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Over het rapport Trends in Veiligheid
Trends in Veiligheid is al vijf jaar het rapport met daarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het openbare orde en veiligheidsdomein. De verschillende auteurs geven
naast een heldere visie ook grensverleggende inzichten en intelligente oplossingen op
het snijvlak van veiligheid en vrijheid
Aanvullend hebben we ook dit jaar een onderzoek laten uitvoeren onder burgers in
Nederland door TNS NIPO. De uitkomsten geeft een inzicht in de mening en perceptie
van de Nederlandse burger op het gebied van openbare orde en veiligheid.
Download het volledige rapport of de essays afzonderlijk via www.trendsinveiligheid.nl
Een hardcopy exemplaar kunt u aanvragen via e-mail:
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com
Utrecht, mei 2015
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Voorwoord
Trends in Veiligheid 2015 markeert ons eerste lustrum. Voor het schrijven van dit voorwoord hebben wij daarom teruggekeken naar de vorige uitgaven. Dit waren de thema’s:

2010: Samen werken aan veiligheid. (Bundel en coördineer
de vele initiatieven).
2013: Digitale samenwerking kan
niet zonder digitale veiligheid
(betrouwbaarheid en integriteit
van gegevens).

Trends in Veiligheid 2014
Digitale ketensamenwerking

2011-2012: Veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven
en burger (nieuwe vormen van
samenwerking).

2014: Digitale ketensamenwerking (de rol van informatie in succesvolle ketensamenwerking).

Het thema van 2015 is ‘Digitale dienstverlening in het
veiligheidsdomein’.

Daarmee is het begrijpelijk dat het thema van vorig jaar
nog actueel is.

Terugkijkend is sinds 2010 een aantal rode draden te
herkennen:
• Samenwerken, zowel binnen als tussen organisaties
en belanghebbenden.
• (Digitale) veiligheid.
• Informatievoorziening en digitalisering.

Maar er is ook veel veranderd. Veel organisaties in het
domein van openbare orde en veiligheid en hebben
inmiddels substantiële stappen gezet. In deze uitgave
treft u voorbeelden aan van digitaliseringsprojecten die
inmiddels succesvol zijn geïmplementeerd. Maar vooral
ook voorbeelden van situaties, processen en ketens
waar nog veel kansen liggen voor verdere digitalisering.

We zien ook dat het thema van 2015 sterk lijkt op dat
van 2014. Is er dan niets veranderd?
Het antwoord op deze vraag kan zowel ontkennend als
bevestigend zijn. De digitalisering is eigenlijk pas gestart.
Digitalisering en ketensamenwerking vergen processen
van jaren om te doorgronden en door te voeren.

Belangrijk is ook dat het in 2014 vooral ging om ketensamenwerking, terwijl het in 2015 gaat over dienstverlening. Er is sprake van een ommekeer: meer ‘van buiten
naar binnen’, waar hebben de andere betrokkenen
behoefte aan?
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De digitale dienstverlening binnen de openbare orde en
veiligheid zal de komende jaren substantieel veranderen.
Enkele voorbeelden:
• Vrijwel alle betrokken overheidsinstellingen werken
aan de aanleg van ‘portalen’ om actief digitaal te
communiceren en gegevens uit te wisselen met
diverse betrokkenen.
• De agent wordt digitaal op straat ondersteund. Hij
heeft direct toegang tot allerlei soorten informatie via
telefoon of tablet en communiceert ook zelf (digitaal)
met allerlei partijen.
• Het papier verdwijnt en daarmee worden processen
vereenvoudigd en versneld, maar verdwijnt ook een
aantal administratieve functies en taken.
• Burgers/klanten veranderen van reactief en/of servicegericht naar zelfredzaam.
• In het ZSM-proces hebben betrokken partijen direct
toegang tot relevante informatie die helpt om de juiste
beslissing te nemen. Hierbij gaat het zowel om informatie over de betrokken persoon, zijn omgeving als
informatie over vergelijkbare situaties en eerdere
beslissingen.
Maar digitalisering is niet alleen nodig om processen efficiënter en effectiever te kunnen laten verlopen. Het verbeterde gebruik van data is ook nodig om Nederland
veilig te houden. En de burgers zich veilig te blijven laten
voelen. Om informatie te verzamelen over jihadisme. En

over terrorisme. Maar ook criminaliteit op kleinere
schaal: de inbraak in de wijk. En op basis van de informatie tijdig te kunnen handelen. De implementatie van
digitalisering en ketensamenwerking kent nog veel uitdagingen. Hierbij is het nuttig om te leren van ervaringen
die andere organisatie hebben opgedaan.
Capgemini ondersteunt wereldwijd digitale transformaties. Ook doen we, samen met het Massachusetts
Institute for Technology, academisch onderzoek. Recent
zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in het
boek ‘Leading Digital, Turning Technology into Business
Transformation’. In deze uitgave van Trends in Veiligheid
treft u een korte samenvatting van dit toonaangevende
boek aan.
Succesvolle digitale transformaties vragen een combinatie
van digitale visie en leiderschap en digitale capaciteiten. In
deze uitgave van Trends in Veiligheid ziet u daarvan een
aantal herkenbare voorbeelden. Wij zijn er trots op dat
Capgemini bij veel van deze voorbeelden een rol mag
vervullen. Wij steunen de overheid ook de komende jaren
graag bij de uitvoering van de digitale transformatie.

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

Utrecht, mei 2015
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Managementsamenvatting
Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein
Vier op de tien Nederlanders voelt zich soms tot vaak onveilig
(41%). In vergelijking met vorig jaar is de groep burgers die zich
soms onveilig voelt significant toegenomen. Hierbij gaat het
om subjectieve veiligheid. Uit de rapportage Criminaliteit en
Rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoeksen Documentatiecentrum blijkt dat het aantal daadwerkelijke
incidenten de afgelopen tien jaar juist is afgenomen.
Tegelijkertijd wil bijna tweederde van de Nederlanders een
overheid die digitaal te bereiken is en wenst bijna de helft van
de Nederlanders meer digitale communicatie van organisaties
in het veiligheidsdomein. Dit jaar staat het rapport Trends in
Veiligheid dan ook in het teken van digitale dienstverlening.

Figuur 2: Hoe belangrijk vindt u dat u digitaal kan
communiceren of formulieren digitaal bij de
overheid kan indienen en digitaal kan ontvangen?
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Figuur 1: 4 op de 10 Nederlanders voelt zich
soms tot vaak onveilig.
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Welke kansen biedt het digitale tijdperk?
In zeventien artikelen zijn verschillende aspecten van deze trend nader belicht, waarbij
dit trendrapport begint met een waarschuwing. In de praktijk blijkt namelijk dat veel
technologische vernieuwingen moeizaam tot stand komen: “als een slak die remt in
de bocht”. De sleutel tot versnelling ligt daarbij niet in de techniek maar in de wijze
waarop de vernieuwing wordt georganiseerd. De kansen die het digitale tijdperk biedt,
kunnen sneller en beter worden gepakt door toepassing van vier nieuwe organiseerprincipes. Deze principes en een aantal tips voor concrete interventies zijn toegelicht
in het eerste artikel.
Vele organisaties in het veiligheidsdomein werken momenteel aan verbetering van
hun digitale dienstverlening. Technologische ontwikkelingen maken het contact tussen burgers, professionals en veiligheidsorganisaties intensiever waardoor de dienstverlening sneller, goedkoper en effectiever kan plaatsvinden.
• Door het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) kan de rechtspraak beter aansluiten bij de gedigitaliseerde samenleving en haar procedures toegankelijker, sneller
en eenvoudiger maken.
• Door het generiek casusoverleg ondersteunend systeem (GCOS) wordt samenwerking tussen organisaties van Justitie, Zorg en Lokale Overheden beter mogelijk
gemaakt. Hierdoor kan complexe problematiek bij jeugdigen veel meer persoonsgericht worden aangepakt.
• Door het introduceren van een Business to Employee App kan het werk van veiligheidsprofessionals op straat beter worden ondersteund waardoor hun werk efficiënter en aantrekkelijker wordt.
• Door betere digitale informatiedeling tussen publieke en particuliere ordehandhavers wordt het toezicht & de handhaving versterkt.
In dit trendrapport is elk bovengenoemd initiatief toegelicht en is aangegeven hoe
deze digitalisering het beste kan worden geïmplementeerd. Een raamwerk hiervoor
wordt gevormd door het onderzoek dat Capgemini Consulting sinds 2012 uitvoert
samen met het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Startpunt van dit onderzoek was de vraag: “Hoe passen grote organisaties vernieuwende technologie toe?”
Daaruit bleek dat onderscheid moet worden gemaakt in het ‘wat’ en het ‘hoe’. Het
‘wat’ gaat over de digitale capaciteiten en technieken. Het ‘hoe’ gaat over de wijze
waarop deze digitale capaciteiten worden ingevoerd. Een goede combinatie van
beide leidt tot organisaties die zich ‘digitale masters’ mogen noemen. Deze organisaties blijken substantieel betere resultaten te behalen dan vergelijkbare organisaties
die minder slim met digitalisering omgaan.

Figuur 3: Veiligheidsorganisaties (zoals politie of defensie) dienen
meer gebruik te maken van digitale communicatie en interactie
bij crisis/calamiteit of ter voorkoming van crisis/calamiteit.
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Vertrouwen als succesfactor
De overheid heeft zich met de uitvoeringsagenda Overheid Digitaal 2017 een belangrijke doelstelling gegeven: Nederlandse burgers en bedrijven krijgen in 2017 het
recht om digitaal al hun zaken met overheden af te handelen. Daarbij moet alle voor
burgers en bedrijven relevante informatie online beschikbaar zijn. Dit sluit aan bij de
uitkomsten in ons rapport, dat het merendeel van de Nederlanders (64%) wenst om
zaken digitaal met de overheid af te handelen. In dit rapport constateren wij echter
drie trends:
1. De toepassing van open data in het Nederlandse veiligheidsdomein is nog vrij
beperkt.
2. Slechts 43% van de burgers vertrouwt de overheid in een veilige omgang met
haar gegevens.
3. Slecht 30% van de burgers vertrouwt de overheid in de bescherming van haar
privacy.
Deze punten zijn randvoorwaardelijk voor het succes van digitale dienstverlening. In
de hoofdstukken zes (pagina 28) en zeven (pagina 34) zijn deze punten daarom uitgewerkt en is een aantal handvatten aangereikt om hiermee om te gaan.

Figuur 4: Ik heb er vertrouwen
in dat de overheid mijn privacy
voldoende beschermt.
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Burgers willen (digitaal) helpen
Ter voorkoming van of tijdens een incident wil 48% van de Nederlanders gebruikmaken van digitale communicatie met de veiligheidsorganisaties (zie figuur 3), bijvoorbeeld door sociale media. Daarbij is tweerichtingsverkeer en smart data van
belang. Geen enkele calamiteit of crisis is identiek. Vanuit de informatiebehoefte van
de burger dienen precies die informatiebronnen te worden gebruikt waarmee de
burger (in nood) wordt voorzien van handelingsperspectief. Dit wordt versterkt als de
betrokken burgers zelf ook informatie kunnen toevoegen uit en over het crisisgebied/
plaats incident. Een mooi nieuw initiatief op het gebied van opsporing betreft het
inzetten van internettechnologie waarmee een second screen is toegevoegd aan het
televisieprogramma Opsporing Verzocht van AVROTROS. Terwijl de uitzending loopt,
kan via smartphone, tablet of laptop (extra) informatie worden verstrekt en kunnen
burgers anonieme tips doorgeven aan de politie. Zo’n 81% van de burgers zijn ook
(enigszins) bereid om de overheid te helpen door het verstrekken van informatie via
sociale media. Maar wij zien ook een afname van het percentage burgers dat (zeer)
bereid is ten opzichte van vorig jaar.

1%

2015

Figuur 5: Er zijn veel initiatieven die vragen om uw hulp in het veiliger maken van uw buurt of het
land. In welke mate bent u bereid om via sociale media de overheid te helpen. Zo ja, via welk
sociale media-kanaal zou u dat hoogstwaarschijnlijk doen?
Ja, enigszins tot zeer bereid
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De overheid als regisseur
Het risico van de veelheid aan initiatieven ligt in het overvragen van de burger.
NL-Alert, Ready2Help, SOS Alarm, 112-Nederland, Buurtwhatsapp, Yazula, Amber
Alert, de politie-app, Burgernet, allemaal initiatieven om de burger te alerteren of te
betrekken. Sommige publiek, sommige privaat. Als over eenzelfde incident meerdere
initiatieven richting de burger communiceren dan verwacht deze burger (86%) dat het
bericht gelijkluidend is. Dit vraagt om regie. Met een regierol van de overheid wordt
voorkomen dat initiatieven concurreren om de aandacht van de burger. Regie leidt
tot samenhang en daarmee versterking van het gezamenlijke doel.

Figuur 6: Wanneer ik vanuit meerdere waarschuwingsinitiatieven
(Burgernet, NL-Alert etc.) van de overheid een bericht krijg,
verwacht ik dat dit hetzelfde bericht is.
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Digitalisering maakt nieuwe aanpakken mogelijk
Digitalisering heeft gerichte samenwerking tussen publieke en private partijen in de
veiligheidsketen beter mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld het netcentrisch werken waarbij een actueel gedeeld (informatie)beeld en directe beschikbaarstelling van relevante
informatie zorgt voor betere interventies. De ervaring met netcentrische werkwijze zou
ook kunnen worden toegepast op het toezicht (inspecties). Veel informatie is gedigitaliseerd maar kan momenteel nog niet (real-time) beschikbaar worden gesteld aan toezichthouders. Hier ligt een kans om vroegtijdig risico’s te signaleren en calamiteiten te
voorkomen. De wijze waarop zo’n samenwerking rondom één specifiek maatschappelijk vraagstuk kan worden gerealiseerd, is beschreven in de programmatische netwerk aanpak (pagina 64). Veel veiligheidsvraagstukken worden gekenmerkt door:
• verschillende verschijningsvormen van het probleem;
• gebrek aan een natuurlijke eigenaar van het probleem;
• problemen zijn symptomen van andere problemen.
Een programmatische netwerkaanpak biedt handvatten om de benodigde expertise
en bijdragen van verschillende betrokken actoren te bundelen.

Veiligheid en veerkracht
Digitalisering in het veiligheidsdomein vergt extra aandacht. Het veiligheidsdomein is
immers een domein van hoge risico’s en het mag zich verheugen op een constante
media-aandacht. De aard van de informatie is veelal vertrouwelijk en tijdens inzetten
is onderling vertrouwen tussen hulpverleners een cruciale factor. Deze context
maakt dat alle initiatieven tot digitalisering moeten voldoen aan een hoge standaard
van informatiebeveiliging. Een Security Operations Center is een organisatieonderdeel (of service) dat specifiek is gericht op het vroegtijdig signaleren en voorkomen
van cybersecurity-incidenten. Het combineert technologie voor het monitoren,
voorkomen en detecteren van digitale inbraken (of lekken) met procedures om
incidenten snel af te handelen en de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
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Daarmee draagt het bij aan een veilige digitale bedrijfsvoering.
Ondanks het toegenomen belang van de betrouwbare en
veilige digitale processen lijken velen buiten ICT- en securityafdelingen nog moeilijk te overtuigen.

Figuur 7: Meer digitale communicatie en
dienstverlening verhogen de noodzaak voor
cyberbeveiliging.

Figuur 8: De overheid is goed voorbereid op de
uitval van haar digitale dienstverlening zoals
DigiD, belastingaangifte.
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Bescherming van Nederland als een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld, vergt ook voor het ministerie van
Defensie een herijking van haar strategie. De ambachtelijke
hacker op zolder is inmiddels ingehaald door industrie, cyberspace wordt deels gemilitariseerd en de meeste geopolitieke conflicten hebben een cybercomponent. Defensie zal
dan ook voor het digitale domein de dienstverlener voor de
Nederlandse staat en haar burgers moeten zijn.

En wat als het toch misgaat? Dan dient een organisatie daarop te zijn voorbereid! Slechts 12% van de Nederlanders vindt
dat de overheid goed is voorbereid op de uitval van digitale
dienstverlening. Organisaties in het veiligheidsdomein (en
daarbuiten) dienen hun aandacht te verschuiven van het constant verhogen van de digitale muren (weerbaarheid) naar de
capaciteit om veerkrachtig te kunnen optreden zodat de hinder voor burgers, klanten en de eigen bedrijfsprocessen wordt
geminimaliseerd. Om deze veerkracht te versterken, is oefenen
van groot belang. Dit draagt ook bij aan de bewustwording bij
betrokken organisaties en medewerkers: digitale dienstverlening staat of valt bij vertrouwen en vertrouwen kan niet zonder
digitale veiligheid.

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 opnemen via
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com

8

Benutten van digitale kansen
betekent anders organiseren
Drs. Erik Staffeleu en Volken Timmerman

Hoe kunnen organisaties in
het veiligheidsdomein hun
innovatievermogen sterk
verbeteren?

Highlights
• Organisaties worden te complex.
• Professionals zijn de sleutel naar meer effectiviteit.
• Stel de prestatie richting de burger centraal.
• Benut de kracht van korte innovatiesprints.
• Maak de voortgang zichtbaar.

Samen stap voor stap naar digitale
dienstverlening bij de rechtspraak
Maarten van den Berg MSc en Marnix de Graaff MSc

Vergt een effectieve
digitale dienstverlening een
verandering in de interne
organisatie?

Highlights
• KEI Toezicht: digitale dienstverlening voor 2.500
professionals en 60.000 burgerbewindvoerders.
• De interne organisatie neem je niet 1-2-3 mee
omdat een klant digitaal wil.
• Balans tussen uniforme en flexibele digitale dienstverlening.
• Zorg dat de veranderaspecten mens & organisatie,
processen, informatie en technologie integraal zijn
en gedragen worden.
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Digitalisering maakt
multiprobleem casusbehandeling
op maat in de jeugdzorg mogelijk
Drs. Ferry de Rijcke, Josca Smallenbroek MSc en drs. Con Sadée

Op welke wijze kan
digitalisering de
afstemming tussen
partners in de
jeugdzorg faciliteren?

Highlights
• Een digitale voorziening ter ondersteuning van
afstemming tussen justitie, zorg en lokale overheden is mogelijk.
• Focus ligt daarbij op procesondersteuning.
• Borging van privacy en flexibiliteit in procesuitvoering zijn de belangrijkste aandachtspunten.
• In Veiligheidshuizen is veel ervaring opgedaan in
samenwerking tussen justitie, zorg en lokale overheden bij de behandeling van complexe casussen.
• Digitale voorzieningen zoals het GCOS bieden
mogelijkheden voor coördinatie en afstemming in
het sociale domein onder de nieuwe gemeentelijke regie.
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Met een app op maat is de jeugdwerker beter paraat op straat
Wender van Mansvelt MSc, Theo van Ruijven MSc en Maaike Willemsen MA

Hoe maakt u een applicatie
die het werk van uw
medewerker aantrekkelijker
en efficiënter maakt?

Highlights
• Ook voor de overheid is de tijd aangebroken om
met medewerkerondersteunende apps aan de
slag te gaan.
• Het uniform of het pak zijn al op maat, nu de app nog!
• Met behulp van een ‘medewerker journey’ maken
wij een app die de gebruiker optimaal ondersteunt.
• Door context, inhoud en techniek samen te brengen,
ontwikkelen wij een zakelijk app op maat.

Leading Digital - van technologie
naar organisatieverandering
Drs. Edwin H.J. Kok MBA

Hoe word je als
organisatie een
‘digitale master’?

Highlights
• ‘Digitale master’ wordt een organisatie door opbouw van digitale capaciteiten
en het ontwikkelen van digitaal leiderschap.
• Digitale capaciteiten bouwt men op door opzet van het digitale kanaal vanuit
de klantbeleving, goede aansluiting aan de interne organisatie en ontwikkeling
van een digitaal business model.
• Digitaal leiderschap verkrijg je door een digitale visie te ontwikkelen, het
bestuur in te richten en IT-capaciteiten te ontwikkelen.
• Digitale transformatie: de reis is pas gestart!
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De nieuwe privacyverordening eist
een risicogerichte benadering
Lieke Schepers MSc, Jule Hintzbergen en Roger Wannee

Volstaat Privacy
Impact Assessment
(PIA) voor rechtmatige
verwerking van
persoonsgegevens?

Highlights
• Toenemende globalisering en digitalisering zorgt voor hervorming van de privacyrichtlijn in 2015.
• Steeds meer persoonsgegevens worden vastgelegd en
gedeeld (zie bijvoorbeeld biometrische gegevens paspoort).
• De komst van de meldplicht datalekken en de verplichte
Privacy Impact Assessment.
• Reikwijdte van de Privacy Impact Assessment als risicoinventarisatie-instrument.

Open data en privacy
Drs. Melle van den Berg en Christian le Clercq MSc

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

Highlights
• Open data biedt mogelijkheden voor waardetoevoeging en
risicoreductie.
• Open data biedt de kans om betrokkenheid van burgers te
vergroten.
• Het open data-beleid van de Nederlandse overheid is veelbelovend.
• Het veiligheidsdomein loopt op dit vlak behoorlijk achter op
andere sectoren.
• Privacyrisico’s moeten hierbij vanaf het begin centraal staan.
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De digitale dialoog tijdens crisis:
twee weten meer dan één
Maaike Willemsen MA en Evelien Zuidam MSc

Hoe komen crisisapps tegemoet
aan wederzijdse
informatiebehoeften
van overheid en
burger?

Highlights
• Met name jongeren willen geïnformeerd worden over crisis door
NL-Alert (69%).
• Technologische ontwikkeling biedt kansen voor het stimuleren
van de zelfredzaamheid van de burger.
• Met behulp van Big Data kan tot nieuwe inzichten worden
gekomen.
• Met behulp van een app ontvangt de burger handelingsperspectieven en de overheid noodzakelijke informatie voor crisisrespons.
• Om te komen tot effectieve data en informatieuitwisseling is het vertrouwen van de burger in de overheid nodig.

Digitale dienstverlening biedt nieuwe
mogelijkheden voor opsporing
Martijn van Rijn MSc, Karina Rauh MA

Welke
organiseerprincipes
leiden tot een
optimaal gebruik van
kennis, informatie en
energie van burgers
voor de opsporing?
13
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Highlights
•

Digitalisering biedt kansen voor burgers om een bijdrage te leveren
aan de opsporing.

•

Het publiek reageert niet alleen op oproepen van de politie maar
neemt steeds meer zelf initiatief.

•

Om optimaal in te spelen op de participatie van burgers is een viertal
organiseerprincipes essentieel.

•

Het is van belang dat politie en justitie expertise inbrengen over de
principes van proportionaliteit en subsidiariteit die de rechter hanteert.

•

Zonder deze expertise verliest het initiatief zijn toegevoegde waarde.

Alerteringsinitiatieven in concurrentie
voor aandacht van de burger
Drs. Erik Staffeleu en Eva Miltenburg MSc

Hoe creëren we een
effectieve samenhang
in alertering en
hulpvraag richting
burgers?

Highlights
• Binnen het veiligheidsdomein zijn steeds meer initiatieven die burgers alerteren.
• Er is concurrentie om de aandacht van de burger.
• Ieder los initiatief dient een mooi maatschappelijk doel maar draagt
ook bij aan de negatieve effecten van teveel geactiveerde burgers.
• Er is behoefte aan proportionele inzet, zodat de inzet van burger en
professional elkaar versterken.
• De alerteringsfamilie moet in samenhang worden bezien om te toetsen wat het effect is van de groei aan initiatieven.

Digitale informatieuitwisseling is
sleutel tot succes bij toezicht en
handhaving
Sjoerd van Veen MSc en Gijs Daalmijer MSc

Op welke wijze biedt
digitale dienstverlening
ondersteuning in de
verschuiving van toezicht- en
handhavingstaken binnen het
veiligheidsdomein?

Highlights
•

De politie is niet meer de enige handhaver in het
publieke domein.

•

De (nieuwe) handhaver moet beter worden
ondersteund.

•

De handhavende partij heeft de benodigde
informatie altijd en overal beschikbaar.

•

Digitale dienstverlening maakt informatiedeling
toegankelijker.
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Netcentrisch toezicht: het toezicht
van de toekomst
Drs. Evert Voorn, drs. ing. Erik van den Berg en drs. Stijn de Keijzer

Highlights
Het toezicht van de toekomst gaat uit van:
• Digitale dienstverlening en ketenprocessen, ofwel ‘digitaal tenzij’.
• Netcentrische (netwerkgerichte) werkprocessen.
• Samenwerking door de overheid met burgers en bedrijven rond een actuele en gedeelde informatiepositie.
• Slim (her)gebruik van het goede bestaande, voorbeelden van innovatie en succesvolle voorzieningen uit verschillende
overheidsdomeinen.

Een programmatische netwerkaanpak binnen het veiligheidsdomein
Frank Haverkort, Drs. Erik Hoorweg MCM, Eva Miltenburg MSC
en Karina Rauh MA

Hoe blijft netwerksamenwerking
flexibel en van toegevoegde
waarde?
Highlights
• Veiligheidsvraagstukken zijn veelal complex van aard.
• De aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken vraagt om
de bijdrage van verschillende actoren.
• Netwerksamenwerking leidt nog onvoldoende tot een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken omdat een integrale aanpak ontbreekt.
• De programmatische netwerkaanpak biedt een stappenplan
om een netwerk effectief in te richten met oog op continu
verbeteren en evaluatie van het bestaansrecht.
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Voorkom digitale inbraak met een
Security Operations Center
Michail Theuns MSc en Roger Wannee

Hoe richt je een
effectief Security
Operations
Center in?

Highlights
• Beveiligingsincidenten zorgen – naast mogelijk financieel verlies –
vaak tot reputatieschade bij burgers, klanten en ketenpartners.
• Een SOC zorgt ervoor dat digitale aanvallen vroegtijdig worden
gesignaleerd en daarmee zoveel mogelijk worden voorkomen.
• Het SOC combineert technologie met processen en procedures om
incidenten af te handelen en de organisatie ‘in business’ te houden.
• Een hybride SOC combineert externe expertise met diepgaande
kennis vanuit de eigen organisatie.
• Sluit aan op de huidige behoefte van de organisatie en de kennis van
de medewerkers, maar zorg ook dat het SOC mee kan groeien naar
de toekomst.

Business value van security begint
bij gemeenschappelijk framework
Drs. Laurens van Nes

Op welke manier kan
security zich verbinden
aan het primaire
proces?

Highlights
• Digitale veiligheid heeft baat bij een versterkte security
businesscase.
• Businesscase wordt sterker als security zich verbindt met
de afdelingen in het primaire proces.
• Verbinding kan door gemeenschappelijk framework te
ontwikkelen.
• Security wordt in framework een van de bronnen voor
integraal risico-management.
• Business value van real-time security intelligence is nog
nauwelijks gewaardeerd.
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Omslag nodig voor digitale
slagkracht
Mr. Patrick de Graaf en Robin de Haas

Hoe moeten militaire
cybercapaciteiten
zich doorontwikkelen
om Nederland te
beschermen?

Highlights
• Geen digitale transformatie zonder digitale veiligheid.
• De digitale wereld is inmiddels gemilitariseerd.
• Militaire cyber operations bieden nieuwe geopolitieke mogelijkheden.
• Volwaardige cyber operations alleen met industrialisering van aanpak.
• De industrie kan ontwikkeling van cyber operations versnellen.

Veerkracht bij uitval van digitale
dienstverlening
Dr. Roeland de Koning en Maaike Willemsen MA

Is uw organisatie voorbereid
op de uitval van digitale
dienstverlening?
Highlights
• Uit onderzoek blijkt dat slechts 12% van de Nederlanders
denkt dat de overheid goed is voorbereid op de uitval van
digitale dienstverlening.
• Het is niet de vraag óf digitale diensten worden geraakt door
uitval, maar in welke mate en hoe adequaat een organisatie
in staat is om te herstellen bij storingen en uitval.
• Het accent van de veiligheidsmaatregelen verschuift van
weerbaarheid naar veerkrachtig (‘resilient’) optreden. Dit
wordt getest middels een ‘cyberstresstest’.
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Publicaties
Bent u geïnteresseerd in andere publicaties? Naast ons jaarlijkse 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.nl.capgemini-consulting.com

Staying Ahead in the Cyber Security Game
Download via
www.nl.capgemini.com/cybersecuritygame

Dit boek behandelt de meest actuele en relevante thema’s op het gebied
van cyberbeveiliging. Het boek richt zich op de organisatorische, ondernemingsbestuurlijke en managementaspecten van beveiliging en laat de
ingewikkelde technische vraagstukken buiten beschouwing. In elk hoofdstuk wordt een van de meest recente ontwikkelingen belicht. Lees uzelf
helemaal in cyberbeveiliging in om de nodige kennis op te doen voor de
bescherming van uw onderneming.
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World Quality Rapport 2014
Download via
www.worldqualityreport.com
Het World Quality Report is het resultaat van een samenwerking tussen
Capgemini, Sogeti en HP Software. Het rapport is opgezet op basis van de
bevindingen uit een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door middel van interviews met 1.543 CIO’s, IT-directeuren/managers, VP van applicaties en kwaliteitsborging directeuren/managers in 25 landen. De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd en inhoudelijk commentaar wordt geleverd door meer dan
40 vakexperts op het gebied van testen.
Het onderzoek bestrijkt verschillende bedrijfssectoren en landen. De verrassende uitkomst is dat 52% van het geld dat is gebudgetteerd voor testen en kwaliteitsborging wordt besteed aan uitbreidingen op het bestaande IT-landschap.
Dit betreft veelal nieuwe mobiele en Big Data-applicaties en -systemen.
Tegelijkertijd laten de onderzoeksresultaten zien dat er meer aandacht is voor
kwaliteit, de betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van applicaties.

Digital Transformation Review No 7
Download via
www.nl.capgemini-consulting.com/digital-transformation-reviewndeg-7-strategies-for-the-age-of-digital-disruption

De zevende editie (februari 2015) van Capgemini Consulting Digital Transformation
Review richt zich op digitale disruptie. Sinds 2000 zijn 52% van de organisaties in
de Fortune 500 ofwel failliet gegaan, overgenomen of bestaan niet meer. Door de
complexiteit, de snelheid en de omvang van digitale veranderingen is de impact
groot voor veel organisaties. Hoe kan uw organisatie succesvol zijn in de digitale
wereld die steeds sneller verandert? We stelde deze vraag aan diverse internationale bestuurders, overheden, eigenaren van start-ups en technologie goeroes.
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Blogs
Onze experts en thoughtleaders zijn dagelijks bezig met organisaties, processen, beleid, sturing en inrichting in het
brede veiligheidsdomein. Frequent publiceren zij een artikel op een van onze blogs, om u zo op de hoogte te houden
van nieuwste inzichten, trends en ontwikkelingen.

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

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

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

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

Partnerschap
The Hague Security Delta (HSD) is het grootste veiligheidscluster van
Europa. In dit Nederlandse cluster - met een kern in de regio Den Haag en
nauwe samenwerking met Twente en Brabant - werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op
het gebied van veiligheid. Met als gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid,
meer banen en een veilige wereld. Het kloppend hart is de HSD Campus,
het landelijk innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag.
www.thehaguesecuritydelta.com
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Over Capgemini
Met bijna 145.000 mensen in ruim 40 landen is Capgemini wereldwijd een
van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2014 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 10,571 miljard euro.
Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en
technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse
organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, 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 begeleiden 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 3600 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.
Kijk voor meer informatie op:

www.nl.capgemini.com
www.capgemini-consulting.nl
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