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Voorwoord
In deze zesde editie van ons trendrapport voor het veiligheidsdomein staat de
mens centraal. De mens als (zelfredzame) burger, als slachtoffer, als beleidsmaker 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.
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Namens Capgemini Nederland B.V. en Capgemini Consulting

Erik Hoorweg

Paul Visser
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Managementsamenvatting
Trends in Veiligheid 2016
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 internetcriminaliteit1. Dit is een stijging van zeven procent in vergelijking
met vorig jaar. Een stijging die vertrouwen geeft in de weerbaarheid 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.

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?
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Figuur 2: Welke aspecten spelen een rol bij het
installeren van een app?
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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 bescherming 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 inzichtelijk 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 politie 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.
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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?
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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 overheidsdiensten 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 kwantumcomputers en het ‘Internet of Things’ (IoT) brengen deze ratrace in een versnelling. 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 waardoor 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 bijgedragen 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 gebruikersgemak is duidelijk. Men hoeft geen wachtwoorden of codes meer te onthouden 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?
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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)criminelen 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 engineering 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 gegevens 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 veiligheidsdomein is dit van belang aangezien zij doorgaans werken
met gevoelige gegevens en vertrouwen de basis is voor de legitimiteit 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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Digitaal wordt het nieuwe normaal. Ook in het veiligheidsdomein. 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 lesmateriaal is nog onvoldoende ontwikkeld.
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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 veiligheidsgevoel van deze slachtoffers. Het Slachtoffer Informatie Portaal
vormt een digitaal platform om in deze behoefte te voorzien.
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Helemaal mee oneens

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 digitale dreigingen en de veranderende wetgeving verandert de
rol van de CISO. Deze zal zijn traditionele IT-focus moeten loslaten om beter te kunnen omgaan met de constante afwegingen 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 bestuurlijke en juridische vaardigheden nodig.

Figuur 7: Ik ontvang graag bericht van de overheid via apps of
social media over mogelijk onveilige situaties.
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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 situaties. Digitalisering helpt daarbij. Niet alleen richting de burger maar ook om de ketensamenwerking 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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Privacy als ruilmiddel: onvermijdelijk, maar ook acceptabel?
Hoe vinden we de balans tussen het gebruik van apps en de
privacy van zijn gebruikers?
Eva Miltenburg MSc, Josca Smallenbroek MSc en Martine Middelveld MSc
Gebruikers zijn zich vaak niet bewust van de
hoeveelheid persoonsgegevens die zij vrijgeven
bij het installeren van een app.
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 hoeveelheid 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 overheid hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in
het creëren van dit bewustzijn.
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Mens versus machine: maatregelen
tegen massasurveillance
Welke maatregelen kunnen overheden nemen om burgers
beter te wapenen tegen massasurveillance?
Drs. Melle van den Berg, Daphne Gerritsen MA en Ton Slewe MBA

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.
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Wettelijke dilemma’s in
digitale opsporing
Voor welke juridische dilemma’s staan digitaal en
internetrechercheurs op het gebied van digitaal onderzoek in
opsporingsonderzoeken?
Fleur Tamsma MSc en Jule Hintzbergen
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 wachtwoorden 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.
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Kwantumcomputers kraken
versleuteling
Moet u nu al maatregelen nemen om uw data te beschermen?
Ton Slewe MBA en Pieter Rogaar MSc
Het concept van kwantumcomputers - computers 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 compleet anders en wereldwijd wordt er nu veel
geld gestoken in de ontwikkeling van stabiele
kwantumcomputers.
Highlights
• In Nederland wordt er aan de TU Delft onderzoek 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 kwantumcomputers informatie van nu.
• Overweeg nu al maatregelen te nemen om uw
data te beschermen!
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Hoe Internet of Things de
veiligheid binnen de
vervoersector kan vergroten
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?
Roy Oudeman MBA en drs. Melle van den Berg

Het Internet of Things (IoT) heeft een enorm
potentieel; bijvoorbeeld voor de vervoersector.
Niet alleen kunnen plannings- en onderhoudsprocessen 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 aanwezig.
• 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 infrastructuur 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.
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Biometrie: een toekomst zonder
wachtwoord?
In hoeverre zijn veilig gebruik en opslag van biometrische
gegevens voor authenticatie te borgen?
Sjoerd van Veen MSc en Gijs Daalmijer MSc
Waar er bij overheidstoepassingen vaak weerstand is tegen het gebruik van biometrie, wordt
het in de consumentenmarkt steeds breder
toegepast en lijken consumenten het te omarmen.

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 biometrische toepassingen ontbreekt.
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Menselijke beïnvloeding is
kinderlijk eenvoudig: wapen
je tegen social engineering!
Hoe bescherm je jezelf en jouw organisatie tegen menselijke
beïnvloeding door cybercriminelen?
Jan de Boer MSIT en Guido Voorendt
Social engineering is de aanvalstechniek waarbij 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 toegelicht, 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 menselijk gedrag door gebruik te maken van beïnvloedingsprincipes.
• Mensen vertonen voorgeprogrammeerd
gedrag waar cybercriminelen misbruik van
maken.
• Social engineering wordt steeds breder toegepast via digitale kanalen.
• Leren door te ervaren kan burgers en organisaties
bewust en minder kwetsbaar maken.
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Communicatie na een datalek
cruciaal voor behoud van vertrouwen
Hoe richt je als organisatie in het veiligheidsdomein de
communicatie in na een datalek?
Daphne Gerritsen MA, Martine Middelveld MSc en Christian le Clercq LLM MSc
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. 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 verwerken vaak persoonsgegevens met een zeer
gevoelig karakter.
• Een datalek leidt mogelijk tot een verlies van
vertrouwen bij de betrokkenen.
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Interactie en informatie als
vliegwiel voor vertrouwen van
slachtoffers in de strafrechtketen
Hoe kan het Slachtoffer Informatie Portaal bijdragen aan meer
vertrouwen van slachtoffers in de strafrechtketen?
Eva Miltenburg MSc en Karina Rauh MA
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 strafrechtketen is van invloed op het subjectieve veiligheidsgevoel 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 worden vormgegeven vanuit één overheid, waarin alle organisaties binnen de strafrechtketen een rol hebben.
• Het Slachtoffer Informatie Portaal kan worden
ingericht door gebruik te maken van de customer
journey.
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Digitale veiligheid begint op school
Hoe worden bestuurders, leraren en leerlingen meer
cyberbewust?
Evelien van Zuidam MSc en Martine Middelveld MSc
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 cybersecurity.
• Leerlingen zijn vaak early adopters van digitale ontwikkelingen en hebben sturing nodig hoe verstandig en veilig om te gaan met digitale middelen.
• Bewustwording in de schoolomgeving (bestuurders, leraren en leerlingen) over cybersecurity
speelt een grote rol bij de veilige schoolomgeving.
• Samenwerking tussen school en ketenpartijen is,
door de sterke wederzijdse afhankelijkheid, noodzakelijk om op te kunnen boksen tegen de cyberdreigingen.
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Vervlecht cybersecurity in
reguliere beheerprocessen
Zit cyberdefense wel in de haarvaten van de
ontwerp-, bouw-, storings- en onderhoudsprocessen
van onze vitale infrastructuur?
Christiaan van Essen BBA, Milé Buurmeijer en Roger Wannee
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 beheersingsprocessen 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 cyberverdediging procedureel ingebed - en operationeel 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.
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De Chief Information Security
Officer anno 2016
Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe competenties.
Guido Voorendt en drs. Matthijs Ros

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 onderscheiden.

20

De industrie zorgt voor een
veiligere omgeving
Welke factoren dragen bij aan verbeterde omgevingsveiligheid
in de chemische industrie en welke positieve neveneffecten
levert dit op voor deze bedrijven?
Drs. Ing. Erik van den Berg, drs. Stijn de Keijzer en drs. Roy Schinning-Woltring MBA
Er is van oudsher een natuurlijke spanning tussen de chemische industrie en de veiligheid
in de omgeving van het bedrijf. Ervaring leert
namelijk dat als het misgaat, dit grote consequenties heeft. De overheid heeft aangaande
omgevingsveiligheid een controlerende en toezichthoudende rol. In dit artikel laten we zien
dat een echte bijdrage aan meer veiligheid
vanuit het bedrijf zelf moet komen. Door leiderschap, samenwerking, professionalisering en
digitalisering kan vooral het bedrijf bijdragen
aan de algehele omgevingsveiligheid.

21

Trends in Veiligheid 2016

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.

Publicaties
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
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 verandering 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 richten op het doen van verbeteringen voor mobiele apparaten, transparantie en vereenvoudiging. 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-egovernmentvoor-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 Cloudtechnologie 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-groundzero-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-hetnieuwe-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 behendigheid’, ofwel de mogelijkheid om snel het organisatie-ontwerp aan te passen door opeenvolgende transformaties. Bijvoorbeeld door het steeds slimmer organiseren van systematische 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-insecurity-blog
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Ga naar de Veiligheid en Rechtsketen blog via
www.nl.capgemini-consulting.com/blog/veiligheiden-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-, technologieen 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®
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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 3.000 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
Copyright © 2016 Capgemini. Alle rechten voorbehouden.
Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Nederland B.V.
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht
Tel. +31 30 689 00 00
E-mail: trendsinveiligheid.nl@capgemini.com
www.trendsinveiligheid.nl

