber Unit 2 (met de AIVD) en de 
oprichting van het Defensie Cyber Commando eind 2014.3 

De wereld verandert en niet alleen digitaal
Er is de afgelopen tijd echter het nodige veranderd en dit heeft 
zijn consequenties voor de cyberstrategie van Defensie. We 
behandelen hier een aantal trends: militarisering van cyber-
space, inzet cyber bij conflicten en industrialisering.

1. Militarisering cyberspace
Het digitale domein raakt verder steeds meer gemilitariseerd. 
Niet voor niets is dit voor militairen de ‘vijfde dimensie’ (naast 
land, zee, lucht en ruimte). Een groeiend aantal landen ontwik-
kelt capaciteiten om digitale aanvallen uit te kunnen voeren als 
onderdeel van hun militaire operaties (‘cyber operations’). Neem 
bijvoorbeeld Denemarken, dat in de periode 2015-2017 465 mil-
joen kroon (bijna € 63 miljoen) zegt te gaan investeren om een 
offensieve cyberdivisie op te richten.4 De Nederlandse Defensie 
investeerde in de periode 2012-2015 €50 miljoen extra voor 
zowel inlichtingen, defensief als offensief.

1 Ministerie van Defensie, Defensie Cyber Strategie, 2012 (Kamerstuk 33321, nr. 1)
2https://www.aivd.nl/publicaties/@3115/joint-sigint-cyber/
3 Brief minister van Defensie, Offensieve cybercapaciteit Defensie, 17 maart 2014. Ministerie 
van Defensie, Minister geeft startschot voor Defensie Cyber Commando, nieuwsbericht 25 
september 2014
4 Reuters, Denmark invests $75mn in offensive cyber division,  2 januari 2015, http://rt.com/
news/219471-denmark-offensive-cyber-division. 

•	 Geen digitale transformatie zonder digitale veilig-
heid.

•	 De digitale wereld is inmiddels gemilitariseerd.

•	 Militaire cyber operations bieden nieuwe geo- 
politieke mogelijkheden.

•	 Volwaardige cyber operations alleen met industriali-
sering van aanpak.

•	 De industrie kan ontwikkeling van cyber operations 
versnellen.
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2. Cyber vaker in conflicten
Vrijwel elk geopolitiek conflict van enige omvang heeft inmid-
dels een cybercomponent. Staten, groeperingen en/of hun 
(gedoogde of gesteunde) sympathisanten voeren cyberaanval-
len uit op tegenstanders, ter ondersteuning van hun diploma-
tieke, activistische of terroristische doelstellingen. 

De afgelopen jaren zijn er dan ook veel  cyber operations 
waargenomen die wel (geo-)politiek, maar niet militair waren. 
Bijvoorbeeld de massale Denial of Service aanvallen in Estland 
(2007) en Georgië (2008) en de aanval op Sony in 2014 (door 
Noord-Korea publiekelijk goedgekeurd9, maar niet aantoonbaar 
gesteund of uitgevoerd). Ook de StuxNet operatie die Iraanse 
nucleaire installaties saboteerde (in 2010 ontdekt) en de aanval 
op IT-systemen van Saudi Aramco (2012) vallen in deze categorie.

5 Ministerie van Defensie, Defensie Cyber Strategie, 2012
6 Brief minister van Defensie, Offensieve cybercapaciteit Defensie, 17 maart 2014.
7 Carl von Clausewitz, On War, 1832, gebruikte editie 1997
8 Zie voor een heldere uitleg over de spelregels van de inzet van cyber operaties Paul 
Ducheine en Kraesten Arnold, Besluitvormingbij cyberoperaties, Militaire Spectator, jaargang 
184, nr. 2 2015
9 Dit wil niet zeggen dat Noord-Korea er achter zit. Zie b.v. New York Times, North Korea 
Denies Role in Sony Pictures Hacking, 7 december 2014, http://www.nytimes.com.

Steeds meer landen komen er ook openlijk voor uit dat ze 
de intentie hebben in cyberspace offensief op te kunnen tre-
den. Ook de Nederlandse Defensie Cyber Strategy is tamelijk 
expliciet: “In het kader van militaire operaties zal steeds vaker 
van operationele cybercapaciteiten gebruik worden gemaakt, 
voornamelijk ter ondersteuning van het reguliere optreden van 
de krijgsmachten maar ook als zelfstandig wapen.” 5

Defensie heeft primair een traditionele aanpak voor ogen: 
“De planning en uitvoering van operaties in het cyberdomein 
komen grotendeels overeen met die van traditionele militaire 
operaties.” 6 De vraag is echter of deze benadering het vol-
ledige potentieel van het cyberdomein zal ontsluiten en of we 
cyber operations wel moeten zien als een zuiver traditionele 
militaire capaciteit. 

Cyber operations zijn in deze benadering een gewone vorm 
van oorlogsvoering. Gebruik van geweld wordt door Von 
Clausewitz7 in dit kader aangemerkt als een machtsmiddel, 
dat ingezet wordt als andere middelen van buitenlandse poli-
tiek geen gewenst effect bereiken. Inzet van dergelijke midde-
len is voorbehouden aan de overheid en gebonden aan stren-
ge regels. In de praktijk betekent dit onder meer dat Defensie 
opereert onder een NATO- of VN-mandaat en dat inzet van 
Nederlandse militairen door het parlement is goedgekeurd.8  

26 Trends in Cybersecurity 2015



Onder de huidige veranderende geopolitieke omstandigheden 
betekent dit overigens dat Defensie niet alleen rekening moet 
houden met ‘low tech’ tegenstanders tijdens vredesmissies! 
Deze ‘low tech’ tegenstanders kunnen worden gesteund door 
hackers (bijvoorbeeld de Syrian Electronic Army), maar ook 
staten mengen zich - al dan niet via een tussenpartij - met 
cyber operations in conflicten. 

Kenmerken van deze aanvallen zijn, dat ze niet door duidelijk 
aanwijsbare statelijk militaire eenheden worden uitgevoerd, er 
geen algemeen geldend volkenrechtelijk mandaat is, er geen 
(openlijke) parlementaire goedkeuring en kader voor inzet is 
gegeven en de geweldsinstructies onduidelijk en/of niet expli-
ciet zijn. 

In de doelwitten is ook een verschuiving zichtbaar. De aan-
vallen leiden zelden tot een aantasting van de militaire capa-
citeit of bedreiging van de soevereiniteit van het aangevallen 
land. Meestal ondermijnen aanvallen echter wel de informele 
machtsbasis (bijvoorbeeld economie) of communicatie of 
een bedrijf als symbool. De aanvallen hebben daarom toch 
een hoge impact op de politieke situatie. Terugkomend naar 
Clausewitz zien we dus dat cyber operaties wel degelijk inge-
zet worden als ‘een voortzetting van de politiek’, maar dan 
met niet-militair geweld. En met succes!

De Nederlandse overheid zou langs deze lijn ook moeten over-
wegen om ter versterking van de algemene buitenlandse poli-
tieke positie en de (inter-)nationale veiligheid naast de zuiver 
militaire inzet andersoortige cyber operations capaciteiten te 
ontwikkelen en in te zetten. Deze capaciteiten gaan verder dan 

de huidige militaire inzet, zelfs verder dan ‘speciale operaties’.10 
Uiteraard dient deze optie wel voorzien te zijn van politieke 
controle en checks & balances. Het spreekt voor zich dat ver-
kenning van deze weg ook gevolgen heeft voor de doctrine en 
de ontwikkeling van middelen en uiteindelijk misschien ook de 
vraag of het een taak is die bij Defensie belegd dient te worden. 

3. Cyber operaties van ambachtsman naar industrie
De technologische ontwikkelingen op het gebied van cyber-
aanvallen gaan ondertussen onverminderd door. De ambach-
telijke hacker op zolder is inmiddels ingehaald door een geïn-
dustrialiseerde aanpak. Tools worden steeds makkelijker in 
het gebruik en criminele en legale hacking toolkits worden 
verhuurd tegen condities die sterk aan commerciële soft-
warepakketten doen denken, inclusief garantie en onderhoud. 
Hergebruik en modulaire opbouw vervangen voor een groot 
deel het programmeren van code. 

De potentiële doelwitten van cyber operations zijn dynamisch, 
door voortdurend onderhoud, patching en updating van 
IT-omgevingen. Wat je digitaal aan wilt vallen, kan er daarom 
van vandaag op morgen anders uitzien, waardoor de aanval 
niet kan slagen. Inzicht en flexibiliteit zijn dus belangrijk.

Defensie opereert voorts binnen strakke spelregels en moet 
(ambtelijk en politiek) controleerbaar zijn bij het hanteren van 
geweld en stelt strenge eisen aan de kwaliteit van operaties. 
Vastlegging van werkwijze en resultaten zijn hiervoor noodzakelijk.

10 Speciale operaties kenmerken zich door hun heimelijk karakter. Ze zijn wel voorzien van  
duidelijke besluitvorming en spelregels. Zie Ducheine/Arnold, 2015.
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Mr. Patrick de Graaf is Director, Research en 
Development, Cybersecurity bij Dutch Institute for 
Applied Research TNO. Robin de Haas is  
community manager bij The Hague Security Delta.

Over de auteurs 

Er kan in Nederland geen digitale veiligheid zijn 
zonder sterke militaire cybercapaciteiten. Defensie 
zal ook in het digitale domein de ‘dienstverlener’ 
voor de Nederlandse staat en burgers moeten zijn 
voor het verstrekken van veiligheid, bescherming 
van grondgebied en internationale rechtstaat, 
soevereiniteit, politieke en economische belangen. 
Defensie beschikt indien nodig over de mogelijk-
heid om hierbij geweld als speciaal middel in te 
zetten. Een verandering in kijk op het traditionele 
militair denken maakt het echter ook mogelijk om 
cyber operations in een andere richting door te 
ontwikkelen. Om schaalgrootte en volwassen-
heid te bereiken zijn verdere industrialisering van 
militaire cyber operaties en een grotere rol van de 
industrie bij de ontwikkeling van offensieve cyber-
diensten nodig.

Conclusie
Een start met ‘ambachtelijke’ cyberprofessionals en com-
merciële kits is een goede eerste stap, maar is gezien de 
eisen die aan militair optreden worden gesteld niet het 
eindstation. Het is nodig over te gaan tot ontwikkeling van 
modules van ‘cyberwapens’ en die op een geïndustriali-
seerde leest te schoeien, zoals dat ook gebeurt in de civiele 
applicatieontwikkeling en –onderhoud. 

Om dergelijke moderne cyber operations capaciteiten te 
ontwikkelen, kan Defensie ook het potentieel van de indu-
strie in Nederland en Europa benutten. Het inschakelen 
van de industrie voor cyber operations kent een aantal 
belemmeringen. Er is op dit moment bijvoorbeeld geen 
aanwijsbare industrie (in Nederland althans) die cyber-
wapensystemen of cyberwapens maakt. Er bestaat wel een 
IT- en IT-security industrie, maar deze begeeft zich vanwege 
juridische en/of ethische bezwaren doorgaans niet op het 
‘weaponisen’ van IT.  

Verder zullen cyber operations vanuit hun aard altijd zeer 
kennisintensief en specifiek zijn. Het ontwikkelen, parame-
teriseren en vervolgens operationeel inzetten van cyber-
wapens zal bijna altijd tegen specifieke doelwitten zijn en 
juridisch gezien door militairen plaats moeten vinden. Het 
volledig scheiden van ontwikkeling en gebruik (de ‘inzet’)  
is ons inziens niet mogelijk. 

Het aanleveren van modules, een ontwikkelplatform en 
kwetsbaarheden is als tussenvorm wel een interessant 
concept voor versnelling, net als het doen van onderzoek 
en ontwikkeling naar een cyberwapenplatform en het  
bieden van opleidingen.

Voor meer informatie kunt u contact met de auteurs  
opnemen via Mr. Patrick de Graaf, Director,  
Research en Development, Cybersecurity bij Dutch 
Institute for Applied Research TNO  
@GraafPde en
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NU.nl meldt op 16 december 2014: “Het Nederlandse ING 
kende afgelopen twaalf maanden de meeste storingsdagen  
van banken wereldwijd. Dat concludeert de website 
Allestoringen.nl, dat zich hiervoor baseert op informatie  
verzameld in 27 landen.” 
Dit soort nieuwsberichten over digitale dienstverlening zien 
we steeds vaker. Allestoringen.nl laat zien wanneer digitale 
dienstverlening faalt. De website laat zien of er sprake is van 
een grote storing of van geïsoleerde of kleinschalige problemen. 
Zowel commerciële diensten als diensten van de overheid 
worden 24/7 gemeten. Opvallend is dat alle vormen van digi-
tale dienstverlening in meer of mindere mate geraakt worden 
door storingen. Het is dus niet de vraag of digitale diensten 
worden geraakt door uitval, maar in welke mate en hoe ade-
quaat een organisatie in staat is om uitval te herstellen. De 
‘veerkracht’ of ‘resilience’ van organisaties is nog belangrijker 
als het gaat om digitale dienstverlening in het kader van dien-
sten die voor ons zelf cruciaal zijn of die vitaal zijn voor onze 
samenleving. Uit onderzoek1 blijkt dat slechts 12% van de 
Nederlanders denkt dat de overheid goed is voorbereid op de 
uitval van digitale dienstverlening. Heeft de meerderheid gelijk 
of zijn we goed voorbereid?

Highlights

Veerkracht bij uitval van digitale 
dienstverlening

1 TNS NIPO onderzoek Trends in Veiligheid

•	 Uit onderzoek blijkt dat slechts 12% van de Nederlanders denkt dat de overheid goed 
is voorbereid op de uitval van digitale dienstverlening.

•	 Het is niet de vraag óf digitale diensten worden geraakt door uitval, maar in welke 
mate en hoe adequaat een organisatie in staat is om te herstellen bij storingen en  
uitval.

•	 Het accent van de veiligheidsmaatregelen verschuift van weerbaarheid naar  
veerkrachtig (‘resilient’) optreden. Dit wordt getest middels een ‘cyberstresstest’.

Is uw organisatie voorbereid op de uitval van digitale 
dienstverlening?

29



De afhankelijkheid van digitale  
dienstverlening 
Digitale dienstverlening dringt diep door in ons dagelijks leven. 
Denk maar aan het gebruik van online bankieren, winkelen op 
internet of het gebruik van de OV-chipkaart. Ook de belasting-
aangifte en het beschikken over de laatste gegevens over ons 
pensioen gaat online. Bijna iedere vorm van digitaal contact 
met onze overheid verloopt via identificatie met DigiD. Maar 
ook onze persoonlijke brievenbus is online en in de Cloud via 
een mailservice van Google, Microsoft of Apple. 

De maatschappij en de overheid digitaliseren in rap tempo en 
ontwikkelen steeds meer kritieke diensten online. In rampen 
en crisistijd hebben we NL-Alert die ons waarschuwt, onze 
telefoons worden gebruikt als alarmoproepsysteem. Als de 
website van Albert Hein’s Allerhande op eerste kerstdag er 
uit ligt, is er grote paniek over de bereiding van het kerstdiner. 
We kunnen niet meer zonder goed functionerende en veilige 
digitale dienstverlening. Verstoringen zorgen voor een grote 
impact in onze maatschappij. Zowel organisaties als indivi-
duele gebruikers vertrouwen op de veiligheid en werkzaam-
heid van digitale systemen. Of in woorden van de Europeese 
Commissie: “The more we depend on the internet – the more 
we depend on its security.”

Verstoringen van digitale dienstverlening 
nemen toe
Verstoring van dienstverlening manifesteert zich in verschil-
lende hoedanigheden. Variërend van fouten in het systeem, 
direct verstorende activiteiten zoals DDoS aanvallen, tot indi-
recte verstoringen die gericht zijn op stelen van kwetsbare en 
waardevolle data en informatie. 

Er zijn afgelopen jaar een aantal verstoringen geweest met 
aanzienlijke impact op de dienstverlening van de getroffen 
organisaties (zie kader). Grote vraag is of deze organisaties 
voorbereid zijn geweest op dit soort verstoringen en hoeveel 
impact heeft het gehad op hun klanten, medewerkers en het 
resultaat van de organisatie.

Digitale verstoringen vormen een relatief nieuwe dimensie in 
een breed scala aan verstoringen die een organisatie kunnen 
 treffen. Het vormt daarmee een aanvulling op de set van 
bestaande veiligheidsrisico’s van een organisatie. Digitale  
veiligheid is daarmee een noodzakelijke randvoorwaarde voor 
de continuïteit van de organisatie en moet onderdeel zijn van 
een integrale veiligheidsbenadering. In de voortschrijdende 
digitalisering van onze samenleving kunnen organisaties digi-
tale verstoringen niet onderschatten en zullen zij noodzakelijke  
maatregelen moeten nemen. 

Respons op digitale verstoringen
Verstoringen van digitale diensten zijn er iedere dag. Veelal is 
er een aanwijsbare oorzaak die eenvoudig kan worden opge-
lost. Kleine organisatie hebben een eigen beheerder, grote 
organisaties een professioneel Security Operations Center 
(SOC). Van deze entiteiten wordt verwacht dat zij verstoringen 
snel verhelpen en zorgen dat een verstoring geen incident 
wordt. Binnen de nationale crisisstructuur wordt een incident 
omschreven als: “Een klein voorval dat de openbare orde in 
enige mate stoort. Een incident is redelijk eenvoudig en met 
beperkte inzet van middelen te herstellen.” Een incident kan 
dus gemitigeerd worden op operationeel niveau maar vraagt 

“Afgelopen jaren kregen diverse 
organisaties te maken met DDoS-
aanvallen. In 2013 waren voornamelijk de 
banken in het nieuws, in 2014 richtten de 
aanvallen zich op diverse internet 
providers, scholen en een aantal andere 
organisaties zoals bijvoorbeeld Wegener 
en 9292.nl. In verschillende phishing-
campagnes werden de namen van 
Nederlandse organisaties misbruikt. In 
sommige gevallen was het doel van deze 
phishes de installatie van cryptoware 
(gericht op bijvoorbeeld Intrum Justitia, 
DHL, PostNL en Bol.com) en in andere 
gevallen was er sprake van meer 
traditionele phishing met als doel het 
verkrijgen van inloggegevens of andere 
gevoelige gegevens zoals paspoort-
kopieën (gericht op bijvoorbeeld de 
Belastingdienst, IBAN, rijksoverheid.nl, 
RDW en KPN).”

Bron: Ministerie V&J, Nationaal Cyber 
Security Centrum, End-of-year.
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wel specifieke aandacht van een specialist. In sommige geval-
len is een team van specialisten noodzakelijk, er is dan sprake 
van een ‘interne opschaling’.

In de volksmond word al snel gesproken van ‘crisis’, een term 
een term die op nationaal niveau niet snel gebruikt wordt. 
“Onder een IT-crisis wordt verstaan een dreiging of crisis 
waarbij de bron en/of het effect ligt in het IT-domein, waarbij 
één of meer vitale belangen in het geding zijn en waarvoor de 
reguliere structuren niet toereikend zijn.”  Een IT-crisis is dus 
een voorval met grote impact, zoals een IT-dreiging, kwets-
baarheid of incident, dat zich (mogelijk) voordoet, de betrouw-
baarheid, integriteit of bereikbaarheid van de vitale sectoren 
schaadt en qua besluitvorming rond de te nemen maatregelen 
niet kan worden afgedaan op operationeel niveau. Bij een  
crisis is, in tegenstelling tot een incident, ook een tactische  
en strategische dimensie betrokken.

Deze systematiek van definiëring op operationeel, tactisch en 
strategisch niveau is zowel bruikbaar voor publieke als private 
partijen. Iedere organisatie moet voor zichzelf duiden welke 
impact een verstoring van een digitale dienst heeft. De impact 
gaat verder dan de IT-impact, cruciaal is de inschatting van de 
business impact. Is er sprake van een kort durende verstoring, 
raakt de verstoring primaire dienstverlening of is er sprake van 
een continuïteitsrisico voor de organisatie? Organisaties in de 
vitale sectoren hebben daarbij nog de mogelijkheid om een 
hulpvraag in te dienen bij het Nationaal Cyber Security Center. 
In sommige sectoren (onderwijs, gemeenten en waterschap-
pen) zijn er sectorale CERT’s opgezet om ondersteuning te  
bieden. Ander organisaties staan er alleen voor.

Zijn we goed voorbereid op de uitval van 
digitale diensten? 
Stel nu dat het nieuwsbericht op NU.nl waar is en dat ING 
inderdaad de bank is met wereldwijd de meeste storingsda-
gen, of in andere woorden de laagste beschikbaarheid. Dan 
zou ik als ING-klant de stelling aandurven dat het zo slecht 
nog niet is met de digitale dienstverlening van banken. Ik heb 
afgezien van enkele hick-ups afgelopen jaar naar volle tevre-
denheid gebruik kunnen maken van internet en mobiel bankie-
ren. Natuurlijk zijn er klanten waarvoor dat minder het geval is, 
maar over het algemeen zijn er geen grote ontwrichtende situ-
aties geweest. Toch moet op basis van de constante toename 
van verstoringen (Bron NCSC CSBN, Jaarbericht) in digitale 
dienstverlening, niet alleen in de financiële sector, geconclu-
deerd worden dat prepareren op de uitval van digitale dienst-
verlening meer aandacht moet krijgen. 

Organisaties zullen bij de planning van maatregelen er vanuit 
moeten gaan dat zij een keer te maken krijgen met verstoring 
van hun digitale dienstverlening. Dit betekent dat het accent 
van de veiligheidsmaatregelen verschuift van het steeds hoger 
maken van de digitale muren (weerbaarheid) naar de capaci-
teit veerkrachtig (‘resilient’) op te kunnen treden. Detectie van, 
en de respons op verstoringen (‘recovery’) moeten goed wor-
den georganiseerd. Om de hinder voor klanten en het eigen 
bedrijfsproces te minimaliseren, is aandacht nodig voor het 
herstellend vermogen en continuïteitsmanagement.

Op nationaal niveau is middels de tweede Cyber Security 
Strategy een duidelijke visie en richting neergezet voor de 
overheid. In de operationalisering van deze strategie wordt 
meer en meer gefocust op opleiding, training en oefening  
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van de overheidsdiensten zoals NCSC, Politie, OM, 
Defensie, Inlichtingendiensten en nationale crisisbesluitvor-
mingsstructuur. Dit jaar wordt er bijvoorbeeld zowel een 
operationele als bestuurlijke oefening gehouden, gericht op 
uitval van digitale dienstverlening. Binnen de overheid heeft 
de voorbereiding op de uitval van digitale diensten dus pri-
oriteit. Belangrijke uitdaging blijft het vasthouden van deze 
prioriteit. Het is noodzakelijk om jaarlijks de uitval van digitale 
dienstverlening te blijven testen. Dat kan in verschillende vor-
men van kleinschalige team trainingen tot ketenoefeningen 
met verschillende organisaties. 

Met name bij private organisaties is momenteel een digitale 
revolutie gaande. De aandacht voor de uitval van digitale 
diensten blijft echter achter. Vanuit de klassieke informa-
tiebeveilingshoek is er natuurlijk aandacht voor uitval van 
systemen en kijken IT-verantwoordelijken naar beschik-
baarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van IT-systemen. 
Veelal wordt echter binnen de organisatie volledig op de 
CISO vertrouwd dat ‘het wel goed geregeld is’. Heel af en 
toe wordt het primaire proces betrokken bij een mogelijke 

uitval van een systeem, en dus uitval van dienstverlening 
binnen het primaire proces. De nadruk bij private organisa-
ties ligt tot dusverre vooral in het opstellen en/of adopteren 
van baselines, standaarden en frameworks voor informatie-
beveiliging. Certificering door een derde onafhankelijke 
partij moet vervolgens borgen dat de maatregelen ook 
daadwerkelijk zijn genomen.

De hoge dynamiek van digitale dreigingen vraagt bij mate-
riële toetsing om een dynamische aanpak, die rekening 
houdt met de ontwikkelingen in dreigingen en het specifie-
ke risicoprofiel van de eigen organisatie. Toets dus op rea-
listische, actuele dreigingen. De golf van Distributed Denial 
of Services (DDoS) aanvallen in april 2013 liet zien, dat met 
oefeningen voorbereide organisaties beter in staat bleken 
de aanvallen te absorberen en sneller hun dienstverlening 
te herstellen. Voor de meeste getroffen organisaties kwam 
dat ‘oefenen’ helaas tijdens de aanvallen zelf. Hoe weet 
een organisatie of het werkelijk weerbaar en veerkrachtig 
genoeg is tegen de digitale dreigingen van nu? Alleen met 
een oefening die de realiteit van nu benadert, kun je toetsen 
of de organisatie daadwerkelijk voldoende is voorbereid: 
de ‘cyberstresstest’. De cyberstresstest is een preventief 
middel, dat medewerkers voorbereidt op eventuele calami-
teiten, maar ook inzage geeft in de materiële weerbaarheid 
en veerkracht van een organisatie. De nevenopbrengst is 
verder toegenomen bewustwording, op kennis, houding 
én gedrag. De beste test is natuurlijk de praktijk, maar om 
daar nu op te wachten…?
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Publicaties

Het volstaat niet langer om in te grijpen wanneer inbreuken op 
de beveiliging zich voordoen: bedrijven moeten een proactieve 
benadering hanteren om hun IT-domeinen te beschermen. Het 
is van wezenlijk belang om voorafgaand aan de introductie alle 
mobiele en webtoepassingen systematisch te testen, vooral 
wanneer ze sterk gereguleerd zijn. Echter, de juiste mensen 
voor het uitvoeren van de tests zijn lastig te vinden en kosten 
veel geld. Bovendien zijn hun werkzaamheden noch schaal-
baar noch reproduceerbaar. Lees verder hoe Capgemini en 
HP u kunnen helpen om uw organisatie tegen aanvallen te 
beschermen.

Bent u geïnteresseerd in onze andere cybersecurity thoughtleadership rapporten en 
standpunten? Bekijk het verkorte overzicht hieronder. 

Het complete overzicht van onze cybersecurity-oplossingen kunt u vinden op:  
http://www.nl.capgemini.com/cybersecurity 

Staying Ahead in the Cyber Security Game

Download via  
www.nl.capgemini.com/cybersecuritygame

Dit boek behandelt de meest actuele en relevante thema’s op het gebied van 
cyberbeveiliging. Het boek richt zich op de organisatorische, ondernemings-
bestuurlijke en managementaspecten van beveiliging en laat de ingewikkelde 
technische vraagstukken buiten beschouwing. In elk hoofdstuk wordt een van 
de meest recente ontwikkelingen belicht. Lees uzelf helemaal in cyberbeveiliging 
in om de nodige kennis op te doen voor de bescherming van uw onderneming.

Testen van de beveiliging van uw applicaties

Download via  
www.nl.capgemini.com/cybersecurity
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Zakelijke kans van ‘internet der dingen’ (IoT) beveiligen: stel 

cyberbeveiliging in het middelpunt van het IoT

Download via  
www.nl.capgemini.com/cybersecurity 

Met de zakelijke kans van het internet der dingen (IoT, Internet of Things) is een 
potentieel van 3 biljoen dollar gemoeid. Dit staat of valt met de beveiliging. Van de 
ondervraagde managers in ons onderzoek stemde 71% ermee in dat beveiligings-
problemen van invloed zullen zijn op de aankoopbeslissing van klanten wat betreft 
producten op het gebied van IoT. Ons onderzoek liet bijvoorbeeld zien dat slechts 
48% van de bedrijven zijn aandacht richt op het beveiligen van IoT-producten 
vanaf het begin van de ontwikkelingsfase van het product. Het bouwen van een 
veilig IoT-systeem begint met de erkenning dat beveiliging dezelfde prioriteit moet 
krijgen als de kenmerken en functies van een IoT-product. Dit rapport gaat in op 
de belangrijkste maatregelen die organisaties moeten nemen om beveiliging cen-
traal te stellen binnen hun waardepropositie van IoT.

Cybercrime: Val niet in handen van Hackers

Security Operations Center: 24/7 IT Systems 

Monitoring

Download via  
www.nl.capgemini.com/cybersecurity

Download via  
www.nl.capgemini.com/cybersecurity

‘s Ochtends vroeg om negen uur staan twee hackers op het 
punt hun kunstje weer uit te halen en cruciale informatie van 
Smit-Golders Capital te ontfutselen.

Twee scenario’s. Eén veilige situatie. In welke bevindt u zich?

Bekijk hoe Energy City dankzij een security operations center 
24/7 in staat is inbreuken op de beveiliging op te sporen en te 
stoppen.
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Cybersecurity voor de ‘Connected Car

Trends in Veiligheid 2015

Download via  
www.nl.capgemini.com/cybersecurity 

Download via  
www.nl.capgemini.com/cybersecurity

Veiligheid is niet iets dat kan worden gedelegeerd aan leveranciers. OEM’s moeten 
de algehele verantwoordelijkheid voor de veiligheid nemen en tot een centraal 
element binnen hun bedrijf maken. Zij moeten het voertuig beschouwen als onder-
deel van een breder systeem, en in dat kader maatregelen nemen om zowel de 
bestaande vloot als nieuwe voertuigen te beveligen. OEM’s die voldoen aan het 
vertrouwen van hun klanten hebben hiermee een competitief voordeel, en worden 
in staat gesteld om veilig en vol vertrouwen te groeien als digitale bedrijven.

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini waarin de belang-
rijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en  
veiligheid. In deze vijfde editie staat het thema ‘Digitale dienstverlening in het  
veiligheidsdomein’ centraal.
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Blogs

Onze experts en thoughtleaders zijn dagelijks bezig met organisaties, processen, 
beleid, sturing en inrichting in het brede veiligheidsdomein. Frequent publiceren zij 
een artikel op een van onze blogs, om u zo op de hoogte te houden van nieuwste 
inzichten, trends en ontwikkelingen.

Veiligheid en Rechtsketen Blog: 
Verbindingen leggen in het veiligheidsdomein 
en het versterken van haar prestaties.

Trends in Veiligheid blog:   
Blog over trends en ontwikkelingen in het 
Openbare Orde en Veiligheidsdomein.

Ga naar de blog via  
www.capgemini.nl/tivblog

Ga naar de blog via  
www.nl.capgemini-consulting.com/ 
veiligheidenrechtsketenblog 
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