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In deze zesde editie van ons trendrapport voor het veiligheidsdomein staat de 
mens centraal. De mens als (zelfredzame) burger, als slachtoffer, als beleids-
maker of als professional in de frontlinie. De mens als aanjager van digitale 
vernieuwing maar ook als gebruiker en als doelgroep. Hoe gaat men om met 
de digitale kansen en bedreigingen in het veiligheidsdomein? 

Zoals de oude Chinese filosofen al aangaven, heeft elke nieuwe ontwikkeling 
de kiem in zich van een tegengestelde ontwikkeling. Zou dit ook gelden voor 
veiligheid en privacy? De kansen die voortkomen uit de digitalisering zijn nog 
lang niet uitgeput. Denk aan biometrie, kwantumcomputers of virtual reality. 
Deze nieuwe technologieën introduceren echter ook nieuwe kwetsbaarheden. 
Denk aan het verdwijnen van terugvalmogelijkheden, netwerkrisico’s, verlies 
van privacy en uiteindelijk het afnemend vertrouwen in de digitale samenleving. 
Wij zien nog te veel dat organisaties en individuen vooral de kansen zien en 
de kwetsbaarheden veronachtzamen. 

Het bewustzijn van Nederlanders over de wijze waarop organisaties omgaan 
met hun persoonsgegevens is laag. Om hen te beschermen tegen dit gebrek 
aan bewustzijn verscherpt de overheid de wet- en regelgeving. De meldplicht 
datalekken en de GDPR zijn hier voorbeelden van. Ook het wetsvoorstel 
Computercriminaliteit III helpt door opsporingsinstanties meer mogelijkheden 
te bieden voor digitaal rechercheren. 

Hoe gaat u om met deze nieuwe trends? Wij hopen dat deze uitgave van 
Trends in Veiligheid u hiertoe concrete handvatten zal geven.

Veel leesplezier
Namens Capgemini Nederland B.V. en Capgemini Consulting

Erik Hoorweg                             Paul Visser

Voorwoord
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Digitalisering verandert de maatschappij. Gedreven door de 
wens van klant en burger transformeren publieke en private 
organisaties in hoog tempo. Zo ook in het veiligheidsdomein. 
In deze editie van Trends in Veiligheid staan de kansen en 
bedreigingen centraal voor de (zelfredzame) burger, voor 
slachtoffers en voor de professionele hulpverlener.
 
75% van de Nederlanders is zich bewust van internetcrimi-
naliteit1. Dit is een stijging van zeven procent in vergelijking 
met vorig jaar. Een stijging die vertrouwen geeft in de weer-
baarheid van de burger in de digitale samenleving. Immers, 
elke vorm van gedragsverandering begint bij bewustzijn. 
Veiligheidsincidenten en publiciteit daarover in de media helpen 
om dit bewustzijn te vergroten. 

Op het punt van privacy blijkt dit bewustzijn echter nog laag. 
Bij het installeren van een nieuwe app kijkt slechts 31% van 
de Nederlanders of de app toegang vraagt tot privégegevens. 
De keuze om een app wel of niet te gebruiken, wordt vooral 
ingegeven door de kosten. In ruil voor gebruik van gratis apps, 
vragen deze apps toegang tot de persoonsgegevens van de 
gebruiker. Privacy wordt daarmee een ruil- en betaalmiddel. 
Zoals het eerste artikel aangeeft, zijn veel gebruikers zich niet 
bewust tot hoeveel gegevens een app toegang krijgt op het 
moment dat zij de gebruikersvoorwaarden accepteren.

Managementsamenvatting 
Trends in Veiligheid 2016

Figuur 1: In hoeverre bent u op de hoogte van de gevaarlijke kanten van internetgebruik, zoals 
cybercrime, virussen, phishingmail, spam of het bezoek aan fake websites?

  1Onderzoek TNS NIPO, uitgevoerd in opdracht van Capgemini.
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Om de burger meer te beschermen tegen dit gebrek aan 
bewustzijn verscherpt de overheid de wet- en regelgeving. 
De meldplicht datalekken als onderdeel van de Wet bescher-
ming persoonsgegevens (Wbp) en de General Data Protection 
Regulation zijn hier actuele voorbeelden van. De overheid zoekt 
daarin een balans tussen veiligheid en privacy. Uit de discussie 
over deze balans is een nieuwe kijk ontstaan op privacy die 
zich richt op het creëren van meer controle en transparantie in 
plaats van op afscherming. Geef de burger/klant de controle 
over de eigen datastroom door op eenvoudige wijze inzichte-
lijk te maken wat er met de persoonsgegevens wordt gedaan. 
Technologie zoals encryptie is daarbij essentieel. 

Voor de digitale opsporing leidt dit tot nieuwe juridische 
dilemma’s. Op dit moment hebben internetrechercheurs 
beperkte juridische mogelijkheden om zelf digitaal bewijs te 
verzamelen en verdachten op te sporen. Het wetsvoorstel 
Computercriminaliteit III is nog omstreden maar biedt de poli-
tie meer mogelijkheden om binnen te dringen in computers 
van verdachten. Hiermee komt de overheid tegemoet aan een 
wens van de meeste Nederlanders; 89% van de Nederlanders 
vindt dat de overheid actiever zou moeten optreden tegen 
cybercrime en 81% ondersteunt de extra bevoegdheden om 
computers van verdachten terug te hacken.

Figuur 2: Welke aspecten spelen een rol bij het 
installeren van een app?

Figuur 3: De overheid zou actiever moeten 
optreden tegen cybercrime.

Figuur 4: Het is terecht dat de overheid (de politie) 
extra bevoegdheden krijgt voor het terughacken 
van computers van verdachten.
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Figuur 5: Wat zou u ervan vinden als de overheid uw 
persoonlijke informatie deelt met inlichtingendiensten?

De meeste Nederlanders (83%) zijn overigens bereid om persoonlijke informatie 
te delen met inlichtingendiensten maar willen daar wel eerst zelf toestemming 
voor geven. 

Technologische vernieuwingen zoals encryptie bieden niet alleen overheids-
diensten en burgers kansen om de beveiliging te versterken in de strijd tegen 
cybercrime. Diezelfde technologische vernieuwingen worden ook omarmd door 
de criminelen en (niet-bevriende) overheidsdiensten. De komst van kwantum-
computers en het ‘Internet of Things’ (IoT) brengen deze ratrace in een versnel-
ling. Het IoT bestaat uit sensoren, gekoppeld aan objecten, die informatie en 
meldingen over zichzelf versturen. Toepassing van IoT in de spoorsector vindt 
plaats door sensoren in seinen, treinen, wissels en camera’s te koppelen waar-
door informatie kan worden gecombineerd. Deze informatie wordt gebruikt 
voor bijvoorbeeld onderhoudsplanning maar kan in tijden van een incident ook 
waardevol zijn om achteraf te analyseren welke omstandigheden hebben bijge-
dragen aan het ontstaan van het incident. 

Ook het gebruik van biometrie als middel voor authenticatie roept nieuwe 
dilemma’s op. Biometrische kenmerken zoals vingerafdrukken, stemgeluid, 
iris van het oog of DNA zijn uniek en worden steeds meer gebruikt om de 
gebruiker toegang te geven tot een dienst. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe 
smartphones waarbij men geen toegangscode meer hoeft in te typen maar de 
toegang door middel van een vingerafdruk wordt verschaft. Het gebruikers-
gemak is duidelijk. Men hoeft geen wachtwoorden of codes meer te onthou-
den en constant aan te passen. Echter, de unieke lichaamskenmerken worden 
ten behoeve van deze toegangsfuncties wel opgeslagen. En daarin schuilt het 
gevaar. Als derden een wachtwoord ontvreemden dan is dat snel aangepast. 
Maar hoe vervang je een vingerafdruk? 

4% 13% 53% 30%

2016
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Ondanks technologische vernieuwing zoals de kwantumcomputer 
en biometrische toepassingen blijft de mens de zwakste schakel. 
Het beïnvloeden van individuen is kinderlijk eenvoudig. Mensen 
vertonen namelijk voorgeprogrammeerd gedrag waar (cyber)cri-
minelen misbruik van maken. Bijvoorbeeld door phishingmails, 
via USB-sticks die worden achtergelaten of door het nabootsen 
van wifi-hotspots. De risico’s op deze vormen van social enginee-
ring zijn te verkleinen door ermee te oefenen. Denk aan een social 
engineering assessment waarbij een getrainde social engineer (in 
opdracht) zo ver mogelijk probeert te komen en gevoelige gege-
vens probeert te ontvreemden. Communicatie over de resultaten 
naderhand helpt enorm om het bewustzijn te vergroten.

Dus wat als het toch fout gaat? Dan is het in ieder geval zaak 
om de schade te beperken en het vertrouwen te behouden. 
Communicatie naar de betrokkenen is daarbij cruciaal. Daartoe is 
het zaak om vooraf een communicatiestrategie uit te werken. Wie 
gaat communiceren, wat moet minimaal worden gecommuniceerd, 
wanneer en via welke kanalen? Zeker voor organisaties in het vei-
ligheidsdomein is dit van belang aangezien zij doorgaans werken 
met gevoelige gegevens en vertrouwen de basis is voor de legitimi-
teit van deze organisaties.
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Figuur 6 : Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat de volgende instanties veilig met uw gegevens omgaan?
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Dit vertrouwen geldt ook voor de behandeling van slachtoffers 
in de strafrechtketen. De wijze waarop organisaties binnen de 
strafrechtketen interacteren met slachtoffers en hen voorzien 
van informatie is van invloed op het subjectieve veiligheidsge-
voel van deze slachtoffers. Het Slachtoffer Informatie Portaal 
vormt een digitaal platform om in deze behoefte te voorzien. 

Digitaal wordt het nieuwe normaal. Ook in het veiligheidsdo-
mein. In de praktijk zien we echter nog verschillen tussen de 
generaties. De jeugd (tot 21 jaar) is opgegroeid in het digitale 
tijdperk en kunnen we met recht ‘digital natives’ noemen. De 
oudere generatie (vanaf 50 jaar) heeft doorgaans meer moeite 
om het tempo van digitale innovaties bij te houden en noemen 
we ‘digital immigrants’. En dan is er nog de leeftijdsgroep 
ertussen waarbij de kennis en het gebruik vooral afhangt van 
persoonlijke voorkeuren. De school kan een belangrijke rol 
spelen om de digitale veiligheid te stimuleren. Op middelbare 
scholen wordt verschillend omgegaan met leerprogramma’s 
op dit gebied. Duidelijke leerlijnen ontbreken, theorie- en les-
materiaal is nog onvoldoende ontwikkeld. 

Ook binnen bedrijven zou cybersecurity meer een standaard 
onderdeel moeten worden van reguliere veiligheidsprocessen. 
Zeker bij organisaties in de vitale infrastructuur moet digitale 
veiligheid een plek krijgen in de beheersingsprocessen. 
Daarbij speelt de Chief Information Security Officer (CISO) een 
belangrijke rol. Met de voortdurende nieuwe stroom aan digi-
tale dreigingen en de veranderende wetgeving verandert de 
rol van de CISO. Deze zal zijn traditionele IT-focus moeten los-  
laten om beter te kunnen omgaan met de constante afwegin-
gen tussen de business (daar waar het geld wordt verdiend) 
en de IT-security. Het één kan niet zonder het ander. Maar 
om te voorkomen dat security vooral als een blokkade wordt 
gezien, heeft de CISO naast technische kennis ook bestuur-
lijke en juridische vaardigheden nodig. 
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Figuur 7: Ik ontvang graag bericht van de overheid via apps of 
social media over mogelijk onveilige situaties.

Bij bedrijven waar veiligheidsrisico’s van nature groot zijn, zoals BRZO-bedrijven, staat 
veiligheid vaak al standaard op de agenda van het bestuur. Deze organisaties zijn zich 
constant bewust van de risico’s. Daarom kunnen deze bedrijven naast de overheden 
een goede rol vervullen in de communicatie en interactie met de omgeving. Bijna 60% 
van de Nederlanders wil graag op de hoogte worden gehouden over onveilige situa-
ties. Digitalisering helpt daarbij. Niet alleen richting de burger maar ook om de keten-
samenwerking op het gebied van veiligheid te versterken.

Over de auteur

Drs. Erik Hoorweg MCM is vice president bij Capgemini Consulting en verantwoordelijk voor 
de sector openbare orde en veiligheid.

Voor meer informatie over openbare orde en veiligheid kunt u contact via 
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com
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Hoe vinden we de balans tussen het gebruik van apps en de 
privacy van zijn gebruikers?

Gebruikers zijn zich vaak niet bewust van de 
hoeveelheid persoonsgegevens die zij vrijgeven 
bij het installeren van een app. 

Privacy als ruilmiddel: onvermijdelijk, 
maar ook acceptabel?
Ons leven draait steeds meer om toegang tot informatie en dien-
sten, op elk moment en waar we ook zijn. Applicaties (apps) op 
smartphones spelen hierin een belangrijke rol. In ruil voor het 
gebruik vragen veel apps toegang tot persoonsgegevens van 
de gebruiker. Gebruikers zijn zich vaak niet bewust van de hoe-
veelheid gegevens die zij vrijgeven als zij een app installeren. Het 
risico van misbruik van deze gegevens ligt op de loer. Het iden-
tificeren, inschatten en beoordelen van risico’s door gebruikers, 
en het beheersen en monitoren door de overheid kan een stap 
in de goede (bewuste) richting betekenen.

Privacy als ruilmiddel: onvermij-
delijk, maar ook acceptabel?

Highlights

•	 De eisen aan verwerking van persoonsgegevens 
zijn helder.

•	 Door het accepteren van de voorwaarden van een 
applicatie geeft de gebruiker persoonsgegevens 
vrij.

•	 Gebruikers zijn zich niet bewust van de hoeveel-
heid persoonsgegevens die zij vrijgegeven bij het 
installeren. 

•	 De elementen van risicomanagement helpen 
bij het vergroten van bewustzijn over risico’s en 
maatregelen.

•	 Gebruikers, applicatieontwikkelaars en de over-
heid hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in 
het creëren van dit bewustzijn.

Het gebruik van een smartphone is de 
standaard
Sinds 2013 zijn in Nederland meer mensen in het bezit van een 
smartphone dan een desktop1. De smartphone is een vast 
onderdeel van ons dagelijks leven. Gebruikers willen altijd en 
overal informatie opzoeken, producten kopen en communiceren. 
Apps ondersteunen bij deze wens: gemiddeld staan er twintig 
apps op een smartphone2.
 
Eisen aan verwerking van persoons-
gegevens door apps
Het verwerken van persoonsgegevens betreft elke handeling 
met betrekking tot die persoonsgegevens, zoals het verzamelen, 
vastleggen, ordenen en raadplegen. In Nederland beschermt de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de gebruiker door 
eisen te stellen aan de verwerking van persoonsgegevens door 
een app:
Doel: Verwerking van persoonsgegevens mag enkel worden 
gedaan voor een bepaald doel. Deze doelen moeten vooraf-
gaand aan de gegevensverwerking duidelijk en overzichtelijk bij 
de gebruiker bekend zijn gemaakt. 
Ondubbelzinnige toestemming: Voor de verwerking van 
persoonsgegevens moet de betrokkene zijn ondubbelzinnige 
toestemming hebben gegeven. Dit houdt in dat de toestemming 
vrij en geïnformeerd is en een actieve handeling is. Vrij wil zeggen 
dat de betrokkene geen druk ervaart om met de verwerking in te 
stemmen. Geïnformeerd houdt in dat de betrokkene moet weten 
welke gegevens verwerkt worden en hoe die verwerking 
plaatsvindt. Een actieve handeling moet gericht zijn op het 
geven van toestemming. 

De nieuwe Europese privacyverordening die in de loop van 2016 
in werking treedt, de General Data Protection Regulation, stelt 
nog strengere eisen aan de informatieplicht richting de consu-
ment, ondermeer over de duur van het bewaren van persoons-
gegevens en het recht op inzage en verwijdering. 
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If something is free, you’re the product
Apps kunnen toegang vragen tot verschillende functies van een telefoon en persoons-
gegevens, zoals de locatiegegevens, foto’s, contactenlijst, microfoon of berichten. Apps 
kunnen veelal gratis worden geïnstalleerd. De consument betaalt met het ter beschik-
king stellen van zijn persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn om verschillende rede-
nen erg waardevol voor bedrijven:

•	 De gegevens helpen om de service te verbeteren3.

•	 De gegevens kunnen worden verkocht aan advertentiebedrijven of 
marketingbedrijven om reclame op maat aan te bieden aan de gebruiker4.

•	 Andere bedrijven kunnen rechtstreeks toegang krijgen tot de smartphone en 
gegevens abstraheren. 

•	 Facebook verdient bijvoorbeeld € 3,39 per kwartaal per gebruiker door het 
aanbieden van persoonlijke advertenties of door het monitoren van je surfgedrag 
buiten Facebook5.  

Aan het vrijgeven van persoonsgegevens via apps kleven 
behoorlijke risico’s 
Zoals eerder gesteld, vereist de Wbp een vrije en geïnformeerde toestemming. Vaak zijn 
mensen zich echter onbewust van de aard en de hoeveelheid persoonsgegevens die 
worden vrijgegeven via een app, en waar de gegevens voor kunnen worden misbruikt. 
Via locatiegegevens kan, ook zonder actief gebruik van de app, achterhaald worden 
wanneer je met vakantie bent6: ideale informatie voor inbrekers. Eerder ingevulde credit-
cardgegevens zijn zeer aantrekkelijk te misbruiken voor identiteitsfraude. 

Het vrijgeven van die gegevens en daarmee het ‘betalen’ van een app met persoons-
gegevens brengt dus een zeker risico mee voor de gebruiker met een behoorlijke 
impact op de persoonlijke levenssfeer. Als onderdeel van het visierapport Trends in 
Veiligheid heeft Capgemini door TNS NIPO in 2016 een onderzoek onder Nederlandse 
burgers uit laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat bijna 70% van de respondenten denkt dat 
het vrijgeven van persoonsgegevens aan apps van invloed is op het plegen van crimi-
naliteit door misbruik van gegevens. Meer dan de helft is van mening dat ontwikkelaars 
niet veilig omgaan met de gegevens. 

Tegelijkertijd vindt 70% het vooral belangrijk dat de app gratis gebruikt kan worden. 
De gemiddelde gebruiker neemt nauwelijks de tijd om zijn privacy te beschermen: uit de 
resultaten van hetzelfde TNS NIPO-onderzoek komt naar voren dat slechts een derde 
van de respondenten het privacybeleid leest alvorens te besluiten de app wel of niet te 
installeren. 

1Tweakers.net: GfK: meer smartphonegebruikers dan pc-bezitters in Nederland
2Motivaction en Telecompaper, juni 2015. 
3European Data Protection Supervisor, maart 2014: Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay between data protection, 
competition law and consumer protection in the Digital Economy.
4Rijksoverheid.nl, 2012: Stimulerende en remmende factoren van Privacy by Design in Nederland. 
5NRC Next, 1-03-2016: Het product ben jij. 
6Elsevier, nummer 4, 2016: Wat nou privacy?; Consuwijzer.nl: elke app heeft een prijs. Deel jij zomaar gegevens?; Kreuger, juni 2015, 
Your app signature is more distinctive than your DNA. 
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Neemt de gemiddelde gebruiker dan een 
bewust risico?
Het lijkt dat de gebruiker een weloverwogen keuze maakt: gratis 
gebruik en gemak boven zorgen over de risico’s. Echter, uit de 
resultaten blijkt dat veel gebruikers onvoldoende beeld hebben 
van de toegang tot persoonsgegevens die zij weggeven door 
het gebruik van apps. Een voorbeeld is de app Whatsapp, een 
app die tachtig procent van de respondenten uit het TNS NIPO-
onderzoek heeft geïnstalleerd. Whatsapp vraagt ondermeer 
toegang tot de camera, microfoon, locatie en contacten op een 
telefoon. Met het accepteren van de gebruikersvoorwaarden 
geeft de gebruiker deze toegang. Een kwart van de ondervraag-
den denkt echter dat Whatsapp geen toegang heeft tot de con-
tacten op zijn telefoon, zeventig procent denkt dat Whatsapp 
geen toegang heeft tot de microfoon en zestig procent denkt 
dat de app geen toegang heeft tot de camera. Een op de tien 
denkt zelfs dat Whatsapp geen enkele toegang heeft tot boven-
genoemde gegevens.
 
Het is duidelijk dat gebruikers zich vaak onvoldoende bewust 
zijn van wat wordt vrijgegeven met het accepteren van de 
gebruikersvoorwaarden. Hiermee staat de door de Wbp vereiste 
vrije en geïnformeerde toestemming onder druk. Een belangrijke 
vraag is dan: tot op welke hoogte is dit de verantwoordelijkheid 
van de individuele gebruiker? Kunnen de principes van risico-
management ondersteunen in het vinden van een acceptabele 
balans tussen het weggeven van informatie en risico’s voor de 
digitale veiligheid van de mens?

Figuur 1: In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen? (in %) 

Identificeren van risico’s door creëren van 
bewustzijn 
De verantwoordelijkheid om op een zorgvuldige manier met 
de eigen persoonsgegevens om te gaan, ligt bij de gebruiker. 
Onduidelijke, lange en onoverzichtelijke privacyverklaringen 
en het ontbreken van een heldere beschrijving van het doel 
voor het verzamelen van gegevens maken het gebruikers 
niet gemakkelijk om deze verantwoordelijkheid te nemen. 
De eerste stap in risicomanagement is het identificeren van 
risico’s, voorafgegaan door kennis van de risico’s. Uit het 
TNS NIPO-onderzoek komt naar voren dat Nederlanders het 
noodzakelijk vinden om de kennis over privacyrisico’s bij apps 
bij de burger te vergroten. De overheid kan hierin een rol spelen, 
omdat het al jaren een cruciale rol heeft in het informeren van 
consumenten over risico’s voor hun (digitale) veiligheid. Hoewel 
38% van de ondervraagden aangeeft behoefte te hebben aan 
informatie vanuit de overheid, laat het onderzoek ook zien dat de 
ontwikkelaar (48%), het internet (38%) en andere gebruikers (36%) 
wenselijke bronnen van informatie zijn. Er is dus een behoefte 
aan verschillende informatiebronnen en dat maakt dat er een 
gedeelde verantwoordelijkheid bij al deze partijen bestaat voor 
het verhogen van het bewustzijn onder gebruikers over de 
privacyrisico’s bij het gebruik van apps. 
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Beoordelen van de risico’s 
Het beoordelen van risico’s blijft primair bij de gebruiker liggen. 
Aanbieders van apps dienen gebruikers hier wel in te begelei-
den door op een heldere en eenduidige wijze in hun privacyver-
klaring aan te geven tot welke gegevens zij toegang vragen, en 
aan welke derden deze gegevens verder worden verstrekt. Het 
TNS NIPO-onderzoek laat zien dat 58% van de ondervraagden 
behoefte heeft aan een ‘veilige app keurmerk’. Een dergelijk 
keurmerk kan aangeven welke app een duidelijk en helder priva-
cystatement heeft en veilig omgaat met persoonsgegevens. De 
Autoriteit Persoonsgegevens zou een rol kunnen spelen in het 
opzetten en uitgeven van dit keurmerk. Deze twee elementen 
zouden gebruikers beter in staat moeten stellen om de risico’s 
van het gebruik te beoordelen en deze risico’s af te wegen tegen 
het gebruiksgemak.

Beheersen en monitoring: één meldpunt 
voor misbruik
Twee belangrijke volgende stappen van risicomanagement zijn 
beheersen en monitoring. Het beheersen van risico’s behelst 
twee aspecten: maatregelen en reacties. Op dit moment zijn er 
weinig maatregelen die een gebruiker kan nemen om zowel zijn 
persoonsgegevens te beschermen als gebruik te maken van 

Figuur 2: : Wat zou u helpen om meer bewust 
om te gaan met uw gegevens als u een 
applicatie installeert?
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een app. Het niet accepteren van de voorwaarden betekent over 
het algemeen dat de app niet gebruikt kan worden, en door de 
steeds prominentere rol van apps in ons dagelijks leven is dit 
vaak niet acceptabel. Het uitbreiden van het interventiepalet voor 
gebruikers zou een welkome ontwikkeling zijn om de privacy te 
beschermen. Een van de mogelijkheden voor deze uitbreiding is 
het opzetten van één meldpunt voor misbruik. Bij dit meldpunt 
kunnen gebruikers, overheid en ontwikkelaars gezamenlijk infor-
meren, signaleren en acties ondernemen. 

Daarnaast moet de Autoriteit Persoonsgegevens zijn rol nemen 
in het monitoren van het op rechtmatige wijze (vrij, geïnfor-
meerd en een actieve handeling) verkrijgen van toestemming 
van de gebruiker. Ontwikkelaars die niet op de gewenste manier 
omgaan met persoonsgegevens moeten ook daadwerkelijk hier-
op worden aangesproken. 

Een acceptabele balans is een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid
Samenvattend kan worden gesteld dat de smartphone en 
apps niet meer weg te denken zijn in de digitale samenleving. 
De privacy van gebruikers is op dit moment nog niet genoeg 
gewaarborgd. Gebruikers betalen veelal met toegang tot hun 
persoonsgegevens. Privacy als ruilmiddel is hoogstwaarschijnlijk 
onvermijdelijk, maar er moet wel een acceptabele balans wor-
den gevonden. De principes van risicomanagement laten zien 
dat hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt voor over-
heid, applicatieontwikkelaars en gebruikers.

       Over de auteurs

Eva Miltenburg MSc is managing consultant bij Capgemini 
Consulting. Eva richt zich op organisatievraagstukken met 
betrekking tot beleidsrealisatie en ketensamenwerking in het 
veiligheidsdomein. Josca Smallenbroek MSc is consultant bij 
Capgemini Consulting. Zij focust zich op processen, procesver-
betering en organisatievraagstukken binnen de publieke sector. 
Martine Middelveld Msc is consultant security en privacy bij 
Capgemini Consulting. Zij is gespecialiseerd in het oplossen van 
privacyvraagstukken en specifiek hoe organisaties de meldplicht 
datalekken kunnen inrichten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
auteurs via: 

eva.miltenburg@capgemini.com, josca.smallenbroek@capgemini.com 
en 

martine.middelveld@capgemini.com
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Welke maatregelen kunnen overheden nemen om burgers 
beter te wapenen tegen massasurveillance? 

Mens versus machine: maatregelen 
tegen massasurveillance

Om de beveiliging tegen spionerende overheden 
(en bedrijven) beter te regelen, zal komende 
jaren veel worden geïnvesteerd in concrete 
technische maatregelen. Nederland, en de 
Nederlandse overheid, kan hierin voorop lopen.

Highlights

•	 Privacy is geen gegeven, maar iets dat zeker 
moet worden gesteld. 

•	 De Nederlandse overheid kan een prominentere 
rol nemen bij het bevorderen van privacy. 

•	 Het stimuleren van technische maatregelen als 
encryptie is een grote stap in de goede richting.

•	 Burgers kunnen zelf ook beveiligingsmaatregelen 
nemen tegen massasurveillance.

De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat overheden en 
bedrijven bij het dataverkeer van burgers en bedrijven over de 
schouder meekijken. Hoewel het recht op privacy al decennia-
lang is verankerd in allerlei wetten en verdragen, blijkt hiervan in 
het geval van digitale communicatie minder sprake van te zijn: 
bedrijven koppelen en verkopen persoonsgegevens en over-
heden ontsluiten en koppelen gegevens van verschillende bron-
nen. Het koppelen van data kan veel waarde leveren, echter de 
privacy van burgers kan in het gedrang komen. 

Op het moment dat toezicht op grote schaal wordt toegepast 
om burgers en bedrijven te monitoren zonder duidelijk gedefi-
nieerde en controleerbare doelbinding, spreken wij in dit artikel 
van ‘massasurveillance’.

In het digitale tijdperk is het delen van (persoonlijke) gegevens 
bij het gebruiken van webapplicaties vaak een vereiste voor 
het kunnen uitvoeren van transacties. Hierbij is het doorgaans 

onduidelijk welke (meta)informatie gebruikers met wie delen. Dit 
(gepercipieerde) verlies van controle over de eigen data voedt de 
discussie of privacy nog wel bestaat.
 
Om de beveiliging tegen ongewenste dataverzameling te verbe-
teren, zal de komende jaren veel moeten worden geïnvesteerd 
in concrete (technische) maatregelen. De overheid kan binnen 
deze ontwikkeling een doorslaggevende rol spelen, bijvoorbeeld 
door burgers te stimuleren om technische maatregelen zoals 
encryptie te gebruiken. Tevens dient de overheid zelf het goede 
voorbeeld uit te dragen door technieken tegen massasurveil-
lance zelf te gebruiken. 

Privacy en recht
Het recht op privacy is historisch gezien ontwikkeld als het ‘recht 
om met rust gelaten te worden’. Een recht om je, in de eigen 
levenssfeer, te kunnen onttrekken aan de spiedende ogen van 
andere burgers en, tot op zekere hoogte, de overheid. Dit begrip 
van privacy is lastig verenigbaar met de huidige digitale commu-
nicatiemiddelen en levensstijl. 

Uit de discussie zoals die in de afgelopen jaren is gevoerd over 
het krachtenveld tussen veiligheid en privacy, worden de con-
touren zichtbaar van een nieuwe notie van privacy. Eén die het 
individu ondersteunt in het veilig delen van persoonlijke informa-
tie en tevens beschermt tegen het onrechtmatig en buitenpro-
portioneel gebruik van deze informatie. Privacy moet daarbij niet 
zozeer worden gezien als een recht (een gegeven), maar iets dat 
zeker moet worden gesteld. 

Deze kijk op privacy richt zich op het creëren van meer controle 
en transparantie over wat er met gegevens gebeurt, in plaats 
van afscherming. Diverse wetenschappelijke onderzoeken tonen 
aan dat voor het individu een gevoel van controle over de eigen 
datastroom een positieve benadering van privacy bevordert1. 
Wet- en regelgeving op het gebied van privacy en databescher-
ming biedt deze controle onvoldoende. De ervaring leert dat 
wetgeving op dit gebied achterloopt bij de technologie: op het 
moment dat nieuwe privacywetgeving wordt geïmplementeerd, 
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is deze vaak al achterhaald. Daarom is het van groot belang om 
juist de concrete technische mogelijkheden tegen meekijken uit 
te lichten, in plaats van te veel te kijken naar wetgeving.

Het stimuleren van wijdverbreid gebruik 
van technische maatregelen 
Om te verzekeren dat toegang tot data alleen mogelijk is door 
personen en instanties die er verantwoordelijk voor zijn of er het 
recht toe hebben, is het noodzakelijk om naast wet- en regel-
geving technische waarborgen in te bouwen. De offline en de 
online wereld versmelten met elkaar. Deze versmelting biedt de 
mogelijkheid om offline maatregelen onder de loep te nemen om 
hier een online les uit te halen. De offline notie van de toepassing 
van concrete, vaak technische, maatregelen richt zich op het uit-
sluiten van onbevoegde personen. 
Een van deze technische (online) maatregelen die zich richt op 
deze notie van uitsluiting is encryptie. Encryptie is een methode 
om met behulp van een speciaal algoritme gegevens te coderen 
zodat ze niet leesbaar zijn voor onbevoegde personen. Alleen 
met de juiste elektronische sleutel - een geheime reeks cijfers - 
kunnen de gegevens leesbaar worden gemaakt. Afgelopen jaar 
stelde de Nederlandse overheid in een kabinetsstandpunt2 dat 
encryptie essentieel is voor het waarborgen van de vrijheid en 
privacy van haar burgers, mede daarom investeerde zij in diver-
se encryptieprojecten voor de burger. 
Tevens zijn diverse gemeentes onlangs gestart met een pilot die 
burgers op DigiD laat inloggen met een chipkaart en kaartlezer, 

om zo burgers en bedrijven makkelijk en betrouwbaar zaken te 
laten doen via internet3. De techniek is gebaseerd op het inlog-
proces dat wordt toegepast bij online bankieren. 

Kortom, het gebruik van technieken als encryptie wordt in toe-
nemende mate gestimuleerd door de Nederlandse overheid. 
Naast een investering in deze technieken, kan de overheid ook 
het voortouw nemen door duidelijker de kaders aan te geven 
van wat wenselijk is, bijvoorbeeld door het neerleggen van base-
lines voor veilige digitale communicatie. 
Daarnaast dient de overheid dit type technieken zelf toe te passen, 
juist nu de burger meer vertrouwen in de overheid heeft gekregen 
op het gebied van privacy. Uit het onderzoek dat door TNS 
NIPO in het kader van Trends in Veiligheid is uitgevoerd, komt 
naar voren dat 35% van de Nederlanders er vertrouwen in heeft 
dat de overheid zijn of haar privacy voldoende beschermt; een 
lichte stijging ten opzichte van 2014 en 2015. 

Maar bovenal moeten er voor dienstaanbieders voldoende 
impulsen komen om diensten op een privacyvriendelijke manier 
aan te bieden. De overheid kan daarin gewenst gedrag stimule-
ren door het vergroten van impulsen om technologie te verbete-
ren. Het feit dat telefoonnetwerken nog steeds kunnen terugval-
len op (onveilige) 2g-technologie is een voorbeeld van een (rela-
tief) makkelijk te verhelpen probleem4.
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1Zie onder andere: TNO, Privacybeleving op het internet in Nederland (2015), te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/02/01/
privacybeleving-op-het-internet-in-nederland, Solove, D., Understanding privacy (2010) Harvard, MA: Harvard University Press en Nissenbaum, H., Privacy in Context: 
Technology, Policy, and the Integrity of Social Life (2009) Palo Alto, CA: Stanford University Press
2Te vinden op http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z00009&did=2016D00015.
3Te vinden op https://www.digid.nl/over-digid/kaartlezer-pilot/over-de-pilot-met-kaartlezer/.
4Zie voor een beschrijving van het commercieel exploiteren van deze kwestbaarheid voor $1500 dit artikel: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-10/
what-happens-when-the-surveillance-state-becomes-an-affordable-gadget.

Figuur 1: Ik heb er vertouwen in dat de overheid mijn privacy voldoende beschermt.
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Geven van het goede voorbeeld 
Waar burgers zelf hun gegevens moeten beschermen met tech-
nische maatregelen, is dit ook het geval voor de overheid. De 
overheid communiceert in toenemende mate digitaal met haar 
burgers waarbij online vertrouwelijke gegevens worden uitgewis-
seld. Een goed voorbeeld van deze digitale transformatie bin-
nen de overheid is het verdwijnen van de blauwe envelop. De 
Belastingdienst wil tegenwoordig niet meer per brief, maar enkel 
online met de burger communiceren5. 
Daarom is het van buitengewoon belang dat de overheid het 
goede voorbeeld geeft en met technische en procedurele 
maatregelen haar gegevens (en dus indirect van de burgers) 
afschermt voor onbevoegden. 
Hierbij kan worden gedacht aan het volgen van de eigen richt-
lijnen op het gebied van veilig webverkeer (denk aan Richtlijnen 
voor TLS6 ), maar ook in de eisen aan de eigen infrastructuur. 
Daarnaast kan in aanbestedingen meer aandacht besteed wor-
den aan veiligheid. In het zogenaamde ‘Forum Standaardisatie’ 
beheert de overheid de lijst met verplichte open standaarden 
die gelden voor de gehele publieke sector. Deze standaarden 
zijn echter nog altijd in hoge mate onbekend en, indien bekend, 
onbemind bij overheden7. Consequenter vasthouden aan de 
eigen standaarden kan al een aanmerkelijke verbetering van 
digitale veiligheid tot stand brengen, ook al omdat het leveran-
ciers en burgers kan dwingen om veiliger te werken. 

Eigen verantwoordelijkheid van de burger
Natuurlijk moet niet alleen de overheid goede adviezen geven, 
het goede voorbeeld geven en een gedragscode opstellen. 
Burgers moeten zelf ook maatregelen nemen om hun persoon-
lijke gegevens te beschermen. Ruim 90% van de Nederlanders 
neemt maatregelen om zijn of haar privacy te waarborgen. Er 
zijn veel hulpmiddelen die de privacy beschermen. Veel van dit 
soort hulpmiddelen worden steeds gebruikersvriendelijker maar 
zijn niet allemaal standaard geïnstalleerd op de gebruikte appa-
ratuur. Voorbeelden hiervan zijn apps die het mogelijk maken om 
beveiligd te bellen en berichten te sturen (zoals Signal), mailpro-
gramma’s die gebruik maken van PGP (Pretty Good Privacy), 
browsers die minder digitale sporen achterlaten en een zoek-
machine als Duckduckgo die niet zoals Google je zoekgedrag 
monitort. Lang niet altijd doet men de moeite om deze hulpmid-
delen op te zoeken en te installeren, terwijl dat wel een substan-
tiële bijdrage aan meer privacy geeft8. 

Verder moeten burgers ook begrijpen wat de consequenties 
zijn van het delen van persoonlijke gegevens. Vooral de jongere 
generatie deelt vaak foto’s en video‘s van intieme momenten. 
Het is wel makkelijker geworden om gegevens van internet te 
verwijderen, door minimaal de link naar gevoelige gegevens 
vanuit een zoekmachine te laten verwijderen (het zogenaamde 
‘recht om vergeten te worden’).

5Dit lukt nog niet geheel, zie http://www.elsevier.nl/economie/article/2015/12/de-blauwe-envelop-nog-geen-volledig-vaarwel-2736197W/
6Te vinden op  https://www.ncsc.nl/actueel/whitepapers/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-transport-layer-security-tls.html
7Zie bijvoorbeeld Cybersecuritybeeld Nederland 2015, p. 51
8Zie onder andere: https://theintercept.com/2015/11/12/edward-snowden-explains-how-to-reclaim-your-privacy/
.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de auteurs via: melle.vanden.berg@capgemini.com, 

daphne.gerritsen@capgemini.com en 
ton.slewe@capgemini.com

       Conclusie

Techniek kan worden ingezet om massasurveillance tegen te 
gaan. De Nederlandse overheid geeft het goede voorbeeld, 
onder andere door encryptie te stimuleren. Het toepassen van 
technische maatregelen kan verder bevorderd worden door het 
goede voorbeeld te geven. Daarnaast kan de burger ook zelf 
diverse technische maatregelen nemen om zijn of haar privacy 
te waarborgen. 
Als technische maatregelen worden geïmplementeerd en gesti-
muleerd, kan privacybevordering voor alle partijen (burgers, 
overheden en bedrijven) gerealiseerd worden.

        Over de auteurs

Drs. Melle van den Berg en Daphne Gerritsen MA zijn consultant 
Security en Privacy bij Capgemini Consulting. Ton Slewe MBA is 
consultant bij Capgemini. Hij richt zich op cybersecurityvraag-
stukken bij publieke en private organisaties. 
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Voor welke juridische dilemma’s staan digitaal en 
internetrechercheurs op het gebied van digitaal onderzoek in 
opsporingsonderzoeken?

Wettelijke dilemma’s in 
digitale opsporing

Digitaal en internetrechercheurs hebben 
momenteel beperkte juridische mogelijkheden 
om zelf digitaal bewijs te verzamelen en 
verdachten op te sporen.

Highlights

•	 Inloggen met afgetapte of gevonden wacht-
woorden mag niet.

•	 Sociale media van slachtoffers doorzoeken met 
toestemming van nabestaanden is juridisch 
discutabel.

•	 Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB) 
schieten vaak tekort.

Wetsvoorstel computercriminaliteit III:

•	 Inbreken op servers door politie wordt mogelijk, 
ook als deze zich in het buitenland bevinden.

•	 Inzet van lokpubers (volwassenen die zich 
voordoen als puber).

•	 Online handelsfraude wordt strafrecht in plaats 
van burgerlijk recht.

•	 Heling computergegevens wordt een zelfstandig 
delict.

Wat zou jij doen als je een briefje zou vinden met daarop het 
e-mailadres en wachtwoord van iemand die volgens de media 
wordt verdacht van kindermisbruik? Wellicht overweeg je om het 
briefje aan de politie te overhandigen in de hoop dat die door in 
te loggen en mails te lezen bewijs kan verzamelen. Of de politie 
daadwerkelijk mag inloggen is een juridisch nogal ‘grijs gebied’. 
Net als het inbreken op een server of computer waarvan zij 
vooraf niet kan weten waar ter wereld deze zich fysiek bevindt. 
De druk om bewijs te verzamelen en de onduidelijkheid die nog 
bestaat over wetgeving zorgt regelmatig voor dilemma’s tijdens 
het werk van rechercheurs.
  
Gevolgen
De bevoegdheden uit de Wet bijzondere opsporingsbevoegd-
heden (BOB-wetgeving) zijn vaak niet toereikend genoeg om 
de genoemde handelingen van digitaal en internetrechercheurs 
toe te staan. Volgens het legaliteitsbeginsel mag strafvordering 
alleen plaatsvinden zoals in de wet is voorzien. De politie mag 
dus geen bevoegdheden ‘verzinnen’. Het gevolg is dat recher-
cheurs, soms zonder toestemming van het Openbaar Ministerie 
(OM), zelf beslissingen nemen over de te ondernemen acties in 
een digitaal onderzoek. In de rechtszaal kan dat zorgen voor uit-
sluiting van bewijs. Indien er is ingelogd op een server die in het 
buitenland staat, kan dit zelfs persoonlijke gevolgen hebben voor 
de rechercheur in kwestie, die dan strafbaar kan zijn voor com-
putervredebreuk in het betreffende land.

Valse sleutel
Waarom is er discussie over inloggen met gevonden gegevens 
door de politie? Dat heeft te maken met een aantal definities in 
wetten en jurisprudentie. Een goed voorbeeld is een doorzoe-
king. Wanneer de politie een woning wil doorzoeken is hiervoor 
in principe een doorzoekingsbevel nodig van de rechter-com-
missaris. Als de politie de sleutel van de woning heeft, zal deze 

20 Trends in Veiligheid 2016



meestal ook de woning met de sleutel betreden. Wanneer de 
politie geen bevel van de rechter zou hebben, die toestemming 
geeft om het huis te betreden, zou de politie zich mogelijk schul-
dig maken aan inbraak met gebruik van een valse sleutel. Of 
de sleutel fysiek echt of nagemaakt is, is hierin niet relevant. De 
valsheid zit hem niet in de sleutel zelf, maar in het onrechtma-
tige gebruik ervan1. De sleutel zelf is wel echt, maar het gebruik 
ervan is ‘vals’.

Een computer is geen plaats
Om een computer te doorzoeken, volstaat een doorzoekingsbevel 
echter niet. Immers, het Wetboek van Strafvordering spreekt 
alleen van het doorzoeken van een plaats of een vervoermiddel 

en een computer valt niet onder één van deze categorieën. 
Aangezien de wet geen duidelijke bevoegdheid kent die de 
politie het recht geeft om in te loggen op bijvoorbeeld het 
Facebook-account van een verdachte of een server, maakt de 
politie mogelijk gebruik van een valse sleutel als zij toch inloggen. 
Ze maken dan namelijk onrechtmatig gebruik van een gevonden 
‘sleutel’, in dit geval de inloggegevens en dat is verboden2. Geen 
van de BOB-bevoegdheden noemt ergens een bevoegdheid 
tot inloggen/inbreken op servers waarvan de fysieke locatie 
onbekend is.

1Artikel 90 Sr, 311 Sr en LJN-AI1588
2De wet kent wel een ander artikel, namelijk een doorzoeking ter vastlegging van gegevens (artikel 125i en 125j Sv ). Het moet dan wel gaan om een computer die 
aanstaat in de woning/locatie van een doorzoeking. De politie moet dus fysiek in op dezelfde locatie zijn als de computer in kwestie waarvandaan toegang wordt 
verschaft naar een andere computer op hetzelfde netwerk.
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Met toestemming mag alles
Een gevleugelde uitspraak binnen de politie is: “Met toestemming 
mag alles”. Dat komt omdat in de wet met name bevoegdheden 
staan die de politie mag uitoefenen tegen de zin van een burger of 
bedrijf in. Maar wanneer iemand bewust toestemming geeft aan 
de politie om een handeling te verrichten, dan is er meestal geen 
bezwaar tegen. Bij computers werkt dat soms anders. In bepaalde 
zaken, bijvoorbeeld bij ontvoeringen of moordzaken, kan het van 
belang zijn om de (privé-) berichten te lezen van een slachtoffer op zijn 
of haar sociale media account. Mogelijk zijn hier aanwijzingen te vinden 
over de laatste locatie van het slachtoffer en met wie hij of zij voor 
laatst contact heeft gehad. Soms hebben directe familieleden het 
wachtwoord van het account van het slachtoffer en willen dit graag 
aan de politie geven ter onderzoek. Helaas is het zo dat in de alge-
mene voorwaarden van bijvoorbeeld Facebook staat dat account-
gegevens niet overdraagbaar zijn. Ook niet na overlijden van de eige-
naar. De familie heeft daarom het recht niet om toestemming te geven 
aan de politie om in te loggen op het account. Daarbij moet wel de 
kanttekening worden geplaatst dat dit een civielrechtelijk probleem 
betreft en waarschijnlijk geen verstrekkende gevolgen zou hebben in 
een strafzaak tegen een verdachte (mits het om het account van een 
slachtoffer gaat en niet van de verdachte).

Tijdelijke oplossingen
Toch zijn er wel mogelijkheden voor de politie om bij de benodigde 
informatie te komen zonder dat de wet meteen moet worden aan-
gepast. In het geval van e-mailaccounts en websites is het veelal 
mogelijk om met behulp van een BOB-bevel3 identificerende gege-
vens te vorderen van de gebruiker. Dan gaat het bijvoorbeeld om 
IP-adressen, naam, telefoonnummer en geboortedatum. Als de 
inhoud van de e-mails van belang is, dan is vaak een rechtshulpver-
zoek nodig. Dat kan echter maanden in beslag nemen. Tevens is daar 
in het geval van Amerikaanse aanbieders zoals Hotmail en Gmail veel-
al een zogenaamde ‘probable cause’ voor nodig. Vrij vertaald bete-
kent dat, dat je als politie al min of meer moet kunnen bewijzen wat 
je verwacht te vinden. Je moet specifieke e-mailberichten opvragen. 
De gehele inbox opvragen is niet toegestaan. 

Het opvragen van de identificerende gegevens duurt vaak slechts een 
paar dagen tot een paar weken en kan zonder rechtshulpverzoek op 
basis van een afspraak tussen Nederland en Amerika. In het geval 
van een levensbedreigende situatie werken de meeste Amerikaanse 
bedrijven overigens sneller mee, mits het gevaar van de situatie vol-
doende door de politie kan worden aangetoond. 

3Voor niet inhoudelijke gegevens van een niet-telecomaanbieder veelal 126NC Sv
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Darkweb
Het uitdelen van bevelen en het doen van rechtshulpverzoeken 
is alleen mogelijk wanneer de politie weet wie de beheerder/ser-
vice provider is van de benodigde informatie. In het geval van het 
darkweb (anonieme netwerken zoals TOR, Freenet en I2P) is dat 
veelal niet het geval. Daar gebruikt men regelmatig anonieme 
providers en kan de politie geen gegevens vorderen. Het gebrui-
ken van de gevonden inloggegevens of het inbreken op de ser-
ver zou in dat geval de enige mogelijkheid zijn om de benodigde 
informatie te achterhalen.

Wetsvoorstel computercriminaliteit III
Een deel van de inmiddels bekende ‘terughackwet’ tracht aan 
de bovengeschetste problematiek iets te veranderen. Bij zeer 
ernstige misdrijven mag de politie met deze wet wel onderzoek 
doen naar servers waarvan de fysieke locatie onbekend is en 
naar computers van particulieren bijvoorbeeld. Dit is vreemd, 
aangezien de Nederlandse wet geen bevoegdheid kan geven 
voor het doen van strafrechtelijk onderzoek op grondgebied van 
een ander land. Zoals het geval is wanneer een door de politie 
gehackte server in het buitenland blijkt te staan. 
Het decryptiebevel, een bevel aan een verdachte om zijn wacht-
woord te verstrekken op straffe van drie jaar gevangenisstraf, 
is al geschrapt. De vraag is hoeveel van de omstreden wet zal 
overblijven in de praktijk.
Het wetsvoorstel is omstreden, omdat men zich zorgen maakt 
dat de politie nu ‘zomaar’ op de computers van burgers zou 
mogen inbreken en rondkijken. Men maakt zich zorgen om de 
privacy van burgers. Het wetsvoorstel omvat echter strenge 
waarborgen, waaronder toestemming van een rechter-commis-
saris en de eis dat het moet gaan om zeer ernstige misdrijven 
waarop een gevangenisstraf van acht jaar of meer staat (bijvoor-
beeld terrorisme of mensenhandel). 
De geschiedenis leert dat het aanpassen van wetgeving vaak 
een langdurig proces is en men vrijwel altijd achter de feiten 
aanloopt. Voorlopig zal de politie dus moeten werken met de 
bevoegdheden die zij wel hebben om onderzoek te doen naar 
strafbare feiten in de digitale wereld zoals bevelen en rechtshulp-
verzoeken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteurs via:
fleur.tamsma@capgemini.com en jule.hintzbergen@capgemini.com

       Conclusie

De juridische dilemma’s waar veel rechercheurs tijdens opspo-
ringsonderzoeken voor komen te staan zijn veelal het niet 
mogen inloggen op accounts met gevonden - of met toe-
stemming gekregen - gegevens en het niet op afstand mogen 
doorzoeken van servers. De druk om toch in te loggen om zo 
een belangrijke zaak op te lossen of iemands leven te redden 
is veelal groot. De mogelijke gevolgen van het verzamelen van 
bewijs zonder bevoegdheid daartoe zijn echter niet gering. Zo 
kan bewijs worden uitgesloten of een rechercheur in een ander 
land strafrechtelijk vervolgd worden voor computervredebreuk. 
Digitaal en internetrechercheurs hebben momenteel beperkte 
juridische mogelijkheden om zelf digitaal bewijs te verzamelen 
en verdachten op te sporen. Het nieuwe wetsvoorstel biedt meer 
mogelijkheden, maar is nog omstreden.

        Over de auteurs

Fleur Tamsma MSc is consultant bij Capgemini. Als criminologe 
is zij gespecialiseerd in intelligence en cybersecurity en heeft zij 
hiermee ervaring in de publieke sector. Jule Hintzbergen is con-
sultant en cybersecurity expert bij Capgemini.
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Moet u nu al maatregelen nemen om uw data te beschermen? 

Kwantumcomputers kraken 
versleuteling

Stel eens voor: een nieuw type computer dat moeilijke vraag-
stukken vele malen sneller kan oplossen dan de huidige gene-
ratie computers. Problemen die eerst miljoenen jaren zouden 
kosten, zijn plots binnen minuten op te lossen. Dat nieuwe type 
computer zit eraan te komen: kwantumcomputers. Hiermee 
wordt het bijvoorbeeld mogelijk om geavanceerde simulaties uit 
te voeren en zo fundamenteel onderzoek naar materie te doen. 
Deze nieuwe technologie heeft echter niet alleen voordelen. Met 
kwantumcomputers wordt het mogelijk om bepaalde veelge-
bruikte cryptografische algoritmen veel sneller te kraken. Het 
kan nog jaren duren voordat kwantumcomputers operationeel 
zijn. Toch is het verstandig om nu al maatregelen te overwegen. 
Kwantumcomputers kraken in de toekomst de communicatie van 
nu.
      
Kwantumcomputers
Kwantumcomputers zijn computers die op een fundamenteel 
andere manier rekenen dan huidige computers. Sommige bere-
keningen kunnen ze daarom veel sneller uitvoeren. Deze com-
puters bestaan nu alleen in een experimentele vorm. Ze zijn nu 
nog niet geschikt voor het versnellen van berekeningen. Er wordt 
veel onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van deze nieuwe 
generatie computers. Vooral onderzoeksinstellingen zijn hiermee 
bezig. De verwachting is dat kwantumcomputers vele waarde-
volle toepassingen gaan hebben op het gebied van biologie of 
materiaalwetenschap. De TU Delft verwacht tussen 2030 en 
2040 een kwantumcomputer te bouwen met een omvang die 
een gevaar vormt voor cryptografie. Het valt te verwachten dat 
naast onderzoeksinstellingen ook inlichtingendiensten belangstel-
ling hebben voor het bouwen van kwantumcomputers.

Kwetsbare cryptografische algoritmen
Kwantumcomputers gaan de manier waarop we cryptografie 
bedrijven, vergaand beïnvloeden. Alle momenteel populaire 
asymmetrische cryptografische algoritmen zijn zeer kwetsbaar 
voor kraak door kwantumcomputers. Het gaat dan om algo-
ritmen als RSA, Diffie-Hellman en ECDSA. Deze algoritmen 
zijn totaal ineffectief als maatregel tegen een aanvaller die een 
werkende kwantumcomputer heeft. Asymmetrische algoritmen 
heten ook wel ‘public key’-algoritmen.

Het concept van kwantumcomputers - compu-
ters met vele nieuwe mogelijkheden - bestaat al 
sinds 1981. Aan de mogelijkheid van het maken 
van een kwantumcomputer werd aanvankelijk 
weinig geloof gehecht. Dat is inmiddels com-
pleet anders en wereldwijd wordt er nu veel 
geld gestoken in de ontwikkeling van stabiele 
kwantumcomputers. 

Highlights

•	 In Nederland wordt er aan de TU Delft onder-
zoek gedaan om een stabiele kwantumcomputer 
te maken. Een stabiele kwantumcomputer zou 
een gevaar vormen voor populaire cryptografie. 
De TU Eindhoven speelt een leidende rol in de 
ontwikkeling van encryptie die bestand is tegen 
kwantumcomputers.

•	 Een aanvaller kraakt in de toekomst met kwantum-
computers informatie van nu.

•	 Overweeg nu al maatregelen te nemen om uw 
data te beschermen!
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Cryptografische algoritmen om data mee te versleu-
telen vallen uiteen in twee categorieën: symmetrische 
en asymmetrische algoritmen. Bij een symmetrisch 
algoritme beschikken beide partijen over dezelfde 
sleutel, die geschikt is om data zowel mee te versleu-
telen als te ontsleutelen. Bij een asymmetrisch algo-
ritme heeft elke partij een sleutelpaar, dat bestaat uit 
een ‘hangslot’ (de publieke sleutel) en een geheime 
sleutel. Elke derde kan data versleutelen met het 
hangslot, maar alleen de partij zelf, die de bijbeho-
rende geheime sleutel heeft, kan de data ook weer 
ontsleutelen. De meeste praktische toepassingen 
gebruiken zowel symmetrische als asymmetrische 
algoritmen: dit heet hybride encryptie.

Asymmetrische algoritmen worden veel gebruikt voor het uit-
wisselen van sleutels. Dit gebeurt in protocollen voor beveiligde 
verbindingen (TLS, voor de beveiliging van de communicatie met 
websites) en virtual private networks (VPN, zoals IPSec). Ook 
verbindingen die forward secrecy gebruiken, zijn kwetsbaar. Als 
een aanvaller de sleuteluitwisseling kraakt, kan hij daarna alle 
communicatie inzien die met deze sleutel is versleuteld.

Ook andere cryptografische algoritmen zijn kwetsbaar voor 
aanvallen met kwantumcomputers. Symmetrische algoritmen 
en hashingalgoritmen zijn beide makkelijker aan te vallen met 
behulp van een kwantumcomputer. Aanvallen met een kwan-
tumcomputer zijn daar echter minder effectief. Een verdubbeling 
van de gebruikte sleutellengte houdt aanvallers met een kwan-
tumcomputer weg bij uw data die met een symmetrisch algo-
ritme is versleuteld. Met een kwantumcomputer is hierbij veel 
minder snelheidsvoordeel te behalen.

De consequenties van het kraken van 
sleutels met kwantumcomputers
Iemand met een werkende kwantumcomputer kan data ontsleu-
telen die met kwetsbare cryptografische algoritmen is versleu-
teld. Data die nu onderschept wordt, kan later met een tegen die 
tijd beschikbare kwantumcomputer worden gekraakt.
In eerste instantie zullen inlichtingendiensten en academische 
instellingen beschikken over kwantumcomputers. Zij zijn nu 
immers het actiefst in de ontwikkeling van een werkende kwan-
tumcomputer. Op termijn zullen de capaciteiten van kwantum-
computers echter ook voor veel bedrijven te verkrijgen zijn, bij-
voorbeeld als cloudtoepassing. Het is denkbaar dat schaalvoor-
delen leiden tot lagere prijzen, wat kwantumcomputers ook voor 
individuele consumenten betaalbaar maakt.

Wat moet ik doen om mijn data veilig te 
houden?
Het duurt nog jaren tot operationele kwantumcomputers 
beschikbaar zijn. Als data niet zo lang geheim hoeft te blijven, 
zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Vindt u het belangrijk 
om gegevens langer te beschermen, dan is het nodig om nu al 
maatregelen te treffen. Aanvallers onderscheppen deze data 
immers mogelijk nu al in versleutelde vorm om hem later te kra-
ken. Voer een risicoanalyse uit om na te gaan of uw gegevens 
dergelijke bescherming behoeven.

Wilt u een verbinding tussen twee punten beveiligen tegen een 
(toekomstige) aanvaller met een kwantumcomputer, gebruik dan 
een symmetrisch algoritme zoals AES met een sleutellengte van 
256 bits. Wissel de gebruikte sleutel handmatig uit, bijvoorbeeld 
door een of meerdere personen met USB-sticks (met daarop de 
sleutel) van het ene punt naar het andere te laten reizen.

Quantum Key Distribution (QKD, soms ook kwantumcryptogra-
fie genoemd) wordt verkocht als oplossing voor het probleem 
van sleuteluitwisseling die bestand is tegen aanvallers met een 
kwantumcomputer. De veiligheidseigenschappen van QKD-
systemen worden echter nog maar beperkt begrepen en QKD 
is nog nauwelijks gestandaardiseerd. Ook vergt het gebruik van 
QKD dure hardware. Het is daarom nog maar zeer de vraag of 
er gevallen zijn waarin QKD een waardevolle bijdrage kan leveren.

25



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteur via:
pieter.rogaar@ncsc.nl of ton.slewe@capgemini.com

        Over de auteurs

Pieter Rogaar MSc is adviseur cybersecurity bij het Nationaal 
Cyber Security Centrum. Hij is gespecialiseerd in cryptografie en 
verdiept zich graag in vraagstukken rond ICT-recht. 
Ton Slewe MBA is adviseur bij Capgemini. Hij richt zich op cyber-
securityvraagstukken bij publieke en private organisaties.

Toekomstige oplossingen
Op langer termijn zullen we allemaal overstappen op algoritmen 
die niet kwetsbaar zijn voor aanvallen met kwantumcomputers. 
Voor symmetrische algoritmen betekent dat het verlengen van 
de sleutels. Voor asymmetrische algoritmen liggen de zaken 
gecompliceerder. Er bestaan asymmetrische algoritmen die niet 
vatbaar zijn voor kwantumcomputers. Deze zijn echter nog niet 
zo efficiënt als de nu populaire algoritmen. Ook zijn ze maar in 
zeer beperkte mate gestandaardiseerd. Veelgebruikte encryp-
tiesoftware ondersteunt ze daarom ook nog niet.
De ontwikkeling van zulke postkwantumcryptografie is nu nog 
vooral een academische aangelegenheid. De EU en Nederland 
spelen hierin een belangrijke rol. Het EU-programma Horizon 
2020 financiert bijvoorbeeld een onderzoeksconsortium van elf 
universiteiten dat werkt aan de ontwikkeling van kwantumresi-
stente algoritmen. Dit consortium staat onder leiding van TU
e-hoogleraar Tanja Lange.

Referenties

Informatieblad van NBV over kwantumcomputers: 
https://www.aivd.nl/publicaties/publicaties/2014/11/20/informatieblad-over-
quantumcomputers
Positie van CESG (onderdeel GCHQ) over QKD: 
https://www.cesg.gov.uk/white-papers/quantum-key-distribution
Commercial National Security Algorithm Suite and Quantum Computing FAQ, 
Information Assurance Directorate, National Security Agency/Central Security 
Service, January 2016.
https://cryptome.org/2016/01/CNSA-Suite-and-Quantum-Computing-FAQ.pdf 
Overzicht van postkwantumalgoritmen (Dan Bernstein en Tanja Lange, CCC): 
https://events.ccc.de/congress/2015/Fahrplan/events/7210.html
Website van het PQCRYPTO EU-project: 

http://pqcrypto.eu.org/
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Biedt de ontwikkeling van het Internet of Things kansen om 
spoorvervoer efficiënter te maken voor de vervoerder, en 
efficiënter en makkelijker te maken voor reizigers?

Hoe Internet of Things de 
veiligheid binnen de 
vervoersector kan vergroten

Het Internet of Things (IoT) heeft een enorm 
potentieel; bijvoorbeeld voor de vervoersector. 
Niet alleen kunnen plannings- en onderhouds-
processen veel efficiënter worden ingericht, 
ook kan de veiligheid van vervoer in grote mate 
toenemen in vergelijking met veiligheidssystemen 
waarbinnen geen koppeling van informatie 
plaatsvindt.

Highlights

•	 Randvoorwaarden om van het Internet of Things 
(IoT) een succes te maken zijn steeds meer aan-
wezig.

•	 IoT heeft niet alleen de potentie om effectiever 
vervoer en onderhoud mogelijk te maken, het kan 
ook de veiligheid vergroten.

•	 De toename in veiligheid geldt voor de infrastruc-
tuur en de vervoersmiddelen zelf, maar ook voor 
de reiziger en de machinist als gebruiker.

•	 Toepassingen zijn gevoelig voor moedwillige (en 
andere) verstoringen; daarom moet vooraf goed 
worden nagedacht over het managen van de 
risico’s.

Het IoT bestaat uit sensoren, gekoppeld aan objecten, die infor-
matie en meldingen over zichzelf versturen. Het IoT is niet nieuw 
en hoewel de toepassingsmogelijkheden verder worden onder-
zocht, wordt onderkend dat het de potentie heeft om de manier 
waarop we leven en werken drastisch te veranderen. Om de 
mogelijke impact te kunnen overzien, is het goed om te duiden 
wat het IoT precies inhoudt. Hoewel verschillende definities wor-
den gehanteerd, kunnen we een aantal elementen benoemen 
die er tenminste onderdeel van zijn:

•	 Er is sprake van een netwerk van fysieke objecten.
•	 Deze objecten zijn voorzien van sensoren die informatie 

verzamelen, verwerken en versturen.
•	 Deze objecten zijn voorzien van een directe of indirecte 

internetverbinding.
•	 De communicatie tussen de objecten vindt zelfstandig 

plaats, ofwel de objecten zijn ‘smart’.

Soms wordt ook het gebruik van cloudcomputing daaraan toe-
gevoegd, waarbij de dataverzameling of zelfs de analyse van 
de data in de cloud plaatsvindt, waarna het voor de gebruiker 
beschikbaar komt. 

We staan nog maar aan het begin van een grote ontwikkeling die 
de komende jaren door zal zetten. Het aantal sensoren verbonden 
met internet of andere netwerken, op dit moment al gebruikt in 
ongeveer een miljard apparaten, zal in de komende jaren expo-
nentieel groeien. Inschattingen over de groei laten zien dat deze 
groei de komende vijf jaar zal plaatsvinden. Een voorspelling van 
Business Insider laat zien dat de markt voor IoT objecten in 2019 
meer dan de dubbele hoeveelheid zal hebben van de markt voor 
smartphones, tablets, PC’s, wearables en verbonden auto’s 
samen, oftewel zo’n 25 miljard verbonden objecten1.  

1http://uk.businessinsider.com/how-the-internet-of-things-market-will-grow-2014-10?r=US&IR=T
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2https://www.kpn.com/ss/Satellite/obnWtwUWXNWZ5PBGmrg7Cn1efX49TLV50tmOotPpXvR_aCibqpBz4G_pxjG_cNs0/MungoBlobs/attachment/
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3http://www.gartner.com/newsroom/id/3114217

Ontwikkelingen die bijdragen aan de hoge verwachtingen voor IoT zijn de 
snel toenemende bandbreedte voor data-uitwisseling, de marktpenetratie 
van smartphones (als middel om het IoT te bedienen), maar ook de toename 
van andere apparaten waar sensoren ingebouwd zijn. Nieuwe technologieën 
worden steeds goedkoper en vergroten daarmee de toepasbaarheid. Een 
voorbeeld hiervan is LoRa, een ‘low range’ en ‘low power’ netwerk, speci-
aal geschikt voor end-2-end encrypted communicatie tussen toestellen die 
maar weinig netwerkcapaciteit nodig hebben. Het netwerk is daarmee ideaal 
geschikt voor sensoren met een beperkte stroom aan informatie. Een LoRa- 
zender heeft een bereik van tien kilometer, een batterijduur van vijf jaar en is 
goedkoop. Een dekkend netwerk kan overal worden ingericht. Niet gek dus 
dat KPN de uitrol van een eigen LoRa netwerk versnelt2. 

Naast het gebruik van het netwerk komt ook soft- en hardware beschikbaar 
die de communicatie tussen objecten vergemakkelijkt. Arduino en Raspberry 
Pi bieden bijvoorbeeld computertjes met het formaat van een creditcard, die 
aan objecten gekoppeld kunnen worden en eenvoudig zelf kunnen worden 
geprogrammeerd.

Wat staat een brede ontplooiing dan nog in de weg? In de 2015-editie van de 
hype cycle van Gartner3 bevindt het IoT zich momenteel in de ‘peak of inflated 
expectations’; bedrijven boeken successen met vroege toepassingen van het 
verschijnsel, maar er zijn ook nog veel initiatieven en aanbieders van technolo-
gie die sneuvelen. 
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Daarnaast spelen zorgen over veiligheid een rol. In 2015 en 
2016 bleken objecten, variërend van barbiepoppen tot Jeeps, 
te hacken. Aanvallen richten zich over het algemeen op de 
zwakste schakel in de keten.  Dit betekent dat goed moet wor-
den gekeken naar de veiligheid tussen de verschillende objec-
ten, zeker als sprake is van meerdere leveranciers. Problemen 
die hierbij spelen zijn bijvoorbeeld het feit dat updates moeilijk 
uit te voeren zijn en de verantwoordelijkheid hiervoor ondui-
delijk is. Bovendien is het type bedrijven dat IoT-toepassingen 

ontwikkelt vaak weinig geïnteresseerd of gespecialiseerd in vei-
ligheid van gebruikte software. Zij zijn meer gespecialiseerd in 
het produceren van apparaten. 

Pas als goede oplossingen voor dit soort problemen gemeen-
goed zijn en de businesscase voor investeringen onherroepelijk 
positief is, is het waarschijnlijk dat het gebruik een vlucht neemt4.  
Voor toepassingen van IoT wordt meestal verwezen naar voor-
beelden van huishoudelijke apparaten of auto’s. Maar ook op 
grotere schaal zijn er voorbeelden die een blik op de toekomst 
van IoT geven. In zogenaamde smart cities geven gebouwen en 
infrastructuur over een paar jaar informatie af over hun staat van 
onderhoud; wegen melden actuele verkeerssituaties en parkeer-
gelegenheid. Tegelijkertijd vindt monitoring plaats van lawaai in 
uitgaansgebieden, de hoeveelheid vuil in containers, de lucht-
kwaliteit en de hoeveelheid voetgangers om snel op te kunnen 
treden en dienstverlening op maat mogelijk te maken5. 
 
Een goed voorbeeld van de mogelijkheden voor de toepassing 
van IoT in de spoorsector is de telecomafdeling van Network 
Rail, een Engels bedrijf vergelijkbaar met ProRail in Nederland. 
Network Rail bouwt sinds 2014 aan het vergroten van interne, en 
in een latere fase ook externe, dienstverlening6. Als verantwoor-
delijke voor de seinen, signalen, treinradio, wissels, reisinformatie 
etcetera, is deze afdeling gestart met het verbinden van de sen-
soren die zij al gebruiken met het internet. Bijvoorbeeld sensoren 
die lucht- en spoortemperatuur of metaalspanning meten. Het 
idee hierachter is dat de gecombineerde informatie een verbete-
ring oplevert voor het onderhoud- en planproces, de arbeids- en 
spoorveiligheid, de informatievoorziening voor reizigers en 
tenslotte de kostenbeheersing hiervan.
 
Waar nu veel manuren verloren gaan aan het fysiek langslopen 
van de vele kilometers spoor voor controle, kunnen sensoren 
over de omgeving of de objecten zelf, in combinatie met visuele 
informatie zoals camera’s op vaste punten maar ook in treinen, 
genoeg informatie bieden om controle en monitoring op afstand 
te vergemakkelijken. De status en defecten van de rails, boven-
leidingen, wissels en andere zaken kunnen op deze manier cen-
traal worden bijgehouden. 

De koppeling van sensoren aan de trein zelf biedt eenzelfde 
mogelijkheid om het onderhoudsproces strakker te plannen. 
Een trein geeft zelf aan wat op welk moment dient te gebeuren 
qua schoonmaak of onderhoud. Treinen zijn al uitgerust met 
sensoren, maar deze informatie is vaak slechts lokaal of beperkt 
beschikbaar voor partijen die hier voordeel van zouden hebben. 
Informatie aan reizigers over waar een trein zich precies bevindt 
of waar het in een trein druk is kunnen bevorderen dat reizigers 
hierop in kunnen spelen.

4https://www.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/the-internet-of-things.pdf .
5http://www.journals.elsevier.com/future-generation-computer-systems/call-for-papers/special-issue-on-smart-city-and-internet-of-things/.
6http://www.computerweekly.com/feature/How-the-Internet-of-Things-could-transform-Britains-railways. 
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De belangrijkste potentiële winst is echter gelegen in het veiliger 
laten rijden van de treinen. In de voorbije decennia zijn veel initia-
tieven ontwikkeld die een enorme verbetering hebben betekend 
voor de veiligheid op het spoor. De komende jaren worden tradi-
tionele veiligheidssystemen langzaam vervangen door meer digi-
tale varianten en zal het gebruik van sensoren verder toenemen. 
Waar treinen eerst alleen van een zogenaamde ‘dodemansknop’ 
voorzien waren, werden al snel signalen via het spoor aan de 
trein doorgegeven. De eerste generatie automatische treinbeïn-
vloeding (ATB) verstuurt pulsen door de spoorstaven, waarmee 
maximale snelheden aan de machinist worden doorgegeven. 
Wanneer deze zich niet aan deze snelheden houdt, krijgt de 
machinist een signaal. Wanneer niet wordt geremd, grijpt het 
systeem automatisch in. In de tweede generatie van ATB en via 
waarschuwingssystemen als ORBIT, dat werkt op basis van 
GPS-signalen, zijn verbeteringen doorgevoerd. Maar de groot-
ste kansen voor IoT liggen in de koppeling van de gegevens die 
nu al beschikbaar zijn. Zoals die van trein en infrastructuur. In de 
toekomst kan verdere ontwikkeling plaatsvinden door het aan-
haken bij de invoering van het European Rail Traffic Management 
System (ERTMS).

Op dit moment wordt proefgedraaid met ERTMS, dat ATB 
gedeeltelijk zal vervangen. Met ERTMS wordt een Europese 
beveiligingsstandaard neergezet. Op lange termijn worden de 
traditionele manieren van seinen, pulsen en bakens vervangen 
door een systeem waarbij in de cabine de gegevens automa-
tisch te zien zijn. Voordeel is dat het spoor in veel kleinere stuk-
ken opgedeeld kan worden en treinen dus efficiënter en dichter 
op elkaar kunnen rijden. Uiteindelijk wordt het mogelijk dat trei-

nen onderling met elkaar communiceren. Voor de communi-
catie wordt gebruikgemaakt van GSM-Rail, dat op een unieke 
frequentie wordt uitgezonden. Hoewel de uitrol van ERTMS is 
vertraagd en nog moet starten, is zeker dat dit systeem er gaat 
komen en nog jarenlang de veiligheidsstandaard zal zijn. Het 
systeem biedt bij uitstek kansen om de informatie van andere 
sensoren te koppelen om zo de veiligheid maximaal te vergroten. 
Bijvoorbeeld de verkeersleiding die op basis van informatie over 
de status van infrastructuur de snelheid van een trein laat 
aanpassen.

Los van de koppeling met ERTMS kan de spoorwegveiligheid 
ook via de menselijke kant worden vergroot, namelijk via de 
machinist van de vervoersmiddelen. Een van de belangrijkste 
indicatoren voor spoorwegveiligheid zijn Stop Tonend Sein (STS-) 
passages, waarbij een rood sein wordt gepasseerd. Tot nu toe 
vinden analyses over STS-passages vaak plaats bij incidenten 
waarbij een passage heeft plaatsgevonden of ternauwernood 
is voorkomen. De normaalsituatie wordt hierbij echter weinig 
verkend. Dit maakt het lastig om de omstandigheden tijdens 
incidenten te vergelijken met normaal dagelijks gebruik van het 
spoorsysteem. Via sensoren in de cabine kunnen veel meer 
gegevens over de luchtkwaliteit, de temperatuur, lichtval, mate 
van vermoeidheid, concentratie en afleiding met elkaar gekop-
peld worden. Hierop zou ook automatisch ingespeeld kunnen 
worden, zodat altijd het meest optimale klimaat voor een 
bepaald persoon in de cabine heerst. Gegevens over afleiding 
en concentratie zouden weer geanalyseerd kunnen worden en 
gecombineerd met data over remgegevens, locatie en snelheid. 
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Voor meer informatie kunt u met de auteurs contact opnemen via: 
roy.oudeman@capgemini.com en melle.vanden.berg@capgemini.com  

@mellevdberg

       Conclusie

De ontwikkeling van het IoT biedt enorme kansen om spoor-
vervoer efficiënter te maken voor de vervoerder, en efficiënter en 
makkelijker te maken voor reizigers. Onderzoek van Capgemini 
Consulting wijst erop dat enkele van de grootste aarzelingen 
bij bedrijven in de toepassing van IoT zijn geworteld in zorgen 
over hoe de apparaten en communicatiekanalen beveiligd wor-
den7. Rondom spoorwegen is het afbreukrisico voor de toe-
passing hiervoor enorm, omdat het over mensenlevens gaat. 
Oplossingen zullen dus extra stevig doortimmerd moeten zijn.
 
Daarnaast is echter ook duidelijk dat het nauwkeuriger in beeld 
hebben van het gehele spoornet de veiligheid een aanzienlijke 
verbetering kan opleveren. De keuzes die veiligheid en efficiëntie 
voorop stellen, zijn hierin van groot belang.

        Over de auteurs

Roy Oudeman MBA en drs. Melle van den Berg zijn beiden 
managing consultant bij Capgemini Consulting. Roy helpt orga-
nisaties in het ontwerpen en uitvoeren van security- en safety-
management, Melle is gespecialiseerd in cybersecurity en 
crisisbeheersing. Melle heeft meegewerkt aan het Capgemini 
Consulting-onderzoek ‘Securing the Internet of Things’.

7Capgemini Consulting (2014) Securing the Internet of Things Opportunity: Putting Cybersecurity at the Heart of the IoT.
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In hoeverre zijn veilig gebruik en opslag van biometrische 
gegevens voor authenticatie te borgen?      

Biometrie: een toekomst zonder 
wachtwoord?

Waar er bij overheidstoepassingen vaak weer-
stand is tegen het gebruik van biometrie, wordt 
het in de consumentenmarkt steeds breder 
toegepast en lijken consumenten het te omar-
men.

Highlights

•	 Einde van het wachtwoordtijdperk?

•	 Biometrie niet meer weg te denken als 
authenticatiemiddel.

•	 Borgen van veilige opslag van biometrie is 
essentieel voor het succes.

•	 Duidelijk en transparant beleid rondom bio-
metrische toepassingen ontbreekt.

Hoewel biometrie al veelvuldig wordt ingezet door overheids-
instanties, is het gebruik van deze biometrische methoden aan 
tegenstand onderhevig. Gebruikers vinden het niet prettig om 
biometrische gegevens af te staan, omdat ze zich in hun pri-
vacy voelen aangetast. Daarnaast vraagt men zich af hoe veilig 
de opslag van deze biometrische gegevens is. Experts zijn het 
er over eens dat een grootschalige toepassing van biometrie 
door lastig beheersbare organisatorische en menselijke factoren 
alleen met veel extra inspanningen voldoende veilig te maken is. 
Bij het beoordelen van de veiligheid van een biometrische toe-
passing gaat het steeds om het geheel van de toepassing, dus 
met inbegrip van techniek, organisatie, procedures, en de mate 
waarin mensen meewerken of juist belang hebben bij fouten of 
misbruik. Dit laatste is niet het geval bij de voorbeelden waar-
bij juist in het kader van gebruikersgemak is gekeken naar een 
oplossing met biometrie.

Het gebruik van biometrie in de consumentenmarkt is sterk in 
opkomst. Daar zie je steeds meer toepassingen van biometrie 
als authenticatiemiddel. Zo hebben gebruikers van MasterCard 
al de mogelijkheid om door middel van een selfie of vingerafdruk 
als authenticatie creditcardbetalingen te doen. Men kan door 
middel van een selfie aankopen doen bij online shops en met 
het gebruik van stemherkenning een telefoonabonnement ver-
lengen. Het meest bekende voorbeeld van biometrische authen-
ticatie is de vingerafdruk als authenticatie voor de smartphone. 

Hoewel er een sterke groei is in biometrische toepassingen is 
het slechts een kwestie van tijd, dat in welke hoedanigheid dan 
ook, misbruik wordt gemaakt van verschillende biometrische 
toepassingen. De overheid moet in dit soort gevallen zorgen 
voor beleid en wetgeving gericht op het tegengaan van misbruik 
van biometrische gegevens en daarop gebaseerde identiteiten.

Biometrie
Met biometrie wordt het herkennen van personen door middel 
van een lichaamskenmerk en met behulp van informatietechno-
logie bedoeld. Wanneer een douanebeambte met het blote oog 
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een individu met een pasfoto vergelijkt is dit dus geen biometrie. 
Echter, wanneer dit geautomatiseerd plaatsvindt, dan spreken 
we wel van biometrie. Bij persoonsherkenning op basis van bio-
metrische gegevens wordt dus een eerder gemeten lichaams-
kenmerk vergeleken met het resultaat van een nieuwe meting. 
Biometrie is veel meer dan alleen vingerafdrukken. Denk aan 
stemgeluid, het patroon van de iris in het oog, het ritme waarop 
iemand typt, lichaamsgeur, DNA of de schrijfbewegingen die 
iemand maakt kunnen. Al deze vormen van biometrie kunnen 
worden gebruikt voor biometrische persoonsherkenning en 
kunnen worden toegepast als authenticatiemiddel. 

De vraag is alleen: welke vorm is het meest betrouwbaar en 
is tegelijkertijd gebruiksvriendelijk genoeg en relatief laag in 
kosten om het voor een groter publiek toegankelijk te maken? 
Aderanalyse onder de vingerafdruk is heel betrouwbaar, alleen 
zeer complex om in korte tijd vast te stellen of er een zoge-
naamde ‘match’ is. Vooralsnog zijn vingerafdrukken de meest 
ingezette vorm van biometrie. Naast het feit dat in korte tijd een 
vergelijking kan worden gemaakt, is het ook betrouwbaar. Toch 
kunnen er soms ook foutieve uitkomsten zijn (false postives). 

Het toepassingsgebied van biometrische methoden breidt zich 
in hoog tempo uit. Het belang van persoonsherkenning is toe-
genomen omdat we ons in een anonieme informatiesamen-
leving met een toenemende wereldwijde mobiliteit bevinden. 
Daarnaast zijn biometrische methoden een oplossing voor de 

moeilijk te onthouden pincodes en wachtwoorden. Uit onder-
zoek van TNS NIPO blijkt dat de meeste Nederlanders tussen 
de drie en negen wachtwoorden in gebruik hebben; een derde 
zegt zelfs meer dan tien wachtwoorden te gebruiken. In deze 
situatie klinkt het gebruik van biometrie als een veel efficiëntere 
manier van authenticatie. 

Overheidsdiensten en biometrie
Het gebruik van biometrie voor particuliere toepassingen is in 
opkomst, maar door overheidsinstanties wordt al langer gebruik 
gemaakt van biometrische gegevens. Het Nederlands biome-
trisch paspoort is hier een van de meest sprekende voorbeelden 
van. Dit paspoort bevat een chip waarop de houdergegevens 
staan opgeslagen, aangevuld met niet zichtbare gegevens. Bij 
grenscontroles kunnen de biometrische gegevens van de rei-
ziger vergeleken worden met de biometrische gegevens op de 
chip in het paspoort. 

Het initiatief voor het biometrisch paspoort bestond al voor 2001, 
maar de ontwikkeling is door de aanslagen van 9/11 in een 
stroomversnelling geraakt, mede doordat de Verenigde Staten 
dreigden om Europese paspoorten zonder biometrische ken-
merken uit te sluiten van het ‘Visa Waiver Program’. Belangrijkste 
doel van het biometrisch paspoort is om zogenaamde ‘Look-
a-like fraude’ het gebruikmaken van het paspoort van iemand 
anders, tegen te gaan. In de praktijk is namelijk gebleken dat 
mensen er niet erg goed in zijn om een pasfoto met een levend 
persoon te vergelijken. Getrainde professionals scoren slechts 
iets hoger dan niet getrainde personen in het herkennen van 
fraudeurs. Gelaatscans en vingerafdrukken, geanalyseerd door 
een systeem, moeten er nu voor zorgen dat deze vorm van 
fraude niet meer kan plaatsvinden.
  
Gebruikersgemak versus veiligheid
Onder de bevolking blijkt er wel degelijk draagvlak te zijn voor 
biometrische toepassingen. Maar de gebruiker heeft niet het 
gevoel dat elke biometrische toepassing even betrouwbaar en 
veilig is. Het meeste vertrouwen hebben de burgers in het veilig 
omgaan met gegevens door de Belastingdienst-DigiD, zieken-
huizen en banken. Kijk naar ABN AMRO waar de gebruiker met 
zijn vingerafdruk bankzaken kan regelen en waar weinig protest 
tegen is. Het minste vertrouwen, blijkt uit onderzoek van TNS 
NIPO, is er in ontwikkelaars/aanbieders van apps voor smart-
phones. Zes op de tien heeft daar geen vertrouwen in. Ook 
blijkt uit dit onderzoek dat webshops en Google worden gewan-
trouwd als het gaat om het zorgvuldig omgaan met persoons-
gegevens.
 
Toch blijkt uit hetzelfde onderzoek dat het voor bijna zeven op 
de tien Nederlanders bij het installeren van een applicatie vooral 
van belang is of een app gratis is; slechts een derde kijkt naar 
de privacy. En dat terwijl er veel nieuwe mogelijkheden zijn met 
smartphones, bijvoorbeeld door de verbetering van de camera 
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Figuur 1: Hoeveel verschillende soorten 
wachtwoorden heeft u in gebruik om in te 
loggen op websites, e-mailaccounts en andere 
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waarmee nu al een goede irisscan te maken is. Hiermee zou  je 
bijvoorbeeld met een selfie kunnen betalen bij webshops. De 
acceptatiegraad van biometrie neemt toe, maar zoals elke vorm 
van authenticatie heeft ook biometrie voor- en nadelen.

De keerzijde van gebruikersgemak
Biometrie was voor de lancering van de iPhone 5s eigenlijk 
nooit echt grootschalig toegepast buiten overheden en geheime 
diensten. Dat komt voornamelijk omdat de baten niet opwegen 
tegen de nogal aanzienlijke kosten voor de aanschaf van readers 
en middleware en de privacy-uitdagingen. Maar toen verscheen 
in 2013 vlak na de lancering van de iPhone 5s een filmpje op 
internet waarbij hackers lieten zien hoe ze van een foto van 
iemands vingerafdruk een namaak vingerafdruk konden gebrui-
ken om de telefoon te unlocken. 

Biometrische gegevens kunnen dus in verkeerde handen vallen. 
Dit heeft grote gevolgen aangezien biometrische kenmerken, in 
tegenstelling tot een wachtwoord, niet wijzigbaar zijn. Dus wan-
neer een biometrisch gegeven eenmaal misbruikt is, is dit gege-
ven onveilig voor alle toepassingen die van dit gegeven gebruik 
maken. Verder nemen de risico’s toe wat betreft de opslag van 
biometrische gegevens. Privacy komt in het geding aangezien 
databases in toenemende mate aan elkaar worden gekoppeld, 
bijvoorbeeld in de strijd tegen internationaal terrorisme en geor-
ganiseerde misdaad. De gegevens staan dus op steeds meer 
locaties opgeslagen waardoor het risico op hacking aanzienlijk 
toeneemt. Het goed versleutelen en hashen (het creëren van 
een hashcode waaruit de oorspronkelijke gegevens niet meer 
zonder sleutel af te leiden zijn) van biometrische data is hierin 
een vereiste.
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       Conclusie

Nu er steeds meer vormen van biometrie worden gebruikt voor authen-
ticatie, neemt het risico toe op enig misbruik hiervan. Als er eenmaal 
misbruik is gemaakt van de afgegeven biometrie, kun je dit niet gemak-
kelijk vervangen. Je kunt bijvoorbeeld geen vingerafdruk vervangen. De 
mens wil gebruiksgemak, met daarbij de garantie dat het ook veilig is. 
Het vinden van een balans tussen beide is noodzakelijk. Een keuze voor 
meer gebruikersgemak betekent niet automatisch dat ook de veiligheid 
optimaal kan worden gegarandeerd. Authenticatie op basis van biometrie 
wordt nu vooral beoordeeld vanuit gebruikersgemak: een vervanging van 
de bekende (maar vaak vergeten) wachtwoorden en pincodes. Waar op 
andere gebieden ‘security by design’ steeds meer aandacht krijgt, lijkt de 
tendens bij biometrie het tegenovergestelde te zijn om het gebruik ervan 
laagdrempelig te houden en het toepassingsgebied te optimaliseren.

Om biometrie als authenticatiemiddel een succes te laten worden zijn 
twee zaken van essentieel belang. Ten eerste moet een veilige opslag 
van biometrische gegevens worden geborgd door deze bijvoorbeeld uit-
sluitend lokaal op te slaan. Ten tweede moet de overheid meer aandacht 
besteden aan de nieuwe toepassingen met biometrie. Zoals eerder in dit 
artikel is aangegeven, is misbruik van deze gegevens slechts een kwestie 
van tijd. Indien de identiteit (biometrie) van iemand gestolen wordt, is dit 
niet alleen voor deze persoon een groot probleem. Ook voor een orga-
nisatie waar deze persoon voor werkt, die op basis van een biometrisch 
kenmerk de authenticatie heeft ingericht, kan dit een probleem zijn. De 
digitale veiligheid van burgers is dan niet alleen in het geding, maar ook 
die van organisaties en het bedrijfsleven. Hoe sneller de ontwikkelingen, 
hoe eerder de overheid hierop moet kunnen anticiperen. Anders kan men 
zich ongestraft voordoen als iemand anders, met alle gevolgen van dien. 

       Over de auteurs

Sjoerd van Veen MSc en Gijs Daalmijer MSc zijn beide consultant en 
bestuurskundigen en als zodanig actief op het gebied van openbare orde 
en veiligheid. 
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Hoe bescherm je jezelf en jouw organisatie tegen menselijke 
beïnvloeding door cybercriminelen?

Menselijke beïnvloeding is 
kinderlijk eenvoudig: wapen 
je tegen social engineering!

Social engineering is de aanvalstechniek waar-
bij misbruik wordt gemaakt van menselijke 
eigenschappen om vertrouwelijke informatie te 
verkrijgen of iemand te verleiden een bepaalde 
handeling te laten verrichten. In dit artikel wordt 
de psychologie achter social engineering toe-
gelicht, wordt geschetst welke technologische 
middelen cybercriminelen anno 2016 gebruiken 
en laten we zien hoe men zichzelf en de eigen 
organisatie hiertegen kan wapenen.

Highlights

•	 Social engineering is het manipuleren van men-
selijk gedrag door gebruik te maken van beïn-
vloedingsprincipes.

•	 Mensen vertonen voorgeprogrammeerd 
gedrag waar cybercriminelen misbruik van 
maken.

•	 Social engineering wordt steeds breder toe-
gepast via digitale kanalen.

•	 Leren door te ervaren kan burgers en organisaties 
bewust en minder kwetsbaar maken. 

gebruik te maken van menselijke beïnvloeding. Het gedrag van 
mensen en de bescherming van vertrouwelijke informatie zijn 
sterk met elkaar verbonden. Zonder het zelf door te hebben, kan 
iemand die onoplettend is de digitale deuren openen voor hac-
kers en hen toegang verschaffen tot vertrouwelijke informatie, 
waarmee bijvoorbeeld identiteitsfraude kan worden gepleegd. 
Mensen worden voortdurend gemanipuleerd, beïnvloed en mis-
leid. Niet alleen door reclamemakers, callcentermedewerkers, 
webshops en autoverkopers, maar ook door collega’s, vrienden 
én cybercriminelen die iets van hen willen. Steeds vaker zien we 
dat cybercriminelen gebruikmaken van de kwetsbaarheden van 
de mens en dit breed toepassen.

De psychologie achter social engineering
Er is, en er wordt nog steeds, veel onderzoek gedaan naar het 
gedrag van de mens. Hoe is menselijk gedrag te verklaren? Hoe 
komt het dat mensen massaal in phishingmails trappen en we 
social engineers zomaar toegang geven tot onze vertrouwelijke 
informatie? Een bekende gedragsonderzoeker is Robert Cialdini. 
Cialdini stelt dat er zes universele principes van beïnvloeding zijn 
waardoor het gedrag van de mens wordt bepaald. Social engi-
neers gebruiken deze beïnvloedingsprincipes om hun potentiële 
slachtoffer te manipuleren en bepaald gedrag op te wekken. De 
zes principes van beïnvloeding zijn: 

Wederkerigheid. De drang om te moeten compenseren wat 
andere mensen ons hebben gegeven. Door het gevoel te heb-
ben iemand anders iets verschuldigd te zijn, wordt makkelijker 
aan een wederverzoek voldaan dan normaal.

Commitment en consistentie. De drang om te handelen in over-
eenstemming met dat wat we daarvoor hebben gedaan/gezegd. 
Als we een mening verkondigen of een keuze maken, dan zijn 
we ook geneigd om in toekomstige situaties in overeenstem-
ming te handelen met voorafgaande soortgelijke keuzes.

In de informatiebeveiliging wordt de mens vaak omschreven als 
de zwakste schakel. Ondanks alle beveiligingsmaatregelen zoals 
firewalls, wachtwoorden en zelfs bewakingspersoneel die indrin-
gers buiten de deur moeten houden, is het soms kinderlijk een-
voudig om toegang te krijgen tot vertrouwelijke informatie door
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Sociale bewijskracht. Ons oordeel over correct of incorrect
gedrag hangt samen met het gedrag van anderen. Wanneer veel 
mensen een handeling op gelijke wijze uitvoeren, bestempelen 
we deze als correct. 

Sympathie. Het niet voldoen aan een dringend verzoek is onvrien-
delijk. Indien er druk wordt uitgeoefend door een herkenbare situ-
atie te schetsen, wordt het weigeren van een verzoek al een stuk 
lastiger.

Autoriteit. Vanaf de geboorte wordt ons bijgebracht dat gehoor-
zaamheid aan goede autoriteiten juist is. Doordat zij zoveel macht 
hebben, lijkt het vaak wijs om deze autoriteiten te gehoorzamen. 
Wie wantrouwt een brandweerman die de rookmelders komt 
controleren?
  
Schaarste. Sommige dingen gaan we meer waarderen naarmate 
er minder van beschikbaar is. Wanneer er nog maar één artikel 
op voorraad is, zijn we al snel geneigd te denken dat we die kans 
moeten grijpen voordat het te laat is. Bij de kans om iets te verlie-
zen zijn we geneigd ons daar sterk tegen te verzetten (hebzucht).

Naast deze zes principes, speelt ook de tijd die iemand krijgt om 
een keuze te maken voor de juiste handeling een belangrijke rol. 
Tijdens een social engineering aanval moet een slachtoffer vaak 
binnen een kort tijdsbestek anticiperen. Zo wordt in phishing-
mails regelmatig gedreigd met het blokkeren van bankpassen en 
accounts wanneer de ontvanger niet binnen 24 uur reageert door 
in te loggen op het legitiem ogende, maar door de hacker nage-
maakte, inlogportaal van de bank. Het slachtoffer baseert zijn of 
haar keuze op de beperkte informatie die op dat moment wordt 
aangereikt, en wanneer bovenstaande principes succesvol wor-
den toegepast zal het slachtoffer door de tijdsdruk vertrouwen 
op de inhoud. Dat vertrouwen wordt bijvoorbeeld vergroot omdat 
veel phishingmails persoonlijke informatie van het potentiële 
slachtoffer bevatten, zoals volledige naam, adres of banknummer.

Naast het genoemde vertrouwen en de neiging tot hebzucht blijkt 
dat de mens vooral nieuwsgierig is. De mens wil graag hebben 
wat hij nog niet heeft en vooral voorkomen dat hij iets kwijtraakt. 
Dus wanneer de mens iets écht graag wil, dan laat hij de nega-
tieve of wantrouwende gevoelens even achterwege. Zo neemt 
het aantal gevallen sterk toe wanneer willekeurige gebruikers 
gebeld worden vanuit ‘verre’ landen waarbij na het opnemen er 
direct wordt opgehangen. Door nieuwsgierigheid gedreven, belt 
het slachtoffer terug en komt uit op een dure betaaldienst (soort 
0909-nummer) met als gevolg een gigantisch hoge telefoon-
rekening. 

Steeds breder toegepast
Waar social engineering vroeger enkel werd toegepast om binnen 
te dringen op fysieke locaties, zijn er in de loop van de jaren ver-
schillende technische (hulp)middelen ontwikkeld die cybercrimi-
nelen in staat stellen om op grote schaal en via digitale kanalen 
hun aanvallen uit te voeren:

•	 Phishing per mail en telefoon: Volgens het Cyber Security 
Beeld Nederland 2015  (een jaarlijks rapport gepubliceerd 
door het NCSC) bleek phishing ook in 2015 een van de mach-
tigste en meest gebruikte aanvalsmethodes van cybercrimine-
len. Phishing is de verzamelnaam voor digitale activiteiten die 
tot doel hebben persoonlijke informatie (zoals inloggegevens) 
aan mensen te ontfutselen. Gebruikte principes van beïnvloe-
ding: autoriteit, schaarste, vertrouwen.

•	 USB-drop: Steeds vaker maken cybercriminelen gebruik van 
USB-sticks met daarop schadelijke software. Deze worden 
bijvoorbeeld tijdens een treinreis in een tas ‘gedropt’ van het 
slachtoffer, ergens achtergelaten of uitgedeeld. Wanneer de 
vinder de USB-stick in de computer steekt om te achterhalen wie 
de eigenaar is, is het al te laat: de hacker is binnen. Gebruikte 
kwetsbaarheden: nieuwsgierigheid en hebzucht.   

•	 Roque wifi access point: Het nabootsen van voor de 
gebruiker herkenbare en vertrouwde (meest openbare) wifi-
hotspots laat smartphones gemakkelijk contact maken met 
deze door de hacker gecontroleerde toegang tot het internet. 
De hacker kan vervolgens het internetgedrag van het slacht-
offer afluisteren en manipuleren. Gebruikte kwetsbaarheden: 
vertrouwen en consistentie. 

•	 Combinatie van aanvalstechnieken. Het kan nog geraf-
fineerder: een phishingmail wordt steeds vaker aangekon-
digd door een beller die een aantal gerichte vragen stelt over 
onderwerpen waar iemand beroepsmatig of privé interesse in 
heeft. Na dat gesprek stuurt de beller diegene een mail met 
daarin de link waarop hij of zij mag klikken, met alle gevolgen 
van dien. Ook worden ransomeware en malware vaker als bij-
lage toegevoegd aan phishingmails, waardoor het niet eens 
meer nodig is om de ontvanger op een link te laten klikken: het 
openen van de bijlage is genoeg.  

Word geen slachtoffer, wapen jezelf! 
Dan dringt de vraag zich op of de mens zich überhaupt adequaat 
kan beschermen tegen cybercriminelen die gebruikmaken van 
menselijke beïnvloeding. Waar wij geneigd zijn te zeggen dat 
cybercriminelen, als ze écht willen, altijd wel een weg vinden, is 
het wel degelijk van belang een aantal belangrijke maatregelen te 
nemen en de kans op op schade door social engineering te ver-
kleinen. 
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Voor het individu:
•	 Mensen bewust maken van de bedreigingen door bedrijven en overheid is 

een preventieve maatregel die bijdraagt aan het voorkomen van schade. 
Denk aan reclamecampagnes van Veilig Internetten (voorheen: DigiBewust) 
en de bekende commercial ‘Hang op, klik weg, bel uw bank!’.

•	 Gebruik tweefactor-authenticatie of inlogverificatie voor toegang tot o.a. 
Gmail, Hotmail en social media accounts. Cybercriminelen kunnen, wanneer 
zij in het bezit zijn van jouw wachtwoord, niet inloggen zonder de tweede 
factor (bv. Sms-code, vingerafdruk, token of tan-code) of jouw directe toe-
stemming (inlogverificatie).

•	 Zet bij openbare wifi-netwerken de optie ‘automatisch verbinding maken’ uit 
zodat je geen verbinding maakt met een Roque wifi access point.

Voor organisaties:
•	 Social engineering assessment: tijdens een social engineering assessment 

zal een getrainde social engineer binnen proberen te dringen in een orga-
nisatie en proberen toegang te verkrijgen tot de ‘kroonjuwelen’. Een goede 
meting van de kwetsbaarheid van de fysieke beveiliging, die tegelijkertijd 
voor bewustwording zorgt.  

•	 Phishing audit: het machtigste middel om een organisatie weerbaar te 
maken tegen phishingaanvallen is het ‘leren door te ervaren’. Veel organisa-
ties voeren periodiek een phishingaudit uit. Een phishingaudit is een metho-
de om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te meten en direct te 
vergroten, door het uitvoeren van een gecontroleerde phishingaanval en het 
meten van de respons. Bij het organiseren en uitvoeren van een phishing- 
audit dient rekening gehouden te worden met verschillende juridische, ethi-
sche en technische aspecten. Het is, om incidenten te voorkomen, dan ook 
aan te raden om dergelijke activiteiten door een cybersecurity expert uit te 
laten voeren.

•	 Geavanceerde cyber-oefening als ultieme test: combinatie van phishing, 
hacking, usb-drop en rogue wifi access. Tijdens de gesimuleerde aanval 
worden de belanghebbende medewerkers getest en getraind op hun weer-
baarheid.

•	 Technische maatregelen: e-mailauthenticatie met behulp van SPF, DKIM 
en DMARC en het herkenbaar maken van authentieke e-mails die naar een 
breed publiek worden verstuurd. Tevens is het raadzaam om waar mogelijk 
tweefactor-authenticatie te gebruiken om het risico op ongeautoriseerde 
toegang te minimaliseren. Dit is van groot van belang wanneer systemen via 
het internet kunnen worden benaderd.

•	 Voor de overheid: blijf investeren in bewustwordingscampagnes die op 
steeds wisselende manier aandacht trekken van de mensen. 

Voor meer informatie kunt u met de auteurs contact opnemen via: 
jan.de.boer@capgemini.com en guido.voorendt@capgemini.com 

@gvoorendt

       Conclusie

Het blijft kinderlijk eenvoudig om toegang 
te krijgen tot vertrouwelijke informatie door 
gebruik te maken van menselijke beïnvloe-
ding. Cybercriminelen maken hier dan ook 
steeds vaker gebruik van en de ontwikkeling 
van de technologie stelt ze in staat om social 
engineering op grote schaal toe te passen. 
Om geen slachtoffer te worden van social 
engineering zullen zowel burgers en mede-
werkers, als de overheid en het bedrijfsleven 
de juiste maatregelen moeten nemen om 
hun vertrouwelijke informatie te beschermen. 
Training en bewustwording zijn hiervoor een 
goede eerste stap.

        Over de auteurs
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Hoe richt je als organisatie in het veiligheidsdomein de 
communicatie in na een datalek?      

cruciaal voor behoud van vertrouwen 
Communicatie na een datalek 

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht data-
lekken. Dit vraagt om een zorgvuldig opgezette 
communicatiestrategie richting slachtoffers in 
geval van een datalek. 

Highlights

•	 De meldplicht datalekken is sinds 1 januari 2016 
van kracht.

•	 Organisaties binnen het veiligheidsdomein ver-
werken vaak persoonsgegevens met een zeer 
gevoelig karakter. 

•	 Een datalek leidt mogelijk tot een verlies van 
vertrouwen bij de betrokkenen. 

Sinds 1 januari 2016 is in Nederland de meldplicht datalekken 
van kracht. Dit betekent dat organisaties die persoonsgegevens 
verwerken in bepaalde gevallen een datalek moeten melden aan 
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan betrokkenen (de 
personen op wie de gegevens betrekking hebben). Een melding 
aan betrokkenen is alleen nodig wanneer deze mogelijk ongun-
stige gevolgen ondervinden. Maar hoe bepaal je als organisa-
tie of hiervan sprake is en wat meld je precies? Het doen van 
een melding aan betrokkenen vraagt om grote zorgvuldigheid, 
misschien nog wel het meest van overheidsinstanties die een 
vertrouwensrelatie hebben met de burger. Denk aan de politie 
die veel persoonsgegevens van burgers verwerkt en waarbij 
vertrouwen van die burger van groot belang is. Om te voorko-
men dat het vertrouwen van burgers in de overheid een deuk 
oploopt, is het van belang om de communicatie naar betrokke-
nen rondom een eventueel datalek goed in te richten.

De meldplicht datalekken
De meldplicht datalekken is een wijziging van de Wet bescher-
ming persoonsgegevens (Wbp). In de Wbp zijn de belangrijkste 

regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland 
vastgelegd. Het doel van het instellen van een meldplicht is om 
de gevolgen van een eventueel datalek voor de betrokkenen 
zoveel mogelijk te beperken en draagt daarmee bij aan het in 
stand houden of herstellen van de vertrouwensrelatie tussen de 
organisatie en de betrokkenen.
De meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als 
overheden) binnen 72 uur een melding moeten doen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek heb-
ben. Wanneer betrokkenen mogelijk ongunstige gevolgen 
ondervinden van het lek moet ook aan hen een melding worden 
gedaan.  
In de eerste drie maanden van dit jaar kreeg de AP 1000 mel-
dingen van een datalek binnen1. Bij al deze meldingen hebben 
organisaties ook de afweging moeten maken om een melding bij 
betrokkenen te doen. Het is onduidelijk in hoeveel gevallen hier-
van ook daadwerkelijk sprake is geweest.

Een datalek in het veiligheidsdomein
Organisaties in het veiligheidsdomein werken veelvuldig met 
grote hoeveelheden (gevoelige) persoonsgegevens. De politie 
werkt bijvoorbeeld dagelijks met getuigenverklaringen. Als deze 
getuigenverklaringen worden gelezen door een onbevoegd per-
soon, bijvoorbeeld de dader van het misdrijf, of verloren gaan, 
dan kunnen daar nadelige consequenties aanzitten voor de 
getuigen. In het laatste geval  zullen zij wellicht nogmaals hun 
verhaal moeten vertellen. Andere voorbeelden van organisaties 
in het veiligheidsdomein die veel met gevoelige persoonsge-
gevens werken zijn penitentiaire inrichtingen (strafrechtelijke en 
medische gegevens), rechtbanken, advocatenkantoren (dos-
siers) en Veilig Thuis.  
Door het gevoelige karakter van de gegevens in het veiligheids-
domein kunnen de gevolgen voor betrokkenen groot zijn bij een 
datalek. Daarom is het juist in het veiligheidsdomein van belang 
om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en ade-
quaat op te treden als zich toch, onverhoopt, een datalek voordoet.

 
1https://www.security.nl/posting/466908/AP+ontvangt+1000+meldingen+over+
datalekken. 
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Adequaat optreden betekent vooral dat organisaties transpa-
rant zijn richting betrokkenen door deze indien nodig zorgvuldig 
inlichten. 
Binnen het veiligheidsdomein zijn datalekken echter extra com-
plex. Mogelijk zijn er zwaarwegende belangen om de betrok-
kenen niet in te lichten. Indien het gaat om de bescherming van 
de betrokkenen, kan hiertoe worden besloten. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als gegevens zijn gelekt over kinderen die melding 
hebben gedaan van mishandeling door een ouder. Normaal 
gesproken zouden de ouders op de hoogte moeten worden 
gesteld, maar dat is in dit geval niet wenselijk. In dergelijke situ-
aties kan om zwaarwegende redenen van een melding worden 
afgezien.

Wat is een datalek?
Een datalek houdt in dat bij een beveiligingsincident persoons-
gegevens verloren zijn gegaan of een mogelijke onrechtmatige 
verwerking van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden (ver-
werken is elke handeling met persoonsgegevens zoals lezen, 
kopiëren, veranderen, verwijderen of vernietigen). Van een 
beveiligingsincident is sprake als de mogelijkheid bestaat dat de 
vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van informatie 
of informatieverwerkende systemen in gevaar is, of kan komen. 
Gegevens kunnen bijvoorbeeld niet meer beschikbaar zijn (door 
brand of vernietiging) of de gegevens kunnen op een andere 
manier verloren zijn gegaan zonder dat een actuele reservekopie 
beschikbaar is. Van een onrechtmatige verwerking is bijvoor-
beeld sprake wanneer personen toegang tot informatie hebben 
gekregen, terwijl zij hier geen toegang toe zouden mogen heb-
ben.
Hoe goed de maatregelen ook zijn die een organisatie treft om 
een datalek te voorkomen, het geheel uitsluiten van een datalek 
is onmogelijk. Daarom moeten organisaties een proces inrichten 
(van het identificeren tot het afhandelen van een datalek), zodat 
een (potentieel) datalek zorgvuldig en efficiënt kan worden afge-
handeld. 

Wanneer een datalek melden aan 
betrokkenen?
Zoals eerder vermeld is het doel van de meldplicht datalekken 
om de negatieve gevolgen van een datalek voor betrokkenen te 
beperken (denk aan onrechtmatige publicatie, aantasting in eer 
en goede naam, (identiteits)fraude of discriminatie). Het inlichten 
van betrokkenen stelt hen namelijk in staat om alert te zijn op de 
mogelijke gevolgen van het datalek én om zichzelf daar, zo veel 
als mogelijk, tegen te beschermen.
Een datalek moet worden gemeld aan betrokkenen wanneer 
het datalek met grote waarschijnlijkheid ongunstige gevolgen zal 
hebben voor de persoonlijke levenssfeer. Maar wanneer is dit 
het geval? Om hiervoor tot een goede afweging te komen, zijn 
twee vragen van belang:

Bieden de technische beschermingsmaatregelen aan de 
hand van de huidige security-normen voldoende bescher-
ming?
Het gaat hier met name om de mate waarin de gegevens ontoe-
gankelijk of onbegrijpelijk zijn voor personen die geen toegang 
zouden mogen hebben tot de gegevens. Wanneer bijvoorbeeld 
gegevens zijn versleuteld door cryptografie (encryptie of hashing) 
of als bepaalde andere technische beschermingsmaatregelen 
zijn genomen (zoals remote wiping of het pseudonimiseren 
van gegevens) kan worden geconcludeerd dat er voldoende 
beschermingsmaatregelen zijn genomen. Het is dan wel van 
belang dat de maatregelen voldoen aan de laatste normen op 
het gebied van technische bescherming.

Zal het datalek naar grote waarschijnlijkheid ongunstige 
gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkenen?
Deze vraag is niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. De wet 
geeft aan dat sprake is van ongunstige gevolgen indien de 
betrokkenen materiële of immateriële schade kunnen ondervin-
den. Het is vervolgens aan de organisatie waar het datalek heeft 
plaatsgevonden om te beoordelen of hier sprake van is. Per 
geval moet op basis van de omstandigheden een afweging wor-
den gemaakt. Een factor die bijvoorbeeld van belang is, zijn het 
soort gegevens die zijn gelekt. Wanneer gevoelige persoonsge-
gevens zijn gelekt, zoals iemands ras (bijvoorbeeld af te leiden 
uit een paspoortfoto), politieke voorkeur, gezondheid of straf-
rechtelijk verleden, is er altijd sprake van ongunstige gevolgen 
voor de betrokken en moet altijd een melding aan betrokkenen 
worden gedaan. 

Denk nu na over de communicatiestrategie
Het is aan te bevelen dat elke organisatie een communicatiestra-
tegie opstelt. Daar kan en moet nu al over worden nagedacht. 
Een communicatiestrategie bestaat uit drie onderdelen: hoe 
gaan we communiceren, wat gaan we communiceren en wie 
gaat het communiceren? De wet stelt enkel inhoudelijke eisen 
aan de communicatie richting betrokkenen. Hoe de communi-
catie in te richten, wie communiceert en welke kanalen worden 
gebruikt, is vrij te bepalen. 

Hoe communiceren?
Allereerst moet inzichtelijk worden gemaakt welke communica-
tiekanalen en-middelen beschikbaar zijn om betrokkenen te 
kunnen bereiken. Daarbij dient rekening te worden gehouden 
met de verschillende doelgroepen waarvan de organisatie per-
soonsgegevens verwerkt. Het valt bijvoorbeeld in te denken dat 
ouderen op een andere manier te bereiken zijn dan jongeren. 
Sommige ouderen hebben misschien geen e-mail en moeten 
in dat geval via een brief of per telefoon op de hoogte worden 
gebracht. 
Daarnaast is het aan te bevelen om in ieder geval een tweetal 
voorbereidingen te treffen. Ten eerste een overzicht opstellen 
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waar persoonsgegevens zijn opgeslagen: in systemen, papieren 
dossiers of op externe gegevensdragers. Hierdoor kan direct 
worden nagegaan welke persoonsgegevens mogelijk verloren 
zijn gegaan wanneer zich een datalek voordoet. Ten tweede is 
het aan te raden om een datalekclassificatie op te stellen. Dit 
kan bijvoorbeeld op basis van aan wie de melding moet worden 
gedaan: uitsluitend aan de AP, aan de AP en aan betrokkenen 
of geen enkele melding. Aan elk niveau kan een team worden 
gekoppeld dat snel in actie komt bij een datalek. 
Door deze preventieve acties te nemen hoeft de communicatie-
strategie bij een datalek alleen nog te worden aangepast aan de 
specifieke situatie van dat moment. 

Wat communiceren?
De wet stelt een drietal eisen aan de inhoud van de communi-
catie:

1. De aard van de inbreuk: wat voor datalek heeft er plaats 
gevonden, wat is er gebeurd? Het is aan te raden om hierbij aan 
betrokkene in ieder geval te vermelden of het zeker is dat zijn 
of haar gegevens zijn gelekt. Ook kan worden vermeld wat de 
risico-inschatting is dat iemand misbruik zou kunnen maken van 
de gelekte gegevens of wat het risico is dat dit ook daadwerke-
lijk is gebeurd.

2. De instanties waar de betrokkene informatie over de inbreuk 
kan krijgen: het contactpunt waar betrokkenen terecht kunnen 
met vragen (e-mail, telefoon etc.).

3. Maatregelen die u de betrokkenen aanbeveelt om te nemen 
om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken. Hierbij is 
het verstandig om ook toe te lichten welke maatregelen de orga-
nisatie zelf heeft genomen of gaat nemen. 

Wie gaat communiceren?
In principe is de Functionaris Gegevensbescherming (FG)/ 
Data Protection Officer (DPO) verantwoordelijk voor een goede 
afhandeling van een datalek, inclusief melding bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen. De FG/
DPO zal echter niet altijd de communicatie richting betrokkenen 

doen, dit hangt af van de omstandigheden en het soort data-
lek. Bij een lek van gevoelige gegevens zou er bijvoorbeeld voor 
kunnen worden gekozen om diegene die eerder contact heeft 
gehad met betrokkenen de communicatie te laten doen (bijvoor-
beeld een politiefunctionaris bij de Politie of een arts in een zie-
kenhuis), terwijl bij minder gevoelige gegevens een algemenere 
communicatie (bijvoorbeeld een brief) zou kunnen volstaan.

Kom nu in actie!
Wanneer zich een datalek voordoet, en dat zit in een klein hoek-
je, moet snel, efficiënt en effectief worden gehandeld om (repu-
tatie-)schade zoveel mogelijk te beperken en de vertrouwens-
relatie te behouden of te herstellen. Daarom is het van belang 
om al bij voorbaat te hebben nagedacht over een zorgvuldige 
communicatiestrategie (hoe, wat en wie?) richting betrokkenen. 
Dit geldt vooral voor organisaties binnen het veiligheidsdomein, 
vanwege het zeer gevoelige karakter van de persoonsgegevens 
die zij verwerken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
auteurs via: daphne.gerritsen@capgemini.com, 

martine.middelveld@capgemini.com en 
christian.le.clercq@capgemini.com

. 
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Hoe kan het Slachtoffer Informatie Portaal bijdragen aan meer 
vertrouwen van slachtoffers in de strafrechtketen?

Interactie en informatie als 
vliegwiel voor vertrouwen van 
slachtoffers in de strafrechtketen

Interactie, informatie en laagdrempeligheid zijn 
van belang voor het vertrouwen van slachtoffers 
in de strafrechtketen. Wat betekent dit voor 
de inzet en het gebruik van het Slachtoffer 
Informatie Portaal? 

Highlights

•	 De handelswijze van organisaties binnen de straf-
rechtketen is van invloed op het subjectieve veilig-
heidsgevoel van slachtoffers.

•	 Informatie en interactie zijn belangrijke elementen 
voor vertrouwen waar het Slachtoffer Informatie 
Portaal in kan voorzien.

•	 Vertrouwen van slachtoffers vraagt dat informatie 
en interactie wordt vormgegeven vanuit één-over-
heid, waarin alle organisaties binnen de strafrecht-
keten een rol hebben. 

•	 Het Slachtoffer Informatie Portaal kan worden 
ingericht door gebruik te maken van de customer 
journey. 

Behoefte aan informatie en interactie wordt 
nog onvoldoende ingevuld
Wanneer iemand slachtoffer wordt van een misdrijf, doet dat veel 
met het gevoel van veiligheid. Of het nu gaat om een ‘licht’ delict 
zoals vandalisme of om een delict met hoge impact zoals een 
woninginbraak of straatroof. Slachtofferschap heeft invloed op 
objectieve (feitelijke) veiligheid maar ook op subjectieve (beleefde) 
veiligheid. De overheid wordt zich steeds meer bewust van de 
invloed van de handelingswijze van organisaties op het subjec-
tieve veiligheidsgevoel van slachtoffers. Kennis en het gevoel van 
controle zijn voor slachtoffers belangrijk voor de verwerking van 
een delict en het voorkomen van herhaald slachtofferschap, zo 
blijkt uit onderzoek van het WODC1 (2008). De kennisbehoefte 
uit zich vooral in behoefte aan informatie over het verloop van 
het proces van politie en justitie en kennis over mogelijkheden 
van preventie en hulpverlening. De controlebehoefte uit zich 
daarnaast in behoefte aan interactie, wat neerkomt op de moge-
lijkheid om input te kunnen geven, geconsulteerd te worden en 
op sommige punten ook instemming of beslismacht te hebben. 

In de eerste meting van de slachtoffermonitor2  (2012) geeft 
minder dan de helft van de slachtoffers aan dat het gevoel 
van veiligheid is vergroot door slachtofferondersteuning vanuit 
Politie, Openbaar Ministerie (OM) en Slachtofferhulp Nederland. 
Daarnaast blijkt uit deze monitor dat slechts iets meer dan de 
helft van het slachtoffer zich voldoende geïnformeerd voelt over 
het verloop van het proces. Er is dus ruimte voor verbetering, en 
informatie en advies zijn daarin belangrijke elementen. 

Voor de komende jaren is de inzet van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie erop gericht om in alle fasen en bij alle 
beslissingen in het strafproces de belangen van slachtoffers mee 
te laten wegen. De Wet versterking positie slachtoffers (verder: 
Wet vps) heeft al verschillende rechten voor het slachtoffer gefor-
maliseerd. En Nederland staat niet alleen in deze ontwikkeling: 
in 2012 is een richtlijn door de Europese Unie vastgesteld met 
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1Boom, A ten (2008). Behoeften van slachtoffers van delicten. WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie Den Haag.
2Regioplan (2012). Eerste meting slachtoffermonitor: ervaringen van slachtoffers met justitiele slachtofferondersteuning. WODC, Ministerie van Veiligheid 
en Justitie Den Haag. 
3Kamerstukken II 2004/2005, 30143 nr.3 p 19-20.
4Significant (2014). Wet versterking positie slachtoffers, procesevaluatie. Ministerie van Veiligheid en Justitie/ DSP, Den Haag. 

minimumnormen voor de rechten en bescherming van slachtof-
fers van misdrijven. 

Een belangrijk element uit de Wet vps is informatieverstrekking: 
slachtoffers hebben het recht geïnformeerd te worden over het 
verloop van het strafproces en het detentieverloop van verdach-
ten c.q. veroordeelden. De informatieverstrekking dient tijdig, 
accuraat en relevant te zijn. Als een slachtoffer te kennen heeft 
gegeven dat hij/zij op de hoogte gehouden wenst te worden, 
dienen politie, justitie en de rechterlijke macht het slachtoffer te 
informeren over belangrijke ontwikkelingen in de zaak3. Uit een 
procesevaluatie4 van deze wet blijkt echter dat deze terugkop-
peling vrijwel nergens consequent wordt uitgevoerd, laat staan 
dat interactie tussen organisatie en slachtoffer stelselmatig wordt 
uitgevoerd. 

Ontwikkeling van het Slachtoffer 
Informatie Portaal
Op 4 september 2013 werd het Slachtoffer Informatie Portaal 
geopend. Met het Slachtoffer Informatie Portaal wil het OM 
slachtoffers sneller informeren en ze 24 uur per dag, zeven 
dagen in de week de status van hun zaak laten bekijken. 
Hiermee komt het OM tegemoet aan de wens informatie op 
laagdrempelige wijze te verstrekken, en daarmee het vertrouwen 
van slachtoffers in de strafrechtketen te vergroten. Met de ont-
wikkeling van het Slachtoffer Informatie Portaal is een belangrijke 
stap voor de gehele strafrechtketen gezet. 

Voor het vertrouwen van het slachtoffer in de strafrechtketen als 
geheel is meer nodig. Vertrouwen heeft vooral te maken met 
de geloofwaardigheid en beleving. Geloofwaardigheid wordt 
vergroot als het slachtoffer het gevoel heeft complete informatie 
te krijgen, zorgvuldig en tijdig aangeleverd. Beleving wordt posi-
tief beïnvloed als het slachtoffer ook het gevoel heeft invloed te 
hebben en interactie heeft met de professionals van de betrok-
ken organisaties. Beide elementen vragen iets extra’s van het 
Slachtoffer Informatie Portaal: het aanleveren van informatie van-
uit één overheid gedachte en de mogelijkheid tot interactie. Dit 
moet worden geïntegreerd in de processen achter het portaal. 

In Trends in Veiligheid 2015 schreven wij reeds dat de waarde-
keten van de strafrechtketen verdeeld is over een veelheid van 
organisaties binnen het netwerk van het strafrecht, waarbij elke 
organisatie een eigen ‘stukje’ toevoegt. Voor het vergroten van 
het vertrouwen is van belang dat de gehele waardeketen als 
één overheid de communicatie en informatie naar het slachtoffer 
eenduidig vormgeeft. Dit vraagt van het Slachtoffer Informatie 
Portaal dat het wordt omarmd en ingezet door alle organisaties 

binnen de strafrechtketen, niet enkel het OM. In de ideale situatie 
stellen de organisaties de behoefte van het slachtoffer centraal, 
en wordt de invulling van het portaal daarop aangepast. Elke 
organisatie verzorgt de informatieverstrekking en interactie met 
het slachtoffer voor het gedeelte waar de eigen taak en verant-
woordelijkheid ligt. Steeds met oog voor en rekening houdend 
met het gehele proces. Voor de slachtoffers is er één portaal 
waar zij informatie krijgen en interactie kunnen hebben over het 
proces. 

Het slachtoffer als gebruiker van de 
strafrechtketen
Digitalisering maakt het voor de organisaties in de strafrechtke-
ten mogelijk om te voldoen aan de behoefte van informatie en 
interactie. Het slachtoffer kan worden gezien als een ‘gebruiker’ 
van de strafrechtketen. Digitale technologieën zoals het 
Slachtoffer Informatie Portaal maken interactie met de gebruiker 
mogelijk, en laten zien hoe een gebruiker zich door de verschil-
lende fasen van het proces beweegt. Data zijn hierin essentieel 
en kunnen gebruikt worden voor besluitvorming, het vergroten 
van de kwaliteit en een meer persoonlijke ervaring van de 
gebruiker. Gelukkig hebben de organisaties in de strafrechtketen 
data genoeg!
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Hoe zou dit eruit kunnen zien? 
Met de data die beschikbaar zijn, kan de customer journey, ofte-
wel de ‘reis’ van het slachtoffer langs de verschillende ketenpart-
ners worden neergezet, verbeterd en bestendigd.

De eerste stap is het in kaart brengen van de huidige en 
gewenste route die het slachtoffer doorloopt binnen de straf-
rechtketen. Waar, wanneer en hoe komt het slachtoffer momen-
teel in aanraking met de organisaties? Hoe ziet de gewenste 
waardeketen eruit vanuit het perspectief van het slachtoffer? 
De huidige situatie wordt vervolgens afgezet tegen de gewenste 
situatie. Welke organisatie speelt op welk moment in op de 
behoefte aan informatie en interactie? Essentieel in de gewenste 
situatie is om te redeneren vanuit het slachtoffer: hoe wil het 
slachtoffer de reis beleven en hoe kunnen de organisaties daar-
aan tegemoet komen? Waar voegt welke organisatie daadwer-
kelijk waarde toe voor het slachtoffer? Niemand kan deze vraag 
beter beantwoorden dan de ervaringsdeskundigen uit de orga-
nisaties: de professionals en de slachtoffers. Het resultaat is de 

waardeketen van de strafrechtketen vanuit het perspectief van 
het slachtoffer.

De tweede stap is het vertalen van de gewenste waardeketen 
naar processen en data per organisatie, en over het geheel van 
de strafrechtketen. Wanneer de waardeketen voor het slachtof-
fer duidelijk is, kan worden bepaald welke organisaties waarde 
toevoegen, op welk moment in het proces. Hoe draagt welke 
organisatie vanuit zijn verantwoordelijkheid en taken bij aan de 
gewenste reis van het slachtoffer? Door deze exercitie wordt dui-
delijk waar de aansluiting met het Slachtoffer Informatie Portaal 
dient te worden gemaakt per organisatie. Maak dan eens de 
vertaling terug: als we de verschillende stapjes per organisatie 
weten, telt het dan nog op tot het totaal van wensen en behoef-
ten vanuit het slachtoffer over de gehele keten heen? Waar 
moeten we als geheel en/of als organisatie extra op investeren? 
Het resultaat van deze exercitie is inzicht in de sterke kanten 
en verbeterpunten van de strafrechtketen in het toevoegen van 
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Voor meer informatie kunt u contact met de auteurs opnemen via:
eva.miltenburg@capgemini.com, @evamburg en karina.rauh@capgemini.com 

@karinarauh

       Conclusie

Door de behoeften van het slachtoffer centraal te stellen in de 
doorontwikkeling van het Slachtoffer Informatie Portaal vanuit 
de gedachte van één overheid, ontstaat een gemeenschappe-
lijk gedragen portaal dat waarde toevoegt voor zowel slacht-
offer als de professionals in de strafrechtketen.

        Over de auteurs

Eva Miltenburg MSc is managing consultant bij Capgemini 
Consulting. Eva richt zich op organisatievraagstukken met 
betrekking tot beleidsrealisatie en ketensamenwerking in het 
veiligheidsdomein. Karina Rauh MA is senior consultant bij 
Capgemini Consulting. Zij voert hoofdzakelijk opdrachten uit 
binnen het veiligheidsdomein gericht op ketensamenwerking 
en programmamanagement.

waarde voor het slachtoffer. Op die manier is een solide basis 
gelegd voor het gezamenlijk doorontwikkelen van het Slachtoffer 
Informatie Portaal. 

De derde stap draait om verbeteren en prioriteiten stellen. Waar 
zit het grootste verbeterpotentieel, maar ook wat zijn verbeterin-
gen die snel gerealiseerd kunnen worden? Prioriteer langs deze 
twee assen om resultaten te kunnen boeken op de lange en 
korte termijn. 

De vierde stap is bestendigen en monitoren. Werkt de verbete-
ring in het Slachtoffer Informatie Portaal zoals gewenst, wordt 
het op de juiste manier gebruikt en voegt het de waarde toe die 
we hadden verwacht? Continu feedback vragen aan slachtoffers 
leidt tot continu verbeteren en daarmee tot steeds meer waarde-
ring en vertrouwen van het slachtoffer in de strafrechtketen.
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Hoe worden bestuurders, leraren en leerlingen meer 
cyberbewust?     

Digitale veiligheid begint op school

Cyberdreiging en -kwetsbaarheden nemen toe 
in het onderwijs. Voldoende bewustzijn over de 
risico’s en de impact zal de schoolomgeving 
veiliger maken.

Highlights

•	 De school en het onderwijs digitaliseren, dreigingen 
en kwetsbaarheden nemen hierdoor toe.

•	 Bestuurders en leraren hebben door de snelle 
ontwikkelingen vaak te weinig kennis over cyber-
security.

•	 Leerlingen zijn vaak early adopters van digitale ont-
wikkelingen en hebben sturing nodig hoe verstan-
dig en veilig om te gaan met digitale middelen.

•	 Bewustwording in de schoolomgeving (bestuur-
ders, leraren en leerlingen) over cybersecurity 
speelt een grote rol bij de veilige schoolomgeving.

•	 Samenwerking tussen school en ketenpartijen is, 
door de sterke wederzijdse afhankelijkheid, nood-
zakelijk om op te kunnen boksen tegen de cyber-
dreigingen.

De onderwijssector digitaliseert. Dit biedt bijvoorbeeld mogelijk-
heden als het gaat om het vereenvoudigen van administratieve 
en financiële processen én het bieden van onderwijs op maat 
voor de leerling. De keerzijde van de digitalisering in de onder-
wijssector is dat de risico’s op digitale dreigingen en kwetsbaar-
heden van de school kunnen toenemen. Met als gevolg dat de 
school, de medewerkers en de leerlingen hiervan het slachtoffer 
kunnen worden. Dit probleem zal verder toenemen zolang de 
schoolomgeving (bestuurders, leerlingen, ouders) niet investeert 
in cybersecuritybewustwording en daardoor ook geen inzichten 
op de leerling kan overdragen.

Digitalisering in het onderwijs en op school
Digitalisering van de maatschappij gaat in een zeer hoog tempo. 
De complexiteit en de mogelijkheden nemen toe1. Ook het 
onderwijs2 digitaliseert in toenemende mate. Digitalisering heeft 
in deze context een dubbele impact. 
Ten eerste digitaliseert de school zelf. De administratieve en 
financiële keten van de school en opleidingen van docenten vin-
den steeds meer op een digitale manier plaats. Zo vindt bijvoor-
beeld het in- en uitschrijven van een leerling in de mbo-sector 
plaats via een digitaal proces. Gegevens die al bekend zijn bij 
DUO worden automatisch gegenereerd en gegevens van een 
voorgaande school kunnen gemakkelijk worden overgedragen. 
Het in- en uitschrijven is hiermee eenvoudiger, soepeler en min-
der foutgevoelig3. Ook de cijferregistratie en communicatie daar-
over met leerlingen en ouders is veelal digitaal. 

Ten tweede digitaliseert het onderwijs, door digitale lesmetho-
dieken en door nieuwe kennis over digitale maatschappelijke 
ontwikkelingen. Digitale leermiddelen met nieuwe lesmethodie-
ken worden door uitgevers en nieuwe spelers in de markt ont-
wikkeld om beter bij de leerbehoefte van de leerling te kunnen 
aansluiten. Dit draagt bij aan een snellere en betere ontwikkeling 
van de leerling. Deze krijgen het onderwijs dat zij nodig hebben 
in plaats van het onderwijs dat standaard wordt aangeboden. 
Het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs maken zelf 
keuzes in hoeverre ze gebruik willen maken van digitale leer-
middelen4. Maar niet alleen leermiddelen, ook toetsen zoals de 
Cito-toets digitaliseren5. Deze veranderingen vergen andere 
(digitale) vaardigheden van de leraar.
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Niet alleen de school en het onderwijs digitaliseren, ook de leer-
ling wordt steeds digitaler. Voor leerlingen tussen de 10 en 18 
jaar wordt een groot deel van hun leven bepaald door media-
gebruik en zij hebben steeds jonger toegang tot digitale midde-
len en internet. Jongeren zijn vaak de early adopters en groeien 
op met het gegeven altijd en overal online te kunnen zijn.6  

Dreigingen en kwetsbaarheden 
De keerzijde van de digitale school en digitale leermiddelen 
is dat scholen steeds meer afhankelijk zijn van de continuïteit 
en veiligheid van hun systemen. Scholen werken daarnaast 
met zeer privacygevoelige informatie (zoals toetsresultaten). 
Dreigingen en kwetsbaarheden stijgen bij het toenemende 
gebruik van deze digitale (leer)middelen. Deze kwetsbaarheden 
kunnen ook moedwillig worden misbruikt. De eerste gevallen 
van ransomware en cryptoware7 zijn reeds bekend in de 
onderwijssector. Onlangs is in het nieuws gekomen dat een 
Amerikaanse school 8.500 dollar heeft betaald aan internetcrimi-
nelen die via ransomware verschillende schoolservers wisten te 
versleutelen8. Maar dreigingen kunnen ook vanuit de leerlingen 
afkomstig zijn. De huidige generatie jongeren groeit op met het 
gegeven dat alle informatie te vinden is op het internet. Zo ook 
kennis over het uitvoeren van een cyberaanval. Heeft een leer-
ling geen zin in een tentamen? Een DDos-aanval is voor deze 
generatie gemakkelijk uit te voeren of te ‘bestellen’ op internet. 
Slechte cijfers gehaald? Fraude door in te breken in het school-
systeem is niet eenvoudig maar wel uit te voeren. De schade van 
deze acties loopt jaarlijks in de miljoenen9.

Huidige onderwijs om digitale 
bewustwording te creëren is onvoldoende
In het ecosysteem van de school komen dreigingen en kwets-
baarheden in relatie tot zowel de omgeving (systemen en digi-
tale leermiddelen) als de gebruikers (docent en leerling) bijeen. 
Leerlingen zijn vanuit hun eigen belevingswereld bezig met de 
ontwikkeling van de digitale wereld. Steeds meer banen ver-
gen technologische kennis en vaardigheden10. Naast rekenen 
en taal zijn de vaardigheden voor de 21e eeuw bijvoorbeeld 
ICT-geletterdheid en creativiteit11. Om hen voor te bereiden op 
het dagelijks leven en op de arbeidsmarkt dienen zij te worden 
begeleid in deze continue digitale transformatie.

Op de basisschool leren kinderen omgaan met ICT en leren ze 
over risico’s van het internet via initiatieven zoals mediawijzer, de 
codeweek.nl en het nationaal curriculum debat12. Zodra ze op 
het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs komen, hebben 
ze dus een rugzakje met kennis. Op het voortgezet onderwijs 
worden lessen als mediawijsheid uitgevoerd (programmeren, 
cyberpesten, social media) maar de invulling en uitvoering hier-
van wordt door de scholen zelf bepaald. Er zijn nog geen dui-
delijke leerlijnen, er is weinig theorie over mediawijsheid in het 
onderwijs, bestaand lesmateriaal is vaak lastig te vinden, docen-
ten zijn niet getraind en hebben het bovendien druk genoeg met 
hun eigen vak13.  

Bestuurders zijn onvoldoende cyberbewust
Uit onderzoek blijkt dat de onderwijssector kwetsbaar is als 
het om cybercrime gaat. Maar ook dat de cyberexpertise bij 
bestuurders nog niet voldoende aanwezig is. Bestuurders 
onderschatten de mogelijke gevolgen van incidenten14. Ook lera-
ren geven aan dat ze niet voldoende kennis en vaardigheden 
hebben om ICT te gebruiken in het onderwijs en dit op de leer-
ling over te kunnen brengen15. De ontwikkelingen gaan te snel of 
zijn te complex.

Leerlingen zijn vaak zelf goed op de hoogte hoe digitale mid-
delen werken, maar zijn niet of nauwelijks bewust van de risico’s 
die kleven aan het gebruik van de digitale middelen en de con-
sequenties wanneer digitale middelen voor een verkeerd doel-
einde worden gebruikt16. Eenmaal een misstap begaan, levert 
dat vaak problemen op in de toekomst. Leerling hebben daarom 
sturing nodig, maar zij leven vooralsnog in een andere digitale 
wereld dan de bestuurder, leraar en ouder. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de schoolomgeving 
inzicht en bewustzijn mist op het gebied van cybersecurity. Wij 
zien een uitdaging voor het opleiden van de leerling van de 21e 
eeuw. Hoe moeten scholen (bestuurders en docenten) ervoor 
zorgen dat ze zelf meer cyberbewust worden? Hoe kunnen zij 
de leerlingen hierin het beste begeleiden? Hoe kan de aanslui-
ting tussen deze twee werelden worden gevonden?

Digitale veiligheid in de school 
van de 21e eeuw
De leerling staat centraal binnen de school. Bij het thema digi-
tale veiligheid is de leerling zowel gebruiker als professional van 
de toekomst. Niet alleen als mogelijk specialist in cybersecurity 
maar ook als cyberbewuste gebruiker in andere vakgebieden. 
Om digitale veiligheid een fundamentele plek te geven in de 
schoolomgeving en binnen het onderwijs zien wij een grote rol 
voor de bestuurders en docenten weggelegd. Zij kunnen de 
schoolomgeving beïnvloeden en verder organiseren.

Bewustwording is essentieel om digitale veiligheid te kunnen 
organiseren. Dit kan middels een mix van initiatieven en activi-
teiten en in samenwerking met de leerling. Bijvoorbeeld door 
de snelle adoptie van de leerling te gebruiken in het onderwijs 
en voor de veiligheid van de eigen organisatie. Scholen doen 
er goed aan nieuwe trends en ontwikkelingen onder jongeren 
serieus te nemen en te bespreken in de verschillende lessen. 
Docenten zien in de praktijk veel digitale ontwikkelingen in 
hun klas de revue passeren. Het is de perfecte combinatie om 
bewustwording te organiseren door samen te werken met de 
leerlingen en hun kennis ook in te zetten. Op ‘ontdekkingsreis’ 
zijn met de leerling kan betekenen dat de rollen docent en leer-
ling in deze context wel eens wisselen. Uiteraard moet hiervoor 
ruimte en tijd worden gecreëerd door het schoolbestuur dat 
zorgt voor onderwijstijd, leerlijnen en opleidingstijd voor docen-
ten.
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Daarnaast is het onmisbaar om als schoolomgeving zelf het 
goede voorbeeld te geven. Dat betekent dat de school en haar 
bestuurders zich hebben verdiept in de risico’s en maatregelen. 
Uitgangspunt is dat zij gaan nadenken over de organisatie van digi-
tale veiligheid binnen de school. Hoe staat de organisatie er voor? 
Welke essentiële processen of gegevens wil ik beschermen? Een 
cybersecurityscan van de technische en organisatorische maatre-
gelen behoort tot de aanbevelingen. Evenals het identificeren van 
risico’s. Op basis van deze elementen kan een plan van aanpak 
worden opgesteld om te komen tot een structurele digitaal veilige 
school. 

Als laatste is het noodzakelijk om als school duidelijk te hebben 
welke afhankelijkheden er zijn buiten de schoolomgeving. Het 
zelf ‘op orde’ hebben is tegenwoordig zelfs niet meer voldoende. 
Leermiddelen en leerlingadministratiesystemen worden gekoppeld 
aan de schoolomgeving. Kwetsbaarheden en dreigingen van de 
ene ketenpartij kunnen gevolgen hebben voor de andere keten-
partij. Samenwerken maakt het eenvoudiger om snel in te spelen 
op nieuwe ontwikkelingen in de keten. Het opstellen en afsluiten 
van een cyberconvenant tussen ketenpartners is een goede eerste 
stap in bewustwording in de keten. Hierin kunnen allereerst afspra-
ken worden gemaakt over technische beveiligingsaspecten tegen 
cyberdreigingen. Maar ook welke risico’s en maatregelen in de 
keten gezamenlijk moeten worden opgepakt.

 
1Frankwatching.com, december 2015: De drie grootste digitale ontwikkelingen voor 2016.
2Dit artikel focust zich op het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.
3Siononderwijs.nl: in- en uitschrijven.
4Kennisnet, vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ICT en onderwijs.
5Kennisnet, november 2013: digitaal toetsen in het voortgezet onderwijs. 
6Kennisnet, vier in balans monitor 2015; CPS.nl, augustus 2015: weten wat werkt met ICT in 
het onderwijs: vijf belangrijke inzichten uit de Kennisnet conferentie.
7versleutelt computerbestanden die dan niet meer te openen zijn.
8Security.nl, 21-02-2016: School VS akkoord met betalen 8500 dollar aan ransomware.
9Metronieuws.nl, april 2015: miljoenenschade op school door cybercrime. 
10Kennisnet, vier in balans monitor 2015; CPS.nl, augustus 2015: weten wat werkt met ICT in 
het onderwijs: vijf belangrijke inzichten uit de Kennisnet conferentie.
11Voogt & Pareja Roblin, 2010.
12Mijn-gemeente.com, maart 205: zelfontplooiing belangrijk bij digitalisering samenleving.
13Mediawijzer.nl, lesmateriaal. 
14PWC: gebrek aan cyberexpertise maakt organisaties extra kwetsbaar.
155Kennisnet, vier in balans monitor 2015.
16Dit beeld wordt bevestigd door de Cyber Security Raad (CSR) in zijn ‘advies over 
cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteurs via: 
Evelien.van.zuidam@capgemini.com en martine.middelveld@capgemini.com

       Conclusie

Samenvattend kan worden gesteld dat de school-
omgeving continu verandert en verder digitaliseert. 
Naast voordelen heeft dit ook een keerzijde: dreigingen 
en kwetsbaarheden zullen alleen maar toenemen. Het 
bewust omgaan met cybersecurity is essentieel voor een 
veilige schoolomgeving. De nodige inspanningen moeten 
worden gedaan om op het gewenste bewustzijnsniveau 
te komen. De bestuurder en leraar hebben hier een 
belangrijke rol in en hoeven dit niet alleen te doen: 
maak gebruik van de kennis en expertise in uw eigen 
schoolomgeving.

        Over de auteurs
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Zit cyberdefense wel in de haarvaten van de 
ontwerp-, bouw-, storings- en onderhoudsprocessen 
van onze vitale infrastructuur?

Vervlecht cybersecurity in 
reguliere beheerprocessen

Als manager technische automatisering bij 
een Nederlandse vitale infrastructuur wil je dat 
cybersecurity daadwerkelijk een plek krijgt in de 
dagelijkse gang van zaken. Hoe zorg je hiervoor 
en bereik je met de activiteiten die je hiertoe 
onderneemt dat je ‘in control’ bent?

Highlights

•	 Cybersecurity moet een plek krijgen in de beheer-
singsprocessen van onze vitale infrastructuur. 

•	 Reken de werklast en additionele diensten van 
cybersecurity door en reserveer daar een budget 
voor. Gebruik aanwezige tools en aanpakken om 
zicht te krijgen op de hoeveelheid werk.

•	 Investeer in een verbeterprogramma om cyber-
verdediging procedureel ingebed - en operatio-
neel ingepland - te krijgen. 

•	 De maintenance engineers van ‘control and 
instrumentation’ moeten de Getting Things Done 
(GTD) aanpak aanleren. Deze werkt ook voor het 
bestaande, niet security georiënteerde, werk.

In 2009 nam de aandacht voor cybersecurity in vitale sectoren 
enorm toe door de ontdekking van het Stuxnet-virus dat ontwik-
keld was om Iraanse ultracentrifuges te saboteren die gebruikt 
worden voor het nucleaire programma. Nucleaire installaties zijn 
vitale infrastructuur en door deze ontdekking nam de ontwikke-
ling van het cybersecurityvakgebied een sprong, naast de aan-
dacht die er traditioneel al was voor de fysieke veiligheid (safety). 

Met cybersecurity is de scope uitgebreid voor de beveiliging 
van de vitale infrastructuur, waarbij er gelukkig nog niet zo veel 
grootschalige incidenten zijn voorgevallen. De veiligheidscultuur 
rondom fysieke veiligheid van vitale infrastructuur lijkt er nog niet 
te zijn voor cybersecurity. Wanneer een fatale vliegramp heeft 
plaatsgevonden, worden bijvoorbeeld alle haarscheurtjes in de 
ophangingbouten van 747-vliegtuigen geïnspecteerd en waar 
nodig vervangen. Een ander voorbeeld is de tomeloze aandacht 
voor het voorkomen van graafschade aan de infrastructuur in de 
Nederlandse bodem. Hiervoor is een heel stelsel van beheers-
maatregelen ingevoerd, terwijl graafschade nog steeds in de 
top-10 staat van de storingen aan de elektriciteits- en gasnetten. 
Er is veel cybersecurity gerelateerd werk afgekomen op mensen 
die een rol hebben in het beschikbaar houden van onze vitale 
infrastructuur. In dit artikel wordt ingegaan op hoe zij hier mee 
om kunnen gaan. 

Stel je bent verantwoordelijk voor de technische automatisering 
van een bepaalde vitale infrastructuur, zoals energiecentrales, 
spoorinfrastructuur, landingsbanen, rijwegsignalering, bruggen, 
water- en energiedistributienetten en je hebt sinds een jaar of vijf 
stappen gezet om cybersecurity onder de knie te krijgen. Dan 
breekt onvermijdelijk de fase aan dat je uit je ‘fleet protection 
programma’ komt waarin de dijken verhoogd zijn, de dijkgraaf 
aangesteld is en de grote inhaalslag gemaakt is. In security-
termen heet het dan dat je het eerste baseline securityniveau 
hebt gerealiseerd. Wetende dat het cybersecuritydomein zich 
in een hoog tempo ontwikkelt, en realiserende dat verdediging 
van infrastructuur vaak veel meer kost dan wat cyberaanvallers 

Hoe leg je het managementteam uit hoeveel extra inzet er dage-
lijks gestoken moet worden in cyberverdediging? Hoe organi-
seer je dit nieuwe werk? Alle zaken die ons werk gemakkelijker 
moeten maken, zoals mobiele apparatuur, cloudoplossingen of 
remote control, brengen securityrisico’s met zich mee. Om de 
professional in de frontlinie te ondersteunen bij de verdediging 
van kritische infrastructuur bieden wij hieronder handvatten die 
in operationele plannen en checklists gebruikt kunnen worden.
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hoeven te investeren, ga je twijfelen of je het verdedigingspro-
gramma wel kan afsluiten of dat je tot een permanentere organi-
satievorm moet komen waarin je heel adaptief je verdediging kan 
inrichten.

Hieronder eerst een willekeurige opsomming van wat er bijvoor- 
beeld allemaal aan nieuw werk op je af komt als verantwoorde-
lijke voor de technische automatisering:
•	Bij aanschaf van nieuwe assets veel nadrukkelijker kijken naar 

de securityaspecten.
•	Oefenen hoe je de assets verdedigt bij een cyberaanval. 
•	Malware beschermingsdiensten inrichten en bewaken.
•	Waar mogelijk penetratietesten uitvoeren.
•	 Indien verantwoord mogelijk, patchmanagement operationa-

liseren. 
•	Historie van afwijkend netwerkverkeer analyseren.
•	De securitycontrols nalopen op deugdelijke werking.
•	Remote access professioneel ondersteunen inclusief controls 

en procedures voor werken op afstand in je controlsystemen.
•	 Externe engineers die on-site komen aanspreken op gebruik 

van USB-sticks en verbindingen die ze maken vanaf hun lap-
top naar de procesautomatiseringssystemen.

Een deel van de taken zijn niet door eigen medewerkers uit te 
voeren, maar kunnen het beste door anderen worden gedaan. 
Zij moeten in dat geval rapporteren hoe de zaken ervoor staan. 
Het komt neer op cyberdefensedoelen stellen, het cybersecurity-
werk gedaan krijgen, evalueren hoe het loopt, continu bijleren, 
samenwerken met andere medewerkers en overzicht houden.

Wat zijn hulpmiddelen om je operationele plannen op te base-
ren? Een goed voorbeeld is een praktische securityrichtlijn die 
de Noorse overheid heeft opgesteld voor de daar rijkelijk aanwe-
zige olie en gasindustrie genaamd OLF104, die in 16 eenvoudig 
geformuleerde vragen een goed richtsnoer biedt1. Een ander 
voorbeeld is van het Amerikaanse Departement of Homeland 
Security die een complete ‘security assesment tool’ heeft ont-
wikkeld dat helpt met het omzetten van risico’s naar te nemen 
securitymaatregelen2. Ook heeft zij een specifieke training 
opgezet voor de beveiliging van controlesystemen waarin wordt 
gesimuleerd dat een echt fysiek proces verdedigd moet worden 
door de helft van de deelnemers, terwijl de andere helft aanvalt. 
Een laatste voorbeeld komt van de Duitse overheid die bedrijven 
in vitale sectoren verplicht heeft om de technische automatise-
ring ook op te nemen in het Information Security Management 
System (ISMS), zodat reguliere periodieke cybersecurity-activi-
teiten geagendeerd staan en daarmee op tijd worden uitgevoerd 
(zoals bijvoorbeeld audits). Het zijn allemaal voorbeelden om het 
uitvoeren van cybersecurity-werk inzichtelijk te krijgen, te weten 
hoe je er voor staat, te bepalen welke zaken intern (IT-afdeling) of 

extern uitbesteed kunnen worden en welke zaken in bestaande 
operationele procedures en werkwijzen ingebed moeten wor-
den. Een voorbeeld is de Management of Change (MoC) aan-
pak voor wijzigingen in een plant of fysieke processen. Daarin 
komt meestal het security-aspect nog niet voor (wel vaak het 
IT-aspect), maar zou dat wel moeten krijgen om vervolgens con-
sequent uit te voeren worden bij alle wijzigingen.
De operationele verbeteraanpak is doorgaans gebaseerd op 
een Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. De operationele onder-
houdsaanpak is vaak gebaseerd op urgent en niet urgent te 
plannen onderhoudsorders. Het is verstandig deze bestaande 
aanpakken ook te gebruiken voor cybersecurity gerelateerd 
werk en dus gepland onderhoud toe te voegen voor het uit-
voeren van controles van logfiles, het bekijken van virusscan-
nerstatistieken en het uitvoeren van systeempatches. Als er een 
grotere revisie van een installatie of verandering (change) in het 
proces doorgevoerd gaat worden, dan moeten ook de grote 
securityverbeteringen worden doorgevoerd en dus met voldoen-
de prioriteit mee worden gepland. Daarnaast moet tijd worden 
gereserveerd voor zaken die vallen onder de brede categorie 
‘samenwerken en afstemmen’. Denk hierbij aan regulier overleg 
met de leveranciers om (beleids)wijzigingen aan beide zijden 
te bespreken op impact en verantwoordelijkheden, de huidige 
stand van zaken door te nemen en terug te kijken op uitge-
voerde veranderingen (changes). Ook kan worden gedacht aan 
de afstemmingsoverleggen met de interne IT-afdeling waarin de 
securitystandaard op de agenda moet komen.

Wat het meest lastige is om mee om te gaan, is de constante 
stroom aan nieuwe securitykwetsbaarheden. Deze zijn niet te 
veronachtzamen, maar zijn heel divers in impact, aanpak en 
doorlooptijd. Die kunnen net als sommige andere typen van 
onderhoud worden getypeerd als ‘urgent’. Alleen komen deze 
urgente onderhoudsorders meestal niet uit de controlroom van 
een fabriek of van de wacht van een centrale, maar vanuit de 
securitydijkbewaking (van bijvoorbeeld het security operating 
center of het computer emergency response team van een van 
de leveranciers). Dan is het zaak deze te bespreken met de 
supervisor en er een urgente order van te maken.
Een ander belangrijk aspect betreft het stimuleren van security-
bewustzijn. Dit omvat zowel voorbeeldgedrag, regelmatige spe-
ciale bewustzijnverhogende acties uitvoeren, maar zeker ook 
anderen erop aanspreken als er onveilig gewerkt wordt. Alleen 
beveiligde bestandsuitwisseling of geen bestandsuitwisseling 
moet net zo gangbaar worden als de leuning gebruiken bij trap-
lopen. En regelmatig oefenen hoe te handelen bij een cyberaan-
val. Dit is vergelijkbaar met een reguliere crisismanagementoefe-
ning maar dan met een speciale focus (scenario) op het onzicht-
bare gevaar van cybercriminaliteit.

1https://www.norskoljeoggass.no/en/Publica/Guidelines/Integrated-operations/104-Recommended-guidelines-for-information-security-
baseline-requirements-for-process-control-safety-and-support-ICT-systems/.
2https://ics-cert.us-cert.gov/Assessments.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de auteurs via: 

christiaan.van.essen@capgemini.com, 
mile.buurmeijer@capgemini.com en roger.wannee@capgemini.com

       Conclusie

De ratrace tussen cyberverdediging en -aanval blijft in alle hevig-
heid doorgaan. Op termijn zullen productleveranciers van tech-
nische automatisering ‘security by design’ onder de knie hebben 
en zal het aantal doorsnee kwetsbaarheden significant afnemen. 
Helaas zal het probleem daarmee niet afnemen maar verschui-
ven naar geavanceerdere kwetsbaarheden. Het is zaak om op 
basis van een risicogebaseerde benadering cyberdefense in te 
bedden in het reguliere securitymanagement van uw organisatie.

        Over de auteurs

Christiaan van Essen BBA is consultant bij Capgemini. 
Christiaan voert hoofdzakelijk opdrachten uit in de publieke 
markt en is expert of het gebied van veiligheidsmanagement. 
Milé Buurmeijer is senior ICT architect bij Capgemini en heeft 
ruime ervaring in het beschermen van kritische infrastructuur 
bij toenemende digitalisering van de primaire processen. 
Roger Wannee is principal consultant bij Capgemini en als 
zodanig actief op het gebied van openbare orde en veiligheid. 
Specifiek richt hij zich op vraagstukken op het vlak van cyber-
security, crisisbeheersing, beleidsrealisatie en bedrijfsvoering. 
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Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe competenties.     

De Chief Information Security 
Officer anno 2016

Met de voortdurende stroom van nieuwe 
dreigingen en veranderende wetgeving 
verandert ook de rol van de Chief Information 
Security Officer (CISO). 

Highlights

•	 De CISO krijgt een steeds belangrijkere rol.

•	 Ontwikkeling van digitale dreigingen zorgt voor 
nieuwe uitdagingen.

•	 Het competentieprofiel van de CISO verandert 
mee.

•	 In de praktijk zijn drie typen CISO’s te onder-
scheiden.

Klassieke rol binnen de organisatie
De CISO heeft als taak de informatiebeveiligingsstrategie van 
zijn organisatie te formuleren en een securiteitorganisatie in te 
richten. Hij moet zorgdragen voor de implementatie van infor-
matiebeveiligingsmaatregelen in de organisatie en sturing geven 
aan zowel beleid als uitvoering. In de praktijk is de CISO echter 
nog vaak uitvoerend bezig met de technische aspecten van 
cybersecurity. Verder lijken de verantwoordelijkheden van de 
CISO geen gelijke tred houden met zijn mandaat en budget. Als 
het misgaat, wordt kritisch naar hem gekeken maar bevoegd-
heden of middelen om de zaak op orde brengen en preventieve 
maatregelen door te voeren heeft hij zelden. Zijn rol is vooral een 
adviserende.

Ook de positie van de CISO varieert sterk per organisatie. In 
sommige gevallen rapporteert hij aan de CIO, in andere legt hij 
verantwoording af aan de CFO. Slechts sporadisch valt hij recht-
streeks onder de CEO, wat gegeven het toenemend belang van 
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zijn rol de juiste positie zou moeten zijn. Bij grote inbreuken op bedrijfsdata of -systemen kun-
nen de gevolgen voor de organisatie enorm zijn en moet snel kunnen worden gescha-
keld over aspecten die de IT ver overstijgen.

Boardroom
Gelukkig staat informatiebeveiliging in veel boardrooms inmiddels hoog op de agenda. 
De vele berichten over cybercriminaliteit in de media hebben daar in belangrijke mate 
aan bijgedragen. Waar cybersecurity voorheen vooral als kostenpost werd beschouwd, 
zien bestuurders nu in dat kritieke bedrijfsprocessen reëel gevaar lopen als data en 
systemen onvoldoende zijn beveiligd. Dit betekent dat de rol van de CISO moet worden 
verbreed van techniek naar de business en zelfs naar wet- en regelgeving op dit terrein.

Een van de uitdagingen is dat beveiligingsmaatregelen intern vaak als lastig worden 
ervaren: “Security loopt onze ambities voor de voeten.” Daar ligt zo’n nieuwe taak voor 
de CISO. Samen met de business moet hij een balans vinden tussen adequate beveili-
ging van informatie en voldoende vrijheid voor medewerkers en klanten om te handelen. 
Hij ontkomt er daarbij niet aan om bepaalde risico’s te accepteren. Zo vergroten ‘bring 
your own device’, het ‘Internet of Things’ en andere innovatieve technieken het risico op 
datalekken. Tegelijk bieden ze de organisatie ook belangrijke voordelen. Niemand zal 
de risico’s ontkennen van social media, clouddiensten en mobiele apparaten waarmee 
gebruikers toegang krijgen tot bedrijfs- of persoonlijke informatie. Maar het uitsluiten van 
deze middelen is natuurlijk al lang geen optie meer. 

Aan de andere kant worden cyberaanvallen steeds geavanceerder en gerichter uit-
gevoerd. De CISO moet daarom constant worden gevoed met actuele dreigingen en 
direct in staat zijn de impact ervan in te kunnen schatten op de organisatie. Het inrichten 
van een goed functionerend ISMS en een incident responsplan is dan ook een van de 
nieuwe en belangrijkere taken van de CISO.

Competentieprofielen
Het verbredende securitylandschap en de veranderende rol van de CISO binnen de 
organisatie vergen meer en andere competenties. De CISO zal in staat moeten zijn tra-
ditionele IT-focus los te laten en in overleg te treden met de business over cybersecurity. 
Een kwestie van geven en nemen op basis van begrip voor elkaars doelstellingen. Dat 
stelt eisen aan de communicatieve vaardigheden van de CISO, zijn empathisch vermo-
gen en zijn stevigheid om beslissingen te durven nemen. Bijgestaan door specifieke 
deskundigen zal hij constant op de hoogte moeten zijn van de laatste technologische 
ontwikkelingen en wetgeving om ze vervolgens samen met de business te vertalen naar 
adequate en geaccepteerde compliance- en beveiligingsmaatregelen. Daarnaast zal hij 
op basis van een heldere visie en strategisch inzicht het management overtuigend moe-
ten kunnen adviseren over security en zorgdragen voor een goed veiligheidsbewustzijn 
bij alle medewerkers binnen de organisatie. En natuurlijk schuift hij ook aan bij sector-
overleggen met andere CISO’s. Kortom, de CISO moet een veel breder competentie-
profiel hebben dan voorheen omdat er veel meer van hem moet worden verwacht.

In de praktijk zien we verschillende typen CISO’s
De netwerkspecialist/techneut
Deze CISO heeft een opleiding in de techniek of informatica, begon zijn carrière meestal 
in de IT, om zich later te specialiseren in security. Dit type CISO legt de focus dan ook 
vaak op de techniek en heeft moeite met het schrijven van strategie- en beleidsnotities. 
Voor deze CISO is het van groot belang de CISM (Chief Information Security Manager) 
certificering te behalen om de governance beter te leren begrijpen. In kleine organisaties 
komt deze CISO goed tot zijn recht, omdat hij ook de mogelijkheid heeft om zelf een 
helpende hand te bieden.
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Jurist/beleidsadviseur
Een groot deel van de CISO’s is doorgegroeid vanuit een rol 
als jurist of beleidsadviseur. Dit type CISO ligt vaak goed bij het 
management, communiceert sterk en heeft compliance hoog 
in het vaandel staan. In tegenstelling tot de technische CISO 
zal deze meer moeite hebben met de praktijk en de techniek. 
Behalen van het CISSP- en CEH-certificaat zal uitkomst bieden 
om digitale dreigingen beter te begrijpen. Voor grote organisaties 
met een eigen securityafdeling is dit type CISO ideaal.

Politieman/militair 
Deze CISO’s zijn hun loopbaan begonnen in de militaire dienst of 
de rechtshandhaving en hebben hun technische expertise ver-
kregen door middel van ‘learning on-the-job’. Ze komen vooral 
goed tot hun recht in hiërarchische organisaties. Een valkuil voor 
deze CISO is dat de focus teveel op de fysieke beveiliging wordt 
gelegd en de digitale dreigingen te weinig aandacht krijgen.

54 Trends in Veiligheid 2016



Welk type CISO het meest geschikt is hangt onder meer af van 
de grootte en de strategische doelstellingen van de organisatie. 
Voor de ideale CISO zal een organisatie op zoek moeten naar 
een echte allrounder met een flinke dosis ervaring en een combi-
natie van bovenstaande profielen. Hij moet in staat zijn tegenge-
stelde belangen met elkaar te verenigen, waarbij hij de adviezen 
van verschillende deskundigen en de belangen van het manage-
ment op hun waarde moet kunnen beoordelen. Vanzelfsprekend 
hoort bij de grotere verantwoordelijkheid van de CISO ook een 
groter mandaat om slagvaardig te kunnen optreden als dat 
nodig is. 

       Conclusie

Door de snelle technologische, maatschappelijke en juridische 
ontwikkelingen rond cybersecurity wordt het takenpakket van de 
CISO steeds breder, complexer en ook belangrijker. Dat vraagt 
om heel andere competenties. Het is daarom goed om de positie 
en functie-eisen van de CISO kritisch te evalueren en zo zorg te 
dragen voor een goede en evenwichtig beveiliging van systemen 
en data, die past bij de aard van de onderneming, compliant is 
met wet- en regelgeving en breed gedragen wordt door de busi-
ness. 

        Over de auteurs

Guido Voorendt is cybersecurity consultant bij Capgemini. Hij is 
actief in het domein van openbare orde en veiligheid en gespe-
cialiseerd in security governance, phishing, privacy en identity & 
access management. Drs. Matthijs Ros is managing consultant 
bij Capgemini. Hij is actief in het domein van openbare orde en 
veiligheid en geeft als security leader sturing aan het cybersecu-
rity team van Capgemini Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteurs via:
guido.voorendt@capgemini.com en matthijs.ros@capgemini.com

@gvoorendt en @matthijsros
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Welke factoren dragen bij aan verbeterde omgevingsveiligheid 
in de chemische industrie en welke positieve neveneffecten 
levert dit op voor deze bedrijven?    

De industrie zorgt voor een 
veiligere omgeving

Er is van oudsher een natuurlijke spanning tus-
sen de chemische industrie en de veiligheid 
in de omgeving van het bedrijf. Ervaring leert 
namelijk dat als het misgaat, dit grote conse-
quenties heeft. De overheid heeft aangaande 
omgevingsveiligheid een controlerende en toe-
zichthoudende rol. In dit artikel laten we zien 
dat een echte bijdrage aan meer veiligheid 
vanuit het bedrijf zelf moet komen. Door leider-
schap, samenwerking, professionalisering en 
digitalisering kan vooral het bedrijf bijdragen 
aan de algehele omgevingsveiligheid.

Highlights

•	 Op landelijk niveau nemen BRZO-bedrijven hun 
verantwoordelijkheid wat betreft de integrale 
veiligheid.

•	 Concrete ontwikkelingen tonen aan dat private en 
publieke organisaties samen bijdragen aan meer 
veiligheid en dat dit loont. 

•	 Het chemieconcern als een goede buur! 
Digitalisering is de snelle winstpakker. 

•	 Leiders binnen de industrie die veiligheid voorop 
zetten, scoren op alle fronten beter.
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Leiderschap

Excellente
Veiligheid
beheers-
systemen

Regionale
Veiligheids-
netwerken

Veiligheid
in de
keten

De industrie zet veiligheid voorop
Vanuit het VNO-NCW is het programma Veiligheid Voorop opge-
richt om BRZO-bedrijven (zie kader) in de chemische sector 
bewust te maken van veiligheid en ze te helpen bij het orga-
niseren van de juiste veiligheidsmaatregelen. Het programma 
spreekt de intrinsieke motivatie van bedrijven aan om serieus te 
werken aan de verbetering van veiligheid. Hierbij ligt de focus 
niet alleen op veiligheid in het primaire proces, maar ook op 
samenwerking tussen bedrijven en de omgeving. Het program-
ma draagt sterk bij aan het bewustzijn van bedrijven om ook de 
omgevingsveiligheid te vergroten. Daarbij wordt met name het 
samenwerken en delen van kennis gestimuleerd.

Bedrijven nemen door deelname aan het programma hun ver-
antwoordelijkheid en gaan voor excellente veiligheid. Het beha-
len van het Responsible Care certificaat (ISO-14001), zoals door 
de Nederlandse vestigingen van SABIC, maken de verbeterde 
veiligheidsprestaties zichtbaar. Primair hebben zij focus op de 
operationele processen en de veiligheid daarvan, maar ook het 
omgevingsbewustzijn wordt sterker. 

Aanvullend helpt het programma de chemiebedrijven met tools 
om de veiligheidscultuur te verbeteren en meetbaar de veilig-
heidsprestaties te verbeteren. Het streven is geen enkel inci-
dent te hebben. Concrete resultaten zijn bijvoorbeeld het Self 
Assessment Questionnaire dat bedrijven helpt om de belangrijke 
punten rond hun veiligheid te adresseren en de regionale veilig-
heidsbijeenkomsten die georganiseerd worden om actief kennis 
op te doen en uit te wisselen.

Voorbeeld van het chemieconcern als 
goede buur
Vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel voor de veiligheid 
van haar omgeving trekt Tata Steel nauw samen op met de 
Veiligheidsregio Kennemerland. Vanuit haar wettelijke verplich-
ting is de veiligheidsregio verantwoordelijk om samen met bedrij-
ven in haar regio afspraken te maken en toezicht te houden op 
de veiligheid bij bedrijven. Juiste en tijdige informatieuitwisseling 
is cruciaal om dit te kunnen organiseren. Daarom hebben de 
Veiligheidsregio Kennemerland en Tata Steel besloten om aan 
te sluiten op dezelfde meldkamer technologie. Dit optimaliseert 
de informatieuitwisseling en de snelheid van hulpverlening. 
Daarnaast hebben de veiligheidsregio en Tata Steel een aantal 
innovatieve projecten opgestart om te verkennen hoe zij hun 
gezamenlijke informatiepositie kunnen versterken. Een voorbeeld 
daarvan was de test of het mogelijk is een emissiewolk recht-
streeks geografisch te plotten vanaf het Tata Steel terrein naar 
de meldkamer van Kennemerland. Op deze wijze hebben zowel 

“ Voor ons is van belang om een goede buur 
te zijn.” 
Jeroen Eerden, manager Crisisbeheersing Tata Steel

“ Meer veiligheid moet vooral vanuit het bedrijf 
zelf komen. Bedrijven die veiligheid een integraal 
onderdeel maken van hun bedrijfsvoering behoren 
vaak tot de meest succesvolle bedrijven overall. 
Deelnemers aan ons programma begrijpen dit 
en boeken succes door zichtbaar leiderschap, 
cultuurverbetering en (pro)actief zijn binnen de 
regionale veiligheidsnetwerken.”
Corine Baarends, Projectleider Veiligheid Voorop 

Nederland kent ruim 400 bedrijven die onder het Besluit 
Risico op Zware Ongevallen (BRZO) vallen. Binnen 
BRZO-bedrijven zijn er drie soorten veiligheidsdossiers 
te onderscheiden. De procesveiligheid: dit proces 
is cruciaal voor de continuïteit van het primaire 
productieproces. Deskundigen als de chemical plant-, 
proces- en veiligheidsmanagers en -technologen spannen 
zich dagelijks in om het proces voor de medewerkers zo 
veilig mogelijk te maken. Daar direct aan gelieerd zit de 
arbeidsveiligheid. De gevaarzetting van het werk is vele 
malen hoger dan de gemiddelde kantoorbaan. En tenslotte 
de omgevingsveiligheid. Dit is in de praktijk een stuk 
lastiger te organiseren, omdat het deels onder de span 
of control valt van het BRZO-bedrijf. Denk hierbij aan het 
grip krijgen op de veiligheid van de medewerkers van een 
toeleverancier, de transporteur van de eindproducten of de 
veiligheid en gezondheid van omwonenden. Om ervoor te 
zorgen dat de omgevingsveiligheid wordt geborgd werken 
deze bedrijven intensief samen met veiligheidsregio’s.

Figuur 1: De vier pijlers van Veiligheid Voorop 
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Tata Steel als de regio hetzelfde beeld over het effectgebied. 
Door kennis te delen en een gelijksoortige rekeningmethodiek 
te gebruiken zijn zowel Tata Steel als de hulpverleners sneller en 
beter geïnformeerd. Op basis van de lessen van deze test zetten 
Tata Steel en de Veiligheidsregio zich in om deze ontwikkeling te 
integreren in de bestaande werkwijze.

Trends in omgevingsveiligheid
Naast dit voorbeeld van goede samenwerking tussen Tata 
Steel en Kennemerland, zien wij in het algemeen drie trends die 
belangrijk zijn voor het vergroten van de omgevingsveiligheid. 
Bewustzijn van - en verantwoordelijkheidsgevoel voor - de 
omgeving en dus ook het netwerk waar een bedrijf zich in 
bevindt, neemt toe. Waar het programma Veiligheid Voorop zich 
voornamelijk richt op de integrale veiligheid van het primaire 
productieproces en het netwerk dat daarbij een rol heeft, 
zien we een aanvullende ontwikkeling van bedrijven die hun 
verantwoordelijkheid breder trekken dan het primaire proces en 
zich verantwoordelijk voelen om ook een goede buur te zijn. Zij 
onderkennen het belang van de veiligheid van hun omgeving en 
winnen zo het vertrouwen van belangrijke overheidspartners en 
misschien nog relevanter: de omwonenden. 

Digitalisering van productie- en logistieke processen en het 
asset lifecycle management: digitalisering is een feit en speelt al 
in grote mate bij de meeste BRZO-bedrijven. Steeds meer pri-
maire processen en assets worden digitaal gemonitord en smart 
metering en sensoring helpt hen om processen efficiënter en 
goedkoper in te richten.

Het BRZO-bedrijf Tata Steel bevindt zich in IJmuiden 
op de grenzen van drie verschillende gemeenten. 
Tata is verantwoordelijk voor een staalproductie van 7 
miljoen ton per jaar en is werkgever voor ruim 9.000 
mensen. Voor dit productieproces zijn stoffen en acti-
viteiten noodzakelijk die verhoogde risico’s met zich 
meebrengen. Tata Steel behoort tot de zwaarste cate-
gorie BRZO-bedrijf. De operationele veiligheid staat 
voor Tata Steel voorop en krijgt veel aandacht. Met als 
doel de medewerkers, leveranciers en bezoekers veilig 
op het terrein toe te kunnen laten en te laten werken. 
Internationaal wordt veiligheid gemonitord en gecoör-
dineerd. Als op een plant van Tata Steel ergens op de 
wereld een incident gebeurt en dit leidt tot andere veilig-
heidsmaatregelen en procedures dan wordt dit wereld-
wijd uitgerold. Tata Steel begrijpt dat voor een goede 
bedrijfsvoering het cruciaal is om ook te zorgen voor de 
veiligheid van de omgeving van het bedrijf.

Figuur 2: Digitalisering van integraal 
veiligheidsmanagement

“ Voor meer veiligheid is wederzijds vertrouwen 
cruciaal. De bedrijven en de overheid moeten hier 
samen continu aan blijven werken.”
Corine Baarends, Projectleider Veiligheid Voorop 
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Ook is een toename te zien van het managen en monitoren van veiligheid met digitale 
tooling. Dit geldt voor alle processen binnen de veiligheidsketen en is verbonden aan 
het asset lifecycle management en de productie- en logistieke processen. De hele 
veiligheidsketen van preparatie tot evaluatie wordt in steeds grotere mate digitaal. Tools 
helpen bij het opleiden van veiligheidsmedewerkers en het inrichten van protocollen en 
scenario’s. Tools versterken bovendien tijdens de repressie- en responsfase de gedeelde 
informatiepositie en informatieuitwisseling. Tevens helpen tools bij het evalueren van 
incidenten en het verbeteren van de protocollen.

Onze visie op de digitalisering van integraal 
veiligheidsmanagement
In navolging van de drie trends zien wij een belangrijke toekomst voor het integrale veilig-
heidsmanagement. De industrie neemt de verantwoordelijkheid voor het organiseren 
van veilige productie en transportprocessen en heeft daarbij als goede buur oog voor 
het belang en de veiligheid van haar omgeving. Daarbij ziet zij heil in het digitaal verbinden 
van haar eigen primaire proces met de veiligheidsprocessen. Niet alleen vanuit haar 
eigen perspectief, maar uit het perspectief van de hele keten en in samenwerking met 
de omgeving. Alle schakels in de veiligheidsketen zijn naadloos en digitaal op elkaar aan-
gesloten. Dit kan niet zonder ondersteuning van een integraal veiligheidsmanagement 
informatiesysteem (iVMS).
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Dankzij de technologie en protocollen wordt een alarmsignaal 
vanuit een sensor in het productieproces snel en effectief afge-
handeld. En, mocht het onverhoopt toch uit de hand lopen, dan 
is niet alleen het bedrijf zelf goed geëquipeerd om in te grijpen, 
maar heeft ook de omgeving per direct juiste informatie en pro-
tocollen in handen om gezamenlijk op te treden. Een goed inge-
richt iVMS is zo de katalysator voor zowel het inrichten van een 
excellent en efficiënt productieproces als voor het organiseren 
van de integrale omgevingsveiligheid. 

Veiligheid door meer openheid
De drive om de omgevingsveiligheid te verbeteren moet komen 
vanuit het bedrijf zelf. Dit vraagt om leiderschap, de ambitie om 
ook in veiligheid ‘best in class’ te willen zijn en om het bij ‘res-
ponsible care’ horende verantwoordelijkheidsgevoel. Investeren 
en innoveren in veiligheid moet door de leiding gezien worden 
als een investering in bedrijfscontinuïteit en in de kwaliteit van de 
cultuur van de organisatie. 
Veiligheidsprofessionals moeten worden geïnspireerd om met 
een integrale bril naar veiligheid te kijken. Zij kunnen daarbij 
ondersteund worden door goed geoefende protocollen en 
afspraken. Waarbij de informatie uit het iVMS relevant is voor 
hun rol en hen helpt de juiste beslissingen te nemen. De profes-
sionals op het raakvlak tussen de industrie en haar toezichthou-
ders verschuiven meer van controleur naar samenwerkende 
publiek-private professionals ten bate van betere omgevings-
veiligheid.

Voor de omwonende groeit door de omgevingsgerichte infor-
matievoorziening het vertrouwen in de industrie en haar samen-
werking met de overheid. Zij voelen zich veiliger en weten dat zij 
tijdig en juist geïnformeerd worden wanneer er iets aan de hand 
is en kunnen daar zelfstandig op handelen. 

Drempels op de weg
Om deze visie te realiseren, is het belangrijk dat industrie en 
overheid op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken. Een 
proces dat tijd vergt maar het is hoopvol dat een aantal belang-
rijke spelers hierin een voorbeeldrol neemt en laat zien dat het 
kan.
Technologie is steeds wijder verbreid in de industrie, maar richt 
zich nog teveel op het primaire proces. De stap naar integrale 
veiligheidssystemen die informatieuitwisseling met de keten 
mogelijk maakt wordt nog mondjesmaat genomen. Privacy en 
concurrentiegevoelige informatie wordt als excuus gebruikt om 
geen informatie met elkaar te delen. Wij zijn er van overtuigd dat 
‘security as design’ in de oplossingen en het maken van goede 
afspraken deze hobbel snel weg zullen nemen.

Figuur 3: Integraal Veiligheidsmanagement Systeem (iVMS) 

“ De toekomst zit in het faciliteren van een hande-
lingsperspectief. Dit sluit aan op de ontwikkeling die 
veiligheidsregio’s stimuleren, die gericht is op het 
verhogen van de zelfredzaamheid van de burger.”
Hans de Vries, specialist Externe Veiligheid 
Veiligheidsregio 

Digitale procedure 
afhandeling

Digitaal afhandelen 
incident scenario

Digitaal 
voorbereiden op 

scenario’s

Digitaal ontwerpen 
en plannen van 

veiligheid

Digitale evaluatie en 
rapportage

Digitaal risico- 
management en 
opstellen incident 

management scenario’s

Actuele 
digitale/visuele 
informatie van 

proces-en productie- 
middelen

Digitaal aangeleverde 
meldingen van 

veiligheidsissues uit 
apps, sensoren, 
asset-en proces 

monitoring tooling

Integraal 
Veiligheids-
management 

systeem

60 Trends in Veiligheid 2016



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
auteurs via:

erik.e.vandenberg@capgemini.com, stijn.de.keijzer@capgemini.com en 
RSchinning@vrk.nl

       Conclusie

Omgevingsveiligheid vergroot alleen als er een interne drive is van-
uit BRZO-bedrijven om dit te vergroten. De resultaten van de aan het 
Veiligheid Voorop programma deelnemende bedrijven en de eerste ISO-
14001 ‘responsible care’ certificeringen tonen dat aan.
De focus op de veiligheid van het operationele proces is niet meer vol-
doende voor goede bedrijfsresultaten. De focus moet verlegd worden 
van intern en de (primaire) procesveiligheid naar de omgeving en inte-
graal veiligheidsmanagement van de totale keten.
Leiders in de industrie die omgevingsveiligheid als prioriteit stellen, maakt 
hun tot een goede buur. Dit biedt wellicht mogelijkheden om overheids-
optreden en het toezicht door de overheid op een andere wijze in te rich-
ten. 
Technologie (bijvoorbeeld een iMVS) is dé katalysator voor zowel het ver-
beteren van de prestaties van de primaire productieprocessen als van 
de prestaties van keten- en omgevingsgerichte samenwerking op het 
gebied van veiligheid.
Veiligheidprofessionals, zoals die van de veiligheidsregio, kunnen dankzij 
deze ontwikkeling op basis van de juiste informatie betere beslissingen 
nemen ter voorkoming van, ter voorbereiding op en bij de afhandeling 
van veiligheidsincidenten. 
Voor de burger verhoogt het handelingsperspectief, de zelfredzaamheid 
en het gevoel van veiligheid door een op de omgeving gerichte informa-
tievoorziening.

        Over de auteurs

Drs. Erik van den Berg is expert op het gebied van het ontwikkelen 
en implementeren van netcentrische informatiesystemen in het crisis-
managementdomein. Drs. Stijn de Keijzer is expert op het gebied van 
het ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen rondom 
crisis- en veiligheidsmanagement. Drs. Roy Schinning-Woltring MBA 
is programmamanager Digitale Samenwerking bij de Veiligheidsregio 
Kennemerland. Tevens is hij landelijk actief op gebied van ontwikkeling 
van geografische informatie voor Brandweer Nederland en het Instituut 
Fysieke Veiligheid. Roy is met name geïnteresseerd in de ontwikkeling 
van digitalisering van bedrijfsmodellen binnen publieke en private 
organisaties.
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Bent u geïnteresseerd in andere publicaties? Naast ons jaarlijks Trends in Veiligheid 
rapport publiceren wij nog andere rapporten, onderzoeken en white papers die 
voor u relevant kunnen zijn. Onderstaand treft u een verkort overzicht aan. 
Een compleet overzicht van onze publicaties vindt u op 
www.capgemini.nl en www.capgemini-consulting.nl   

Publicaties

Identity crisis: how to balance digital transformation and user security?

Onderzoek van Capgemini en RSA laat zien dat organisaties die willen meeliften op de 
digitalisering door snel nieuwe online diensten te ontwikkelen en aan te bieden, vaak te 
weinig investeren in adequate cybersecurity-maatregelen. Dit zorgt voor aanzienlijke risico’s, 
vooral voor de wijze waarop de toegang van gebruikers is geregeld. Uit de resultaten 
blijkt dat bedrijven inmiddels in actie komen om hun bestaande beveiligingsmaatregelen 
te versterken. Vooral in de nasleep van ernstige beveiligingsincidenten, nemen de 
investeringen in Identity and Access Management (IAM) merkbaar toe.

 https://www.capgemini.com/identitysurvey

World Quality Report 2015-2016

De zevende editie van het World Quality Report van Capgemini, HP en Sogeti blijkt dat 
de snelheid waarmee digitale transformatie plaatsvindt, wordt gezien als de belangrijkste 
hobbel bij de ontwikkeling van software. 55% van de organisaties geeft aan dat verande-
ring van applicatiefunctionaliteit hun grootste uitdaging is. Om controle te krijgen over de 
stroom aan nieuwe applicaties geven organisaties in de Benelux op jaarbasis 11% meer uit 
aan testen en kwaliteitsborging. Het World Quality Report onderzoekt jaarlijks de actuele 
stand van zaken op het gebied van kwaliteitsborging en software-testen in verschillende 
sectoren en regio’s wereldwijd.

https://www.nl.capgemini.com/thought-leadership/world-quality-report-2015-16

Future proofing egovernment for a digital single 
market – eGovernment Benchmark

Het benchmarkonderzoek naar de stand van zaken op het gebied van eGovernment van 
de Europese Commissie, wordt jaarlijks uitgevoerd door Capgemini. Het meest recente 
onderzoek laat zien dat Europa digitaal volwassener wordt, doordat steeds meer online 
overheidsdiensten de gebruiker meer centraal zijn gaan stellen. Lidstaten moeten zich rich-
ten op het doen van verbeteringen voor mobiele apparaten, transparantie en vereenvoudi-
ging. Met de eGovernment Benchmark wordt bekeken hoe overheidsdiensten ‘twee keer 
zo goed kunnen functioneren, in de helft van de tijd, voor half zoveel geld.’

https://www.nl.capgemini.com/bronnen/volledig-rapport-future-proofing-egovernment-
voor-een-digital-single-market
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Cloud Readiness Rapport Nederland 2015 – 
van ground zero naar cloud nine

Organisaties en consumenten wereldwijd geven in 2020 gezamenlijk naar verwachting 
170 miljard euro uit aan Cloud-services en-applicaties. Een ruime verdrievoudiging ten 
opzichte van 2014. Nederland loopt met een Cloud-adoptiegraad van 28% in 2014 voor 
op het EU-gemiddelde van 19%, maar hoe zetten Nederlandse bedrijven eigenlijk Cloud-
technologie in en zijn ze toegerust om het volledige potentieel hiervan te realiseren? Deze en 
andere vragen worden beantwoord in het Cloud Readiness Report 2015 van Capgemini.

https://www.nl.capgemini.com/cloud-services/cloud-rapport-nederland-2015-van-ground-
zero-naar-cloud-nine

Digital Transformation Review 8: Het nieuwe innovatieve paradigma van 
het digitale tijdperk. Sneller, goedkoper & open.

In deze editie van het Digital Transformation Review gaan we in op hoe organisaties een 
duurzame en succesvolle innovatiestrategie kunnen creëren, puttend uit ons wereldwijde 
panel van leidinggevenden in de branche en academici.
Vier thema’s worden uitgediept:
•	Welke digitale innovaties moeten op de agenda bij organisaties?
•	Hoe moeten bedrijven innovatie bevorderen en verankeren in hun cultuur?
•	Welke lessen kunnen we leren van organisaties die opvallen door innovatie?
•	Wat is de rol en de impact van innovatiecentra?

https://www.nl.capgemini-consulting.com/bronnen/digital-transformation-review-deg8-het-
nieuwe-innovatie-paradigma-van-het-digitale-tijdperk

Organizing for digital: why digital dexterity matters

Dit rapport van Capgemini Consulting en het MIT Center for Digital Business laat zien dat 
weinig organisaties digitale technologieën inzetten om hun bedrijf te laten evolueren naar 
een digitale organisatie. Bedrijven die dit wel doen bezitten de gave tot ‘digitale behendig-
heid’, ofwel de mogelijkheid om snel het organisatie-ontwerp aan te passen door opeen-
volgende transformaties. Bijvoorbeeld door het steeds slimmer organiseren van systemati-
sche datagedreven besluitvorming, het delegeren van meer beslissingsbevoegdheden naar 
de medewerkers aan de voorkant van de organisatie en een effectievere samenwerking 
binnen en buiten de bestaande grenzen van de organisatie.

https://www.capgemini-consulting.com/digital-organizations
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Blogs

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

Ga naar de Insights in Security blog via  
www.nl.capgemini.com/blog/insights-in-
security-blog 

Ga naar de Veiligheid en Rechtsketen blog via  
www.nl.capgemini-consulting.com/blog/veiligheid-
en-rechtsketen-blog 
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Over Capgemini
 
Met meer dan 180.000 medewerkers in ruim 40 landen is Capgemini 

wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technologie- 
en outsourcingdiensten. In 2015 realiseerde de Group een wereldwijde omzet van  
EUR 11,9 miljard. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini business-, 
technologie- en digitale oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte, wat leidt tot 
innovatie en een beter concurrentievermogen. Als een diverse, multiculturele organisatie 
heeft Capgemini een geheel eigen, onderscheidende werkwijze ontwikkeld, de 
Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde leveringsmodel Rightshore®

 

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is de wereldwijde organisatie van de Capgemini Group voor 
transformatie- en strategisch advies, en is gespecialiseerd in het adviseren en begelei-
den van ondernemingen bij belangrijke transformaties: van innovatieve strategieën tot 
strategie-implementatie, met continue aandacht voor duurzame resultaten. De nieuwe 
digitale economie veroorzaakt aanzienlijke verandering, maar creëert ook kansen. Om 
de bijbehorende digitale transformatie in goede banen te leiden werkt ons wereldwijde 
team van meer dan 3000 getalenteerde consultants samen met toonaangevende 
ondernemingen en overheden. We putten hierbij uit ons inzicht in de digitale economie 
en ons leiderschap in bedrijfstransformaties en organisatorische veranderingen. 
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