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Beheerst u de security-risico’s  
die uw organisatie loopt?

Security-management door beheersing van risico’s op moedwillige  
verstoringen.

Moedwillige verstoringen
Steeds vaker krijgen organisaties te 
maken met criminaliteit die schade 
oplevert voor de organisatie en 
verstoringen oplevert in de bedrijfs-
voering. Een sprekend incident, ver-
anderende publieke verwachtingen 
en nieuwe regelgeving zijn dan vaak 
aanleiding om de security-aanpak 
onder handen te nemen. 
 
Ziekenhuizen zijn zeer open en toe-
gankelijke locaties en kunnen daar-
om als aantrekkelijk doelwit gezien 
worden door criminelen. In toene-
mende mate zijn diefstal, geweld 
en agressie tegen medewerkers en 
patiëntveiligheid relevante onderwer-
pen. Daarnaast dient een zorginstel-
ling de medicijnen in de apotheek en 
gevaarlijke stoffen voor onderzoek te 
beschermen, zodat deze niet in han-
den van kwaadwillende personen 
komen. Deze toegenomen aandacht 
komt enerzijds voort uit de zieken-
huizen zelf, maar heeft ook te maken 
met normen en verwachtingen in de 
samenleving en bij de overheid. Het 
is zaak om security goed geregeld te 
hebben, om zo de essentiële  
waarden voor een  

ziekenhuis niet aan te tasten: 
patiëntgerichtheid, openheid, toe-
gankelijkheid en een veilige en gast-
vrije omgeving.

Het gaat dus om de vraag ‘Hoe 
bescherm ik wat van ‘waarde’ is voor 
mijn organisatie?’ Daarbij kan men 
denken aan financiële waarde, maar 
ook aan maatschappelijke waarde(n), 
het effect op het welzijn van mede-
werkers en burgers, de omgeving en 
het imago van de organisatie. 
 
In de praktijk wordt security veelal 
versnipperd opgepakt. Het ontbreekt 
aan overzicht ten aanzien van risico’s 
en effectieve maatregelen (techni-
sche, organisatorische, personele 
maatregelen). Er zijn vaak allerhande 
activiteiten op het gebied van secu-
rity, maar de verbinding tussen deze 
activiteiten ontbreekt vaak. Door 
deze gefragmenteerde aanpak en 
gebrek aan integrale verantwoorde-
lijkheid heeft een organisatie geen 

overzicht en is daarmee niet in con-
trol over haar security-risico’s. 
 
Security-management
Security-management is een proces 
om grip te hebben op security-risi-
co’s en het weloverwogen nemen van 
mitigerende maatregelen. Het is een 
geïntegreerde, risicogeoriënteerde 
benadering met een gestructureerde, 
systematische kijk op de beveiliging 
van de organisatie. Hierdoor is de 
organisatie permanent voorbereid op 
moedwillige aantasting van de waar-
devolle bedrijfsprocessen en worden 
tegelijkertijd de waarde en waarden 
van vitale infrastructuren behouden. 
Security-management is een thema 
dat de kern van de bedrijfsvoering 
raakt en is niet enkel een facilitair 
vraagstuk. 
 



Prestatiemeting en bijstellen 
De effectiviteit van de beveiligings-
maatregelen is het uiteindelijke doel 
van alle inspanningen. Dan is het 
ook goed om regelmatig te meten 
of de huidige set aan maatregelen 
voldoet. Door het vooraf bepalen 
van prestatie-indicatoren wordt een 
raamwerk voor het toetsen van de 
werking geboden. De resultaten 
uit metingen vormen input voor 
het bijstellen van de bestaande 
opzet en zijn daarmee instrumen-
ten in een continu proces van 
kwaliteitsverbetering.

Cultuur: security awareness 
Enkel een slot op een deur hebben 
is niet voldoende, de deur moet dan 
niet open blijven staan. Het gedrag 
van medewerkers is bepalend of een 
organisatie daadwerkelijk beveiligd 
is. Om medewerkers bewust te ma-
ken van de security-risico’s en aan 
te geven wat medewerkers er tegen 
kunnen, doen is een bewustwor-
dingstraject nodig.

Samen met Capgemini 
Consulting
Capgemini Consulting heeft ervaring 
met het opzetten en implementeren 
van een security-managementproces 
in de drinkwatersector, de energie-
sector, verschillende ziekenhuizen, 
universiteiten en laboratoria. Zijn 
uw medewerkers bewust en han-
delen zij conform de wensen van 
de organisatie? Zijn de maatregelen 

Daarom is het essentieel zo nauw 
mogelijk aan te sluiten op andere 
beheersprocessen, zoals financieel 
risicomanagement, kwaliteitsma-
nagement en bedrijfscontinuïteit. 
Juist op deze manier kan een inte-
graal beeld gevormd worden van de 
risico’s. Om te komen tot een inte-
grale aanpak van security-manage-
ment zijn de volgende onderdelen 
van belang.

Asset-inventarisatie 
Startpunt van security management 
is het zicht hebben op de waardevolle 
‘assets’ in de organisatie (security-
objecten). Wat zijn zaken van waarde 
voor de organisatie? Dit kunnen 
zowel fysieke zaken als immateriële 
zaken als personen in de organisatie 
zijn.

Risicomanagement 
Startpunt van het security-manage-
mentproces is zicht hebben op de 
relevante dreigingen. Relevante 
risicoscenario’s worden opgesteld en 
beoordeeld door scores toe te wijzen 
op impact en voorstelbaarheid.

Security-beleid 
Op basis van de vastgestelde risico’s 
dient een beleid geformuleerd te 
worden hoe met deze risico’s om te 
gaan. In het beleid worden ver-
antwoordelijkheden voor security 
benoemd, alsook de uitgangspunten 
voor de technische, bouwkundige en 
organisatorische maatregelen.

Security-organisatie 
De security-organisatie is het hart 
van de beveiliging, aangezien in dit 
onderdeel de maatregelen daadwer-
kelijk worden uitgevoerd. Daaronder 
vallen de feitelijke maatregelen zoals 
zonering, meldkamer, alarmerings-
opvolging, maar ook afspraken 
over aanpalende maatregelen zoals 
registratie van stoffen, instructies 
voor ingehuurde medewerkers en het 
integreren van het thema beveiliging 
in gedragscodes. De vastlegging van 
deze maatregelen in plannen en pro-
cedures vormt een sluitstuk op deze 
set aan maatregelen.

Onze aanpak

in uw organisatie effectief? Heeft u 
aantoonbaar grip op het security-
managementproces? Allemaal 
aspecten die aan de orde komen bij 
het succesvol implementeren van een 
security-managementproces en die in 
het proces worden verbeterd. 
 
Capgemini heeft voor iedere stap in 
de cyclus de juiste instrumenten en 
aanpak beschikbaar:
n    het uitvoeren van een risico assess-

ment workshop;
n    het opstellen van een security-

beleid
n    het organiseren en verankeren van 

de security-functie;
n    het uitvoeren van prestatiemetin-

gen;
n    awarenessverhoging door middel 

van discussies in workshops, de 
inzet van een ‘mystery guest’.

Capgemini Consulting
Papendorpseweg 100 
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht 
Tel. 030 689 55 23
E-mail: capgemini.consulting.nl@capgemini.com 
www.nl.capgemini.com/consulting
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