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Trends in Veiligheid 2018

Voorwoord
De digitale ontwikkelingen zorgen voor verbondenheid in
onze samenleving. Het internet verbindt mensen,
organisaties en apparaten op een grootschalige wijze, van
biometrie tot Internet of Things (IoT). Hiermee gepaard gaan
ongekende mogelijkheden. Het duurt niet lang meer voordat
iedereen en alles permanent verbonden is met het internet.
Het is duidelijk dat de vergaande digitalisering bijna elk
aspect van de samenleving radicaal gaat veranderen, niet
alleen in Nederland maar wereldwijd. De mens wordt hierin
alsmaar afhankelijker van technologie. De vraag die in deze
Trends in Veiligheid uitgave centraal staat, is dan ook: kunnen
wij vertrouwen op de digitalisering van onze maatschappij?

Wantrouwen in regels en ontwikkelingen
Digitalisering leeft meer dan ooit. Vanaf 25 mei 2018 zijn
bedrijven en organisaties verplicht om conform de AVGwetgeving te werken, en hier ook hun processen op te
hebben ingericht. Hoewel veel organisaties dit zien als een
noodzakelijk kwaad, biedt het ook mooie kansen om de privacy
en gegevensverwerking en -opslag nog eens goed onder
de loep te nemen. Waar data voorheen enkel nog gebruikt
werd als bron, zorgen de huidige ontwikkelingen ervoor
dat we voorspellingen kunnen doen aan de hand van data.
Predicitive policing zorgt er bijvoorbeeld al voor dat we kunnen
inschatten op welke plaatsen mogelijk onrust of criminaliteit
gaat plaatsvinden.
Big Data is niet enkel meer een term die door experts gebruikt
wordt. De digitalisering is inmiddels onderdeel van de gehele
samenleving. Dit blijkt ook uit de resultaten van het referendum
betreffende de Wiv (Wet inlichtingen veiligheidsdiensten). Want
waar dit voorheen een onderwerp was waar alleen techneuten
of politici een mening over hadden, is tegenwoordig iedereen
een ‘expert’ geworden. En wellicht is het ook goed om een
kritische blik te hebben op de manier waarop de overheid en
het bedrijfsleven met onze informatie omgaan.

Vertrouwen winnen
De uitdaging zit in de vraag hoe we data zo goed mogelijk
kunnen inzetten tegen bijvoorbeeld terreur of criminaliteit,
zonder het vertrouwen van de burger hierbij te schaden. En
omdat de technologische ontwikkelingen ook hun negatieve
kanten duidelijk hebben laten zien (denk aan troll accounts,
fake news, hacks en phishingmails) is het extra belangrijk om
maatregelen voor bijvoorbeeld toegangsauthenticatie te
blijven doorontwikkelen en verbeteren, om de veiligheid te
garanderen en het vertrouwen in de techniek terug te winnen.

Biometrie zou hier bijvoorbeeld een grote rol in kunnen spelen,
een andere methode is Universal 2-factor authentication.
Met de opkomst van smartphones en andere producten
voor particulier gebruik is de digitale wereld voor iedereen
nog toegankelijker geworden. Dit biedt naast de genoemde
bedreigingen ook enorme mogelijkheden. Zo heeft de politie
apps ontwikkeld waarmee zij burgerparticipatie kunnen
aanmoedigen en kunnen inzetten om bijvoorbeeld vermiste
personen of auto’s terug te vinden. Alles kan tegenwoordig
worden vastgelegd. Dashcams, mobiele en particuliere
camera’s en live-verbindingen met meldkamers. De tijd dat
overheid zelf voor de veiligheid in Nederland zorgde is voorbij.
In alle sectoren plaatst de aanstormende digitalisering
samenlevingen voor ingrijpende dilemma’s, uitdagingen en
mogelijkheden. De technologische ontwikkeling kan wegen
openen naar meer welvaart, gezondheid, welzijn, veiligheid
en duurzaamheid - maar ze doet dat alleen als we ervoor
zorgen dat nieuwe technologie, mensen en samenlevingen
elkaar versterken.
Succesvolle digitale transformaties vragen een combinatie
van digitale visie, leiderschap en digitale capaciteiten. In deze
uitgave van Trends in Veiligheid ziet u daarvan herkenbare
voorbeelden. Vertrouwt of wantrouwt u deze nieuwe trends?
Wij hopen dat u dit rapport helpt een toekomstvisie te schetsen
en u hiertoe voor de korte termijn concrete handvatten
te geven.
Veel leesplezier!
Namens Capgemini Nederland B.V. en
Capgemini Consulting
Paul Visser en Erik Hoorweg

Bekijk onze video’s!
Uw Capgemini-experts hebben de 16 artikelen van dit rapport
aangevuld met video’s. Om de video’s te bekijken: download
gratis de Layer app in de App Store of via Google Play en scan
met de Layer app de hele pagina waar het Layer logo op staat.
U kunt vervolgens de video bekijken.
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Managementsamenvatting
Wantrouwen en vertrouwen in de digitale samenleving
De digitale samenleving is gebaseerd op vertrouwen. Het vertrouwen van de burger dat
overheden en organisaties voorzichtig en integer met data omgaan. Dat persoonsgegevens
niet op straat komen te liggen en de waarheid niet wordt gemanipuleerd.

Dat vertrouwen was er lange tijd blindelings. Niet zozeer omdat de
burger nou zoveel vertrouwen had in de instituties, maar omdat
de kennis ontbrak om te veronderstellen dat dat vertrouwen
onterecht zou kunnen zijn. Want ga maar na: we wisten lange
tijd niet wat er zou kunnen gebeuren als goede beveiliging zou
ontbreken, of als kwaadwillenden met onze data aan de haal
zouden gaan. We waren ons er ook totaal niet van bewust wat
we allemaal weggaven, als we bijvoorbeeld een app installeerden.
Aan welke risico’s we ons blootstelden. De digitale samenleving
kende immers geen precedent.

Weinig vertrouwen en zeer
weinig vertrouwen

Figuur 1: Vertrouwen in de digitale samenleving
is verdeeld (naar opleidingsniveau).
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Schade en schande
De afgelopen tijd zijn we door schade en schande wijs geworden.
We komen erachter dat publieke en private organisaties
data verzamelen, voor vaak onduidelijke en daardoor altijd
discutabele doeleinden. Dat onze persoonlijke data door
gebrekkige authenticatie minder veilig zijn dan we dachten en
dat hacks enorme gevolgen kunnen hebben. En de data die wij
zelf toevertrouwen aan partijen, blijken minder veilig dan we
aannamen. Met de grootscheepse migratie van data naar de
cloud hebben we er een gigantisch potentieel informatielek
bijgekregen. Ons massale gebruik van social media levert een
datagoudmijn op die ook niet bepaald veilig blijkt. Dankzij
Cambridge Analytica kwamen de dagelijkse Facebookbeslommeringen van 80 miljoen mensen op straat te liggen.
Waarbij de onduidelijke privacy-instellingen van Facebook zelf
overigens goed van pas kwamen.

Met de razendsnelle intrede van steeds nieuwe innovaties –
Internet of Things, robotisering, Artificial Intelligence – komt
onze cybersecurity ook onder druk te staan. De digitale
weerbaarheid van mensen en organisaties blijft achter bij de
toenemende dreiging.
Op deze manier vallen we ten prooi aan verschillende uitingen
van cybercrime, waarbij criminelen op allerlei manieren
dankbaar gebruik weten te maken van onze onbekwaamheid
en onwetendheid.
Figuur 2: Een op de 10 mensen verandert zijn
wachtwoord nooit.
Nooit
11%

10%

Soms (elk jaar)

4%

En daarbij blijft het niet. Omdat zoveel partijen zoveel van
ons af weten, kunnen we makkelijk gemanipuleerd worden.
Datzelfde Cambridge Analytica gebruikte Facebook-gegevens
om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.
Fake news – u leest er meer over in de artikelen op pagina 14 en
54 - vindt een vruchtbare voedingsbodem; online zit iedereen
in zijn eigen bubbel, mede dankzij de slimme algoritmes van
partijen als Google. Daardoor wordt het makkelijk de mening van
mensen te manipuleren en de waarheid eenzijdig te belichten.

Regelmatig (elke 3
tot 6 maanden)
22%
Vaak (elke maand)
53%

Alleen wanneer ik
daartoe verplicht
word

Figuur 3: 47% ziet een minder duidelijk onderscheid tussen echte en valse feiten versus 5 jaar geleden.
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Steeds meer blijkt dat de digitale
samenleving is gebaseerd
op drijfzand. We zijn wakker
geworden in de digitale realiteit.
En die realiteit bevalt ons maar
matig.
Erik Hoorweg
Capgemini Consulting

Tipping point

Daarmee zijn we aanbeland op een tipping point. Het punt dat
vertrouwen dreigt om te slaan naar wantrouwen. Want wie
kunnen we nog vertrouwen? We keren Facebook de rug toe. We
stemmen tegen het Wiv-referendum. We verliezen ons geloof
in de media, de overheid en de private sector. De groeiende rol
van Artificial Intelligence wordt veelal met achterdocht bezien.

Nu de burger zich bewust is geworden van de risico’s van de
digitale samenleving, komt die onder druk te staan. Want wat
gebeurt er, als burgers hun consent intrekken? Als ze niet langer
goedkeuren dat organisaties toegang hebben tot hun gegevens?
Moderne bedrijfsmodellen in de publieke en private sector zijn
afhankelijk van data, waaronder persoonsgegevens. Zonder die
consent valt dat geheel als een kaartenhuis in elkaar.
Er speelt bovendien nog een factor. Onze nationale en
persoonlijke veiligheid staat of valt, zoals de artikelen op
pagina 18 en 40 van dit rapport betogen, in belangrijke mate
met het vermogen data te vergaren, delen en analyseren. Dit
lijkt op gespannen voet te staan met privacy. Maar privacy is een
mensenrecht en veiligheid een basisvoorwaarde om daarvan te
kunnen genieten. Het is dan ook de kunst om een juiste balans
te vinden tussen deze twee thema’s.

Figuur 4: Slechts 9% voelt zich niet vertrouwd met
het groeiend aantal camera’s in openbare ruimtes.

Figuur 5: 61% maakt zich zorgen over beveiliging
van IoT-apparatuur.
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Vertrouwd noch
niet vertrouwd

Zeer vertrouwd, het
geeft mij een veilig
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Weet niet

Het moge duidelijk zijn: voor iedereen
in het veiligheidsdomein is een
rol weggelegd als het gaat om de
verbetering van gegevensbescherming
en de vergroting van digitale veiligheid.
Als we serieus omgaan met die
verantwoordelijkheid, is de eerste
stap gezet richting het herstel van het
beschadigde vertrouwen van de burger.
Erik Hoorweg
Capgemini Consulting

Goed en kwaad
Technologie kan worden ingezet voor verschillende doeleinden.
Goedaardige en kwaadaardige. De afgelopen tijd leek het alsof
het kwaad in de technologie de overhand had gekregen. Het is
nu aan alle betrokkenen om het goede te benadrukken. Om de
vaak disruptieve technologie in te zetten voor veiligheid, zonder
de privacy van individuen te beschadigen. Om de menselijke
maat in technologie te zoeken en de burger niet aan zijn lot
over te laten, maar bij de hand te nemen. Om waar mogelijk
het partnership met die burger aan te gaan en de rol van de
burger als participant in de bescherming van onze veiligheid
weloverwogen vorm te geven. Om het vertrouwen in – en de
betrouwbaarheid van – digitale ontwikkelingen te vergroten
en te borgen. En om, binnen die context, te werken aan
grotere veiligheid.

Kans
De actoren binnen het veiligheidsdomein zijn zich de afgelopen
jaren meer bewust geworden van hun rol in het herstellen van
het vertrouwen en borgen van de veiligheid. Dat heeft al de
nodige maatregelen opgeleverd.
De overheid heeft bijvoorbeeld de Algemene verordening
gegevensbescherming opgetuigd, die de privacy van
burgers beter moet beschermen en strengere technische en
organisatorische eisen stelt aan de vergaring van data door
organisaties. Er gelden aanvullende wetten en regels voor
opsporingsdiensten bij de omgang met gegevens. We zien
dat landen als Duitsland de oorlog verklaren aan fake news,
met verstandige inzet van slimme algoritmes. En we zien
ook ontwikkelingen in de strijd tegen cybercrime en cyberbedreigingen uit het buitenland; minister Grapperhaus noemde
dat een topprioriteit van het nieuwe kabinet – in nadrukkelijke
(internationale) samenwerking met overheden en private
sector. Overigens loopt Nederland ook nu al voorop als het
gaat om cybersecurity.
Partijen in het veiligheidsdomein zullen dergelijke maatregelen
moeten beschouwen als een kans. Ten eerste om hun zaken
op orde te brengen. De nieuwe wetgeving vereist immers dat
organisaties inzicht verschaffen in hun gegevenshuishouding.
Aangezien die nu vaak diffuus is, is een herstructurering en
vereenvoudiging van het applicatielandschap nodig. Daarvan
plukken de organisaties zelf ook de vruchten.
En er is meer. Bij de introductie en ontwikkeling van nieuwe
producten en diensten zullen organisaties vanaf het begin het
veiligheidsaspect moeten betrekken. De potentiële impact voor
de veiligheid van de burger moet altijd top of mind zijn.

Over de auteur:
Drs. Erik Hoorweg MCM is vice president bij
Capgemini Consulting en verantwoordelijk
voor de publieke sector.
Voor meer informatie kunt u contact met
de auteur opnemen via:
erik.hoorweg@capgemini.com I
https://www.linkedin.com/in/
erik-hoorweg-296b593/

De cijfers in rapport zijn gebaseerd op het GFK onderzoek (N=1000,
December 2017) in opdracht van Capgemini Nederland B.V.
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17 miljoen agenten
Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein
In Haarlem werden twee meisjes mishandeld door een aantal jongens, maar ze wisten de
daders binnen een paar uur via Facebook te vinden. Dankzij hun initiatief kon de politie
de twee daders direct oppakken. De advocaat van de jongens vond het belachelijk en zei
dat er sprake was van amateurspeurwerk. De rechter sprak dat tegen en zei: “Welkom in
de 21ste eeuw.” 1

Scan deze pagina
en bekijk de video.

Burgerparticipatie loont. Van alle aangehouden
verdachten wordt 85% op heterdaad betrapt en
gearresteerd. Daarvan is een percentage van 60% te
danken aan de alertheid en meldingsbereidheid van
de burger. Dit komt neer op 51% van het totaal aantal
aangehouden verdachten. De samenwerking tussen
politie en burgers is wat dit betreft zeker aanwezig. De
politie is blij met de oplettende burger, en de burger
ondersteunt de politie graag in haar opsporingstaken.
Door hun deelname aan het opsporingsproces krijgen
burgers bovendien het gevoel dat ze meer grip krijgen
op de veiligheidssituatie in hun straat, wijk, stad
of land2, 3.

Highlights
• De politieorganisatie stuurt door middel van apps
en websites actief aan op burgerparticipatie.
• Burgers worden door technologische
ontwikkelingen uitgenodigd om deel te nemen
aan preventie en opsporing.
• Er kleven aanzienlijke risico’s aan het uitvoeren
van politiewerk door burgers.
• Een regiefunctie van de politie is cruciaal.

6

Trends in Veiligheid 2018

CATEGORIE

DOEL

WAT

VOORBEELD

PREVENTIE

Het voorkomen/ontmoedigen van
onveiligheid op straat als gevolg van
overlast of criminaliteit.

Gezamenlijke informele sociale
controle in openbare ruimte, mogelijk
met technologie. Elkaar informeren
over ongewenste situaties.

Buurtwachten,
WhatsApp groepen.

OPSPORING

Het actief tegengaan van criminaliteit
en overlast door het opsporen van
verdachte of vermiste personen.

Informatie verzamelen en delen, vaak
via wijdvertakte netwerken.

Burgernet, sms-alert,
boevenvangen.nl,
Opsporing Verzocht.

Vormen van burgerparticipatie
Buurtpreventieprojecten, al dan niet in combinatie met
WhatsApp, zijn misschien wel de meest bekende vorm van
burgerparticipatie in het veiligheidsdomein. In dit artikel
richten wij ons naast preventieve burgerparticipatie op
burgerparticipatie in de opsporing. In bovenstaande tabel
worden beide vormen kort uitgelegd4.

burger de toenemende burgerparticipatie als een inbreuk op
zijn privacy ziet, is het grootste deel van de maatschappij vooral
positief over het feit dat de politie steeds vaker de burger inzet,
voornamelijk in het terugdringen van criminele activiteiten die
ons veiligheidsgevoel aantasten. Dit bleek onder ander uit het
Trends in Veiligheid onderzoek dat is uitgevoerd voorafgaand
aan de publicatie van dit artikel.

De burger wordt meer en meer betrokken bij opsporingstaken.
Op verschillende terreinen zien we dat de politieorganisatie
steeds vaker de burger om hulp vraagt. Experimenten om de
burger te betrekken bij de opsporing schieten dan ook als
paddenstoelen uit de grond. Voornamelijk social media en
mobiele applicaties zijn belangrijke opkomende middelen in het
betrekken van de burger bij de opsporing. Hoewel een enkele

De methoden om de burger aan te spreken hebben een
flinke groei doorgemaakt. Waar de politie vroeger de burger
nog benaderde met posters en televisie-uitzendingen,
groeide dit al snel door naar sms, WhatsApp, websites zoals
opsporingsonderzoeken.nl, social media zoals Facebook en
Twitter, en zelfs mobiele applicaties waarmee de burger op
speelse wijze de politie kan ondersteunen.

Voor welk type misdrijven vindt u dat de burger de politie mag ondersteunen?
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https://nos.nl/artikel/2177406-waarom-je-wel-niet-zelf-op-boeven-moet-jagen.html

1
2

(https://www.trouw.nl/home/politie-moet-de-regie-houden-bij-zoekacties~a53e1147/)

3

(Bureau Beke; https://www.beke.nl/nieuws/in_het_kort___burgerparticipatie_in_de_opsporing)

4

https://hetccv.nl/onderwerpen/burgerparticipatie-en-veiligheid/kennis-over-burgerparticipatie/vormen-van-burgerparticipatie/
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Q-teams van de politie

2. Wearables en dashcams

Dergelijke applicaties en websites worden door de politie
zelf ontwikkeld. Er zijn speciale Q-teams opgericht om hier
vorm aan te geven. “Q is een beweging die werkt aan een
toekomstbestendige opsporing door te verbinden, innoveren
en experimenteren. Q pakt ideeën op, maakt ze concreet en
creëert ruimte voor samenwerking5.” De Q-teams zijn één
van de initiatieven naar aanleiding van de opdracht die de
toenmalig minister van Veiligheid en Justitie in de zomer
van 2015 aan de politietop gaf. Er werd vastgesteld dat de
opsporing, als integraal onderdeel in de aanpak van criminaliteit,
tekortschoot en achterbleef op maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen. Binnen de politieorganisatie is
het besef doorgedrongen dat burgerparticipatie zo efficiënt en
effectief mogelijk moet worden ingezet en dat technologische
mogelijkheden hier een belangrijke rol in kunnen spelen6. We
zetten een aantal grote innovaties op een rij.

De ontwikkelingen in sensor- en communicatietechnologie
zorgen ervoor dat deze technologie ieder jaar goedkoper,
krachtiger, kleiner en zuiniger wordt. Dit heeft geleid tot
een nieuwe generatie mobiele apparaten die op het lichaam
worden gedragen: de zogeheten wearables, zoals smartwatches,
fitbands en slimme brillen.

1. Gamification in de opsporing
Momenteel zien we vormen van gamification in de
opsporingstechnieken. Door Pokémon Go-achtige applicaties
te ontwikkelen, wil de politie het voor de burger aantrekkelijk
maken om deel te nemen aan de opsporing. Een goed voorbeeld
is de app ‘Automon’, waarmee burgers op zoek kunnen gaan
naar auto’s die als vermist of gestolen geregistreerd staan.
Automon maakt gebruik van augmented reality, waarmee de
echte wereld met de digitale wereld wordt gecombineerd. De
speler kan kentekens fotograferen en ziet gelijk of het voertuig
als gestolen geregistreerd staat. Daarnaast kunnen spelers
opgeroepen worden om in hun omgeving uit te kijken naar een
specifiek kenteken. Spelers verdienen punten wanneer ze een
‘hit’ hebben.
Een andere mobiele applicatie, die momenteel nog
doorontwikkeld wordt, is ‘Samen Zoeken’. Met deze app kan
de burger de politie helpen in haar zoektocht naar vermiste
personen. In de app kunnen burger en politie van elkaar zien
op welke plaatsen al gezocht is, zodat er geen dubbel zoekwerk
verricht wordt. Het belang van dit soort apps is in verschillende
zoektochten naar vermiste personen duidelijk geworden, want
vaak kreeg de politie hierbij veel ondersteuning van burgers.

5

www.politie.nl

6

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/06/20/
tk-bijlage-3a-voortgangsnota-versterking-opsporing-juni-2016
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Wearables kunnen onder andere de zelfredzaamheid van
burgers vergroten. Een voorbeeld is Nimb, een ring die uitgerust
is met een waarschuwingsknop. Wanneer de gebruiker op de
knop drukt, wordt een waarschuwingsbericht (inclusief gpslocatie) gestuurd naar een vooraf ingesteld contactpersoon of
naar de hulpdiensten. Oftewel een panic button die je altijd bij
je hebt. Wanneer op deze manier de drempel verlaagd wordt
om verdachte of strafbare feiten te melden, zal de burger naar
verwachting ook meer participeren in de opsporing. Een ander
voorbeeld zijn de dashcams, waarmee burgers gevaarlijk of
strafbaar gedrag op de weg kunnen vastleggen. Het Verbond
van Verzekeraars stelde onlangs dat inmiddels ongeveer 250.000
Nederlanders een dashcam bezitten.

3. In en rondom huis
Het gebruik van beveiligingscamera’s om inbrekers af te
schrikken en strafbaar gedrag mee vast te leggen, is een bekend
fenomeen. Naast camera’s zijn slimme speakers in opkomst in
veel (vooral nog Amerikaanse) huishoudens. De Amazon Echo
kan antwoord geven wanneer de gebruiker bijvoorbeeld vraagt
of er files staan. Maar hoewel dit apparaat vooral gebruikt wordt
voor het afspelen van muziek en voor simpele zoekopdrachten,
wordt in de VS een moordzaak in de staat Arkansas mogelijk
opgelost dankzij deze slimme speaker. De politie ontdekte dat
het apparaatje per abuis heeft opgenomen hoe zijn eigenaar
is vermoord. Naast slimme speakers bevat ook ‘slim speelgoed’
vaak microfoons en gps-chips. De ontwikkeling zit hem niet
alleen in de opnamefunctie van apparaten, maar ook in het
feit dat opgenomen data in toenemende mate naar de Cloud
geschreven wordt. In theorie wordt deze data dus toegankelijk
voor de hele wereld.
Een andere ont wikkeling is het uitrusten van
consumentenproducten met chips die het voor de burger
mogelijk maken om het product met behulp van een smartphone
op te sporen wanneer deze vermist of gestolen is. De telefoon
geeft bijvoorbeeld automatisch een melding wanneer een fiets
onbedoeld verplaatst wordt. Het is vervolgens aan de burger
om de keuze te maken om er zelf achteraan te gaan of de politie
in te schakelen.

De digitale schandpaal en de rol van de politie
Zeventien miljoen paar ogen op straat. Het klinkt mooi, en naar
de mogelijkheden moet zeker goed gekeken worden. Maar er
schuilen ook grote risico’s in deze nieuwe denkwijze. Want
burgers zijn niet getraind om politiewerk te doen en kunnen
hierdoor in gevaarlijke situaties terechtkomen of trauma’s
oplopen, bijvoorbeeld bij het vinden van een lichaam in een
zoektocht naar een vermist persoon. Daarnaast bestaat er
het risico dat burgers uit vergelding opsporingswerk gaan
verrichten, en dus voor eigen rechter gaan spelen. Een ander
struikelblok is dat participerende burgers mogelijk belangrijke
sporen wissen, waardoor een eventuele veroordeling in het
geding komt. Wanneer burgers zelfgemaakte foto’s of video’s
als bewijsmateriaal aanleveren, zijn deze vaak van slechte
kwaliteit. Burgers zetten de beelden soms ook op social media,
waardoor al meerdere malen mensen onterecht als dader zijn
aangemerkt en aan de digitale schandpaal zijn genageld. Kortom:
het is belangrijk dat de politie de regie pakt daar waar burgers
tegen hun grenzen aanlopen. Uiteindelijk blijven politie en
justitie nodig om een zaak rond te krijgen en daders van de
straat te halen en te houden.
Naast het vormgeven en handhaven van de grenzen van
burgerparticipatie loopt de politieorganisatie nog tegen een
andere uitdaging aan. Want sinds de opkomst van de smartphone

en social media wordt er een gigantische hoeveelheid aan fotoen filmmateriaal door burgers vervaardigd. In theorie biedt dit
natuurlijk enorm veel mogelijkheden voor opsporingsinstanties.
Maar in de praktijk zorgt het vaak voor verwarring, chaos en
privacyvraagstukken. Daarnaast vergt het enorm veel politieinzet om alle foto’s en filmpjes daadwerkelijk te analyseren.

Conclusie
De nieuwe vormen van burgerparticipatie kunnen een aanzienlijke
verandering in de openbare veiligheid teweegbrengen en kunnen
ons huidige begrip van politiewerk aanzienlijk herdefiniëren.
Burgerparticipatie bij opsporing is niet te stoppen. Hoewel we
ons terdege bewust zijn van de bedreigingen en obstakels die
dit nieuwe type van politiewerk in de weg staan, moedigen we
beleidsmakers sterk aan om de mogelijkheden en prachtige
kansen die de nieuwe vormen van burgerparticipatie bieden
niet uit het oog te verliezen. Essentieel is wel dat de politie haar
regierol blijft houden en vanuit deze rol de burgerparticipatie in
goede banen leidt, zodat burgers niet voor eigen rechter gaan
spelen en het vertrouwen van burgers niet geschaad wordt. Maar
zoals beschreven gaan de ontwikkelingen enorm snel, en hier
moet op geacteerd worden. Als de politie niet snel en adequaat
inspeelt op de ontwikkeling van burgerparticipatie, wordt de
openbare orde en veiligheid in gevaar gebracht.

Over de auteurs:
Sjoerd van Veen MSc is bestuurskundige en senior consultant bij Capgemini. Thomas van het Ende MSc
is bedrijfskundige en consultant bij Capgemini. Beiden zijn als zodanig actief op het gebied van
openbare orde en veiligheid en verdiepen zich graag in vraagstukken rondom intelligence en
technologische ontwikkelingen.
Voor meer informatie kunt u contact met de auteurs opnemen via:
sjoerd.van.veen@capgemini.com I https://www.linkedin.com/in/sjoerd-van-veen-81622a30/
thomas.vanhet.ende@capgemini.com I https://www.linkedin.com/in/thomasvanhetende/
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2030: een Truman Show of
maatschappij met menselijke
autonomie?
Een handreiking om de menselijke maat te behouden
bij de datahonger van moderne technologie
Als we in 2030 terugkijken naar de technologische mogelijkheden die we in 2018 bedachten en
benutten in onze maatschappij, wat valt ons dan op? Werden we primair gedreven door mogelijkheden
en gebruiksgemak? Zijn we regie blijven voeren op de gekozen innovaties en de impact die zij hebben
op onze autonomie als mens en maatschappij?
Nieuwe technologieën verzamelen vaak enorm veel data over ons gedrag op basis waarvan
interventies gepleegd kunnen worden die ons gedrag beïnvloeden. Het is gemakkelijk om in deze
stroomversnelling mee te gaan. Wij stappen hier in dit artikel uit en geven een handreiking om de
menselijke maat te behouden bij de datahonger van moderne technologie.

Scan deze pagina
en bekijk de video.
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Highlights
• Moderne technologie analyseert continu zonder
dat burgers zich daarvan bewust zijn of invloed uit
kunnen oefenen.
• Een handreiking voor het bewaren van autonomie
in een smart city.
• Betrek burgers actief en maak gebruik van
transparante technologieën.
• Voer regie vanuit nationaal beleid en richt  
‘algoritme governance’ in.
• Voorzie in ‘opt-out’ mogelijkheid om af te zien van
deelname aan de slimme publieke ruimte.

Datahonger leidt tot smart cities
Deze groter wordende dataverzameling (datahonger) over het
gedrag van burgers biedt de basis voor de zogeheten ‘smart
city’ of ‘quantified society’: een samenleving waar alles en
iedereen op elk moment van de dag gemeten en geanalyseerd
wordt1. Analyses en acties op basis van deze data bieden grote
mogelijkheden voor het vergroten van de stedelijke leefbaarheid2.
Relatief nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie
(Artificial Intelligence), datawetenschap, voorspellende
analyses en sensoren worden daarbij ingezet om op basis van
enorme hoeveelheden data beslissingen te nemen en acties te
ondernemen. Data is de essentiële brandstof. De datahonger is
zodoende enorm, terwijl de technologieën ons toepassingen
bieden die onze kwaliteit van leven vergroten. Althans, dat wordt
ermee beoogd. Maar tegen welke prijs stillen wij deze honger?
Hoewel al dat technisch vernuft ons leven vereenvoudigt, zijn we
ons ervan bewust dat ons gedrag gemeten en beïnvloed wordt
en weten we wie deze beïnvloeding doet en waarom? Is het niet
zaak om onze autonomie te bewaken?

De hedendaagse Truman Show

Slimme locaties worden onvermijdelijk

Stel je voor, je hebt een koffie-afspraak met een collega in
Utrecht. Om de locatie zo snel mogelijk en zonder verkeersboete
te bereiken, start je de routeplanner-app en de Flitsmeister-app.
Je stapt in de auto en rijdt op advies van de routeplanner-app via
de snelweg waar de ANPR-camera’s jouw kenteken registreren.
Bij de afslag richting het centrum zijn de verkeerslichten
uitgerust met sensoren om de doorvoer van het verkeer te
bespoedigen. Eenmaal een parkeerplek gevonden, parkeer je
de auto en je zet de betaalapp voor parkeren aan, die werkt op
basis van locatiegegevens op je smartphone. Je loopt richting
het café waar jij en je collega elkaar zouden treffen en passeert
ondertussen enkele wifi-netwerken die jouw smartphone
detecteren. Op straat word je gevolgd door camera’s en wifi
trackers van de gemeente en winkeliers. Tegelijkertijd krijg
je gepersonaliseerde advertenties op je smartphone op basis
van je gps-coördinaten, betaal- en surfgedrag. Intussen kijken
(en verzamelen) jouw stappenteller, Facebook en datingapp
mee. Voordat je aanschuift voor dat kopje koffie ben je
nauwlettend in de gaten gehouden en ben je aangespoord tot
het maken van verschillende keuzes. Je zou je haast onderdeel
van de ‘Truman Show’ voelen, de film uit 1998 waarbij de
hoofdpersoon onbewust de hoofdrol in een realityshow heeft
en beïnvloed wordt.

We staan voor een grote uitdaging om als maatschappij en
burger autonoom te blijven. Lang niet altijd is een burger op
de hoogte van zijn of haar betrokkenheid in deze continue
dataverzameling en de reikwijdte van deze zogenaamde levende
laboratoria. Waar dit bewustzijn wel gecreëerd wordt, kan een
burger deelname vaak niet weigeren, omdat bijvoorbeeld
mobiele telefoons signalen zenden en worden opgepikt door
wifi trackers of simpelweg omdat het betreden van een stuk
‘slimme’ publieke ruimte niet vermeden kan worden. Afzien van
deelname aan dataverzameling betekent in dat geval het fysiek
vermijden van ‘slimme’ publieke plaatsen. Wellicht wordt dat nu
nog niet als onmogelijk of onwenselijk ervaren omdat er nog
voldoende mogelijkheden zijn om andere locaties te bezoeken.
Lang zal dat echter niet meer duren. De komende jaren zal de
hoeveelheid ‘domme’ openbare ruimte enorm afnemen waarbij
winkels zoals Amazon Go het straatbeeld bepalen en wellicht het
Chinese Sesame Credit rating breder toegepast wordt.3

1

http://www.urbanintelligencelab.org/quantified-community/

2

(http://denieuwedraai.nl/hudson-yards-is-de-eerste-quantifiedcommunity-ter-wereld/

3

(https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/24/hoe-big-data-big-brotherdreigt-te-worden-in-china-en-hier-13628946-a1578300).

4

(https://www.groene.nl/artikel/smart-cities-lopen-grote-kans-deprivacywetgeving-te-schenden)

5

https://www.groene.nl/artikel/de-muren-hebben-sensoren).

De nieuwe regelgeving Algemene verordening
gegevensverwerking (AVG), voorziet in transparantie over het
verzamelen en gebruik van je persoonlijke data. Echter, het
vragen van toestemming voor het gebruik van onze data op
zo’n grote en ongeorganiseerde schaal4 blijkt enorm lastig in de
praktijk, ook omdat het gaat om nieuwe toepassingen van data5.
‘Slimme’ gebieden breiden zich als een olievlek uit en hierbij is
een veelvoud aan private en publieke partijen betrokken. De
uitdaging om toestemming te vragen breidt daarmee ook uit.
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Handelen met menselijke maat
In dit tijdperk van ongekende technologische mogelijkheden
ontstaan zodoende risico’s voor onze samenleving waar we
bewust mee moeten omgaan. Het gevolg van deze risico’s
is dat we als mens en maatschappij onbewust veel macht uit
handen geven. In de quantified society worden veel van de
nieuwe technologieën namelijk ingezet voor de aanpak en
ondersteuning bij sociale en maatschappelijke vraagstukken.
Denk aan het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten,
bepalen wie gevaarlijk is in een wijk of het verbeteren van de
luchtkwaliteit in de stad. Deze vraagstukken kunnen echter niet
alleen met technologie opgelost worden. Zij vergen ook altijd
een sociale component als onderdeel van de oplossing. Wij
vinden daarom dat technologie nooit dominant mag zijn over
de mens, dus niet zelfstandig beslissingen over mensen mag
nemen zonder input of feedback van de mens zelf.
Om deze menselijke maat in de datahonger van moderne
technologieën in de openbare ruimte te borgen, stellen wij de
volgende handreikingen voor:

1. Betrek burgers actief
We zien te weinig dat burgers actief betrokken zijn bij
innovaties van de smart city waardoor er in feite sprake is van
‘permissionless innovation’6. Daardoor is er teveel nadruk op
technologische vooruitgang en te weinig aandacht voor de vraag
of de toepassing wel wenselijk is. Betrek burgers daarom op
concrete wijze bij de quantified society. Burgers hebben invloed
en zijn onderdeel van de maatschappij en medebouwers aan de
slimme stad. Dirk Helbing, hoogleraar technologische sociale
wetenschappen aan de TU Delft, stelt dat “je moet zorgen dat dit
soort systemen democratisch zijn en van onderaf gecontroleerd
worden, niet van bovenaf opgelegd”.7 We dienen de ethische
vragen in het openbaar bespreekbaar te maken, zodat burgers
kunnen meediscussiëren over het nut en de noodzaak van de
dataverzameling door bijvoorbeeld camera’s en sensoren.

2. Maak gebruik van transparante technologieën
Geef inzicht in de gebruikte technologieën in de slimme stad
of quantified society. Maak liever gebruik van open source
technologieën, zodat de gebruikte technologie geen black box
is. Voorzie daarnaast in transparante, open en democratisch
gecontroleerde opslag en analyse van de data8. Tot slot, zorg
voor goede informatiebeveiliging om misbruik van oneigenlijk
verkregen data te voorkomen. Ongeautoriseerde toegang tot
een slimme stad kan leiden tot datalekken, veiligheidsrisico’s

en toegang tot vitale en/of kritieke infrastructuren. Hoogleraar
Aiko Pras van de Universiteit Twente waarschuwt dat slimme
steden zich te afhankelijk maken van buitenlandse technologieën
en bedrijven die door andere landen als risicovol worden
bestempeld.9

3. Voer regie vanuit nationaal beleid
Momenteel zijn er enorm veel losse, lokale initiatieven op het
gebied van slimme steden waarbij vaak onduidelijk is wie eigenaar
is van de gemeten en opgeslagen data . In sommige gevallen is dit
eigendom van een bedrijf dat bijvoorbeeld de parkeerplaatsen
beheert, in andere gevallen van de gemeente. Door het gebrek
aan regie ontstaat er een groot risico dat bedrijven of gemeenten
zichtbaar of onzichtbaar te veel invloed krijgen.
Door het invoeren van een nationaal beleid worden
initiatiefnemers verplicht om aan eenduidige regelgeving te
voldoen. De doelstelling van dergelijk beleid zou zich onder meer
moeten richten op transparantie in het gebruik van sensoren
(zoals een register), transparantie in data-eigenaarschap en de
verwerkingswijze (zie ook handreiking 4). Zo ontstaat een overzicht
van de verzamelde data en de toepassing daarvan. Dergelijke
regievoering creëert naast duidelijkheid over eigenaarschap
ook duidelijkheid over de rol van de burger, overheid en private
partijen. Maak het gebruik van deze data zodoende democratisch.

4. Richt ‘algoritme governance’ in
De algoritmes die keuzes maken voor ons of aan de basis liggen
van gedragsbeïnvloeding kunnen oncontroleerbaar worden. In dat
geval kunnen resultaten niet worden gevalideerd en zijn besluiten
genomen op basis hiervan potentieel schadelijk. Correlaties leggen
die niet relevant zijn, is een algemeen risico van alle vormen van
toepassing van statistiek. Echter, aangezien deze toepassingen
vaker en op veel grotere schaal gedaan worden, zijn dit potentieel
‘weapons of math destruction’10. Hoewel organisaties op basis
van de AVG verplicht worden om algoritmische beslissingen te
kunnen toelichten, kan men zich afvragen of alle losse, lokale
initiatieven daaraan voldoen. Het gebrek aan de zojuist besproken
regie bemoeilijkt controle hierop. Neem daarom niet alleen
privacy, maar ook ethiek mee in het ontwerp en de toepassing
van technologie waarbij deze dienend is aan de mens. Om
effectiviteit van algoritmes te borgen en ongewenste effecten
te reduceren, is ‘algoritme governance’ van groot belang11. Naast
toezicht op algoritmes om correct gebruik ervan te waarborgen,
dient ook tegenspraak door experts, burgers, wetenschappers
en bestuurders georganiseerd te worden.

6

http://permissionlessinnovation.org/book/).

7

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/15/slimme-stad-of-dataslurper-1609291-a521129

8

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/15/slimme-stad-of-dataslurper-1609291-a521129

9

https://www.groene.nl/artikel/smart-cities-lopen-grote-kans-de-privacywetgeving-te-schenden

10

https://www.theguardian.com/books/2016/oct/27/cathy-oneil-weapons-of-math-destruction-algorithms-big-data

11

https://www.researchgate.net/publication/305801954).
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5. Voorzie in ‘opt-out’ mogelijkheid om af te zien
aan deelname
Er is bijna geen ‘opt-out’ mogelijk voor burgers die niet gemeten
willen worden. In de digitale wereld wordt ons de mogelijkheid
geboden om bijvoorbeeld cookies uit te schakelen. De fysieke
wereld biedt dit soort mogelijkheden nog niet. Als de smart city
trend zich voortzet, leidt dit op termijn tot uitsluiting van burgers
die niet gemeten willen worden. Geef betrokkenen daarom de
mogelijkheid om af te kunnen zien van deelname. Het toepassen
van een fysieke versie van de succesvolle, digitale toepassing
zoals ‘do not track’ van je internetbrowser zou hier soelaas
kunnen bieden. Daarnaast voorziet de AVG in de verplichting om
betrokkenen te informeren als data over hen wordt verzameld,
hen inzage te geven in het gebruik én burgers te voorzien in het
recht om vergeten te worden zodra data over je is verzameld.
Met behulp van een overzicht van dataverzameling kunnen
burgers snel en gericht inzage krijgen in de over hen verzamelde
en verwerkte data. De strikte toepassing van deze regelgeving in
combinatie met regie op de dataverzameling zorgt voor behoud
van autonomie van betrokkenen.

Betrek burgers in de discussie
In dit artikel gaven we een beeld van het gebruik van moderne
technologieën in onze maatschappij. Wij stelden onszelf de vraag
of onze autonomie hierin behouden blijft of dat het gebruik van
deze technologieën zal leiden tot een hedendaagse Truman
Show: een maatschappij waarin monitoring en manipulatie aan
de orde van de dag is, zonder dat burgers zich daarvan bewust
zijn en hier invloed op kunnen uitoefenen.
Belangrijke factoren om bewustzijn te creëren en menselijke
autonomie te realiseren, zien wij in het creëren van transparantie
in de discussie aan de voorkant met de burger, doelbinding en
beheersbaarheid van de wildgroei aan (lokale) initiatieven. Een
meer democratische benadering bij het gebruik van data en
strengere naleving van privacyregelgeving draagt bij aan het
behoud van de menselijke autonomie. De randvoorwaarde
hiervoor is het voeren van regie op de datahonger en de
mogelijkheid om af te zien van deelname, waardoor autonomie
behouden blijft.

Over de auteurs:
Lieke Schepers MSc is criminoloog en als senior consultant werkzaam bij Capgemini. Lieke richt
zich op vraagstukken in de openbare orde- en veiligheidsmarkt met een focus op intelligence en
digitale opsporing.
Martijn van de Ridder MSC is werkzaam bij Capgemini Insights & Data. Martijn is als principal consultant
actief op het gebied van (Business) Intelligence, Big Data & Analytics met een focus op de openbare
orde en veiligheidsmarkt.
Voor meer informatie kunt u contact met de auteurs opnemen via:
lieke.schepers@capgemini.com I https://www.linkedin.com/in/liekeschepers/
martijn.vande.ridder@capgemini.com I https://www.linkedin.com/in/martijnvanderidder/
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Hoe nepnieuws een dubbele
dreiging vormt
Waarom vormt nepnieuws een dubbele dreiging voor de
nationale veiligheid in Nederland en wat kunnen we er
tegen doen?
De verspreiding van nepnieuws is een veelbesproken onderwerp. Steeds meer burgers maken
zich zorgen. Inlichtingendiensten hebben moeite deze verspreiding te detecteren en tegen te
gaan. Van de burgers ziet 62% de verspreiding van nepnieuws als een bedreiging voor de
veiligheid van zichzelf en samenleving aldus het onderzoek van GfK1. Hoe bepaal je de grens
tussen een mening en foutieve informatie en hoe zorg je ervoor dat maatregelen tegen
nepnieuws niet leiden tot censuur?
Highlights
• Doelbewuste verspreiding van
nepnieuws is geen nieuw verschijnsel.
• Nieuwe dynamiek door internet en
social media.
• Desinformatie is een dubbele dreiging
voor de nationale veiligheid.
• Desinformatie bedreigt de vitale
belangen van onze staat en/of
samenleving en ontwricht
onze maatschappij.
• Pas op dat maatregelen tegen
desinformatie niet zelf een dreiging zijn!
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Scan deze pagina
en bekijk de video.

Ik zie de verspreiding van nepnieuws als een bedreiging voor de veiligheid van mijzelf,
danwel die van de samenleving.
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Niet mee eens of oneens

Al jaren proberen staten elkaar te beïnvloeden door het bewust
verspreiden van eenzijdige of gemanipuleerde informatie.
In tegenstelling tot wat de media ons doet geloven, is de
doelbewuste verspreiding van nepnieuws geen nieuw
verschijnsel. Denk hierbij aan de propaganda en censuur die in
veel dictaturen als instrumenten zijn ingezet. Wat wel nieuw
is, is dat dit gebeurt door verspreiding via het internet en met
name social media. Een voorbeeld hiervan is de lancering van
een nep Nederlandse overheidswebsite met onjuiste informatie
zonder dat deze als zodanig te herkennen is. Het internet en
het alsmaar toenemende gebruik van social media geeft een
nieuwe dynamiek aan het verspreiden van informatie en dus
ook van nepnieuws; brede verspreiding kan makkelijk, anoniem
en goedkoop.
Vooral over vermeend nepnieuws vanuit Rusland is veel ophef
in de Nederlandse politiek en media. Sybrand Buma noemde
in november vorig jaar de Russische activiteiten “misschien wel
één van de grootste bedreigingen van onze democratie”2. Ook
minister Ollongren van Binnenlandse Zaken waarschuwde in

Mee oneens

een brief aan de Tweede Kamer specifiek voor de toegenomen
verspreiding van desinformatie vanuit Rusland3. Rusland
is volgens Rob Bertholee, directeur-generaal van de AIVD,
“buitengewoon actief”. Ook buiten de verkiezingen om wordt
er door Rusland veel nepnieuws verspreid, meldt Bertholee.
“Rusland probeert dit soort zaken elke dag, al gedurende
langere tijd. Het is niet nieuw voor ons”. Naast Rusland noemt
Bertholee ook landen als China en Iran die digitaal de aanval op
Nederlandse doelwitten inzetten.4
Om duidelijk te maken waarom de verspreiding van
nepnieuwsberichten vanuit statelijke actoren als Rusland
een dreiging vormt voor de stabiliteit en veiligheid van de
Nederlandse samenleving gaat dit artikel in op wat nepnieuws
nu precies is, waarom het een dreiging vormt en wat we ertegen
kunnen doen. Bij het nemen van maatregelen moeten we
oppassen dat er niet, weliswaar onbedoeld, een nieuwe dreiging
de kop op steekt, namelijk censuur.

1

Onderzoek GfK naar ‘de Nederlander’ in opdracht van Capgemini Nederland B.V. December 20182 (http://denieuwedraai.nl/hudson-yards-is-deeerste-quantified-community-ter-wereld/

2

https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/debat-over-regeringsverklaring-kabinet-rutte-iii

3

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z15286&did=2017D32135

4

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/aivd-rusland-probeerde-met-nepnieuws-onze-verkiezingen-te-beinvloeden
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Nepnieuws

Dubbele dreiging

Heel kort door de bocht: nepnieuws bestaat uit leugens
verpakt als nieuws. Maar nepnieuws is ook onze interpretatie
van de werkelijkheid, een verdeel-en-heersstrategie en
doelbewuste verspreiding van desinformatie. Nepnieuws is een
containerbegrip in de media geworden voor slechte journalistiek,
framing door politici, propaganda, misleidende advertenties
en een middel van statelijke actoren om hun (economische en
politieke) belangen te realiseren. Om duidelijk te maken wat nu
echt wordt bedoeld met nepnieuws pleiten wetenschappers voor
gebruik van het begrip desinformatie met als definitie: foutieve
informatie die doelbewust wordt verspreid om personen, sociale
groepen, organisaties of landen te schaden5. In dit artikel
zal de term desinformatie worden overgenomen, omdat de
doelbewuste verspreiding van desinformatie door statelijke
actoren wordt gezien als dreiging in de zin van heimelijke
politieke beïnvloeding6. De meeste desinformatie bevat
hoofdzakelijk verdachtmakingen. Het belangrijkste doel, meer
nog dan misinformeren, is polariseren en destabiliseren. Het is
niet direct duidelijk dat het om desinformatie gaat, waardoor
een onwaar bericht wordt geloofd en waarmee het vertrouwen
van burgers in de politiek, de media of tussen burgers onderling
wordt verzwakt. Het vergroot op deze manier tegenstellingen
die in iedere democratie aanwezig zijn of lokt tegenstellingen
uit die nog niet bestonden. Westerse democratieën zijn daarom
bang dat potentiële rivalen desinformatie kunnen gebruiken om
hun macht en invloed in andere landen verder uit te breiden.7

Om te begrijpen waarom de verspreiding van desinformatie
een dubbele dreiging vormt voor de nationale veiligheid is het
belangrijk om de begrippen dreiging en veiligheid nader toe
te lichten. Binnen de defensiewereld worden verschillende
dreigingsvormen onderkend. De verspreiding van desinformatie
met als doel misinformeren, polariseren en destabiliseren door
heimelijke politieke beïnvloeding wordt onder de dreigingsvorm
‘subversie’ geschaard. Subversie omvat: het openlijk verspreiden
van tendentieuze informatie, toebrengen van imagoschade en
heimelijke beïnvloeding. Desinformatie schaadt hiermee de
nationale veiligheid omdat vitale belangen van onze staat en/of
samenleving worden bedreigd en onze maatschappij ontwricht.8
Dit noemen we de primaire dreiging van desinformatie.

Dat deze heimelijke beïnvloeding daadwerkelijk plaatsvindt,
blijkt uit het verspreiden van desinformatie door een
nepnieuwsfabriek in Sint-Petersburg rond de Amerikaanse
presidentsverkiezingen, door de verspreiding van desinformatie
door Rusland over het Oekraïne referendum, het MH17onderzoek en rond het Brexit-referendum. Omdat informatie
steeds meer online gelezen wordt, neemt de kans om in
aanraking te komen met desinformatie toe. We hoeven niet
meer zelf op zoek naar nieuws dat ons beeld bevestigt, maar dit
nieuws komt door algoritmen automatisch naar ons toe. Deze
algoritmen bepalen voor een groot deel wat wij geloven, weten
en vinden. Als we voornamelijk nieuws lezen met betrekking tot
de vluchtelingenproblematiek, krijgen we met name berichten
over vluchtelingen op onze tijdlijn. Hierdoor ontstaan eilanden
van informatie en creëren mensen hun eigen koker. Dit geldt dus
ook voor desinformatie. Wanneer mensen eenmaal op een spoor
van desinformatie zitten, zal dit beeld sneller bevestigd worden.

De Nederlandse overheid heeft aandacht voor de gevaren van
deze primaire dreiging, en er bestaan enkele initiatieven voor
de bestrijding hiervan. Facebook werkt sinds vorig jaar samen
met Nu.nl en Universiteit Leiden om nepnieuws te detecteren
en de verspreiding te beperken. Daarnaast bestaat op Europees
niveau een expertgroep tegen desinformatie die in een online
databank ‘voorbeelden’ van desinformatie verzamelt, echter
volgens criticasters vaak onterecht. Wanneer desinformatie
wordt gedetecteerd en als zodanig geclassificeerd, is namelijk
de vraag of deze informatie zomaar verwijderd kan worden
zonder censuur te plegen. Hierin schuilt de secundaire
dreiging van desinformatie. De grens tussen een mening
en desinformatie is erg klein. Doordat deze grens klein is,
kan informatie in een vrije democratie niet zomaar worden
verwijderd of als desinformatie worden geclassificeerd. Dit
druist enerzijds in tegen de vrijheid van meningsuiting en
anderzijds roept dit de vraag op welke autoriteit hier objectief
over zou kunnen oordelen.9 Vrijheid van meningsuiting is één
van de belangrijkste pijlers van onze democratie. Het is dus
van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met de vage grens
tussen een mening en desinformatie. Nederland moet ervoor
waken, dat het zich met het bestrijden van desinformatie alsnog
in de vingers snijdt, door onterecht censuur toe te passen.
De verspreiding van desinformatie zal blijven bestaan. Landen
zullen, zoals de geschiedenis laat zien, de verspreiding van
desinformatie blijven gebruiken als instrument voor heimelijke
politieke beïnvloeding. We leven in een informatiegestuurde
samenleving waarin mogelijkheden op technisch gebied
eindeloos zijn. Adobe toonde een jaar geleden software die

5

Council of Europe report DGI(2017)09

6

AIVD jaarverslag 2016

7

https://www.trouw.nl/democratie/europese-vrees-voor-russisch-nepnieuws-groeit~afe3898f/

8

https://www.nctv.nl/binaries/strategie-nationale-veiligheid-2007_tcm31-32502.pdf

9

https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2018/01/eu-nepnieuws-577605/
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een stem van iemand analyseert en vervolgens met deze stem
een stuk ingetypte tekst uitspreekt. Een mooie technologie, die
echter ook door kwaadwillenden gebruikt kan worden. Doordat
de verspreiding van desinformatie zal toenemen en daarbij
meer innovatieve vormen aanneemt, wordt het daarnaast voor
inlichtingendiensten steeds moeilijker deze te bestrijden. Zo
zegt Dick Schoof (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid) in een interview met Radio 1 dat de NCTV en
inlichtingendiensten proberen desinformatie te monitoren en
detecteren, maar dat dit erg ingewikkeld is. “Het wordt niet
alleen moeilijker om te bepalen wat nu precies desinformatie is,
ook het achterhalen van de afzender ervan is een lastige klus.”10

Strijdtoneel van de toekomst
Nepnieuws ofwel het verspreiden van desinformatie is een
ontwikkeling die we als dreiging voor de nationale veiligheid
van Nederland serieus moeten nemen. Desinformatie
kan verstrekkende gevolgen hebben voor het ongestoord
functioneren van de Nederlandse samenleving en de sociale en
politieke stabiliteit. Om te voorkomen dat we ons in Nederland

laten overvallen door desinformatie moet op zowel politiek
als maatschappelijk niveau aandacht gegeven worden aan het
bestrijden hiervan. Dat dit niet eenvoudig is, wordt duidelijk
doordat het bestrijden van desinformatie kan leiden tot censuur.
Door de vage grens tussen een mening en desinformatie is
nepnieuws in een democratie lastig te bestrijden. Echter is dit
wel het strijdtoneel van de toekomst. Daarom moet het politieke
debat hierover gevoerd worden en de overheid initiatieven
steunen om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.
Het is belangrijk om burgers te leren kritisch te zijn zodat zij zelf
in staat zijn desinformatie te herkennen. Ook kunnen de media
een belangrijke rol spelen. Naast bewust en alert te zijn, kunnen
ze een werkwijze ontwikkelen om elkaar scherp te houden en
ter verantwoording te roepen om desinformatie te bestrijden.
Inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten daarnaast investeren
in het onderzoeken van manieren waarop zij desinformatie kunnen
herkennen en ontmaskeren. En tot slot moet Nederland zorgen
dat de maatregelen tegen desinformatie zelf geen dreiging
van onze democratische samenleving vormen. Dan worden wij
pionnen van de verspreiders en verliezen we alsnog!

Over de auteurs:
Arieke van Os MSc is criminoloog en als senior consultant werkzaam bij Capgemini. Zij is actief op
het gebied van openbare orde en veiligheid met de focus op intelligence gerelateerde vraagstukken.
Frits Broekema is als principal consultant werkzaam bij Capgemini. Als zodanig is hij actief binnen het
defensiedomein met een primaire focus op inlichtingen en veiligheid.
Voor meer informatie kunt u contact met de auteurs opnemen via:
arieke.van.os@capgemini.com I https://www.linkedin.com/in/ariekevanos/
frits.broekema@capgemini.com I https://www.linkedin.com/in/frits-broekema-7279555/

10

https://www.nporadio1.nl/dit-i-s-de-dag/onderwerpen/433645-dick-schoof-nederlanders-voelen-zich-veiliger
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Meldkamer van de toekomst is live
Op welke wijze kunnen live inzichten de hulpverlenende
taak van de meldkamer optimaliseren?
Highlights
• De meldkamer van de toekomst is live.
• Geen nieuwe middelen maar effectieve
combinaties van bestaande informatiebronnen
voor efficiënte incidentdetectie en
hulpverlening.
• Meer dataverzameling is meer
verantwoordelijkheid.
• Wens om inzicht kan vertrouwen schaden.
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Scan deze pagina
en bekijk de video.

Fictief scenario
Het is al donker als de melding binnenkomt
in de meldkamer. “Goedenavond, ons
systeem detecteerde een incident, wat is uw
noodgeval?” Een man is in elkaar gezakt in
de supermarkt, hij lijkt niet meer te ademen.
“Geen zorgen mevrouw, de hulpdiensten zijn
al onderweg. Mag ik uw toestemming om
de telefooncamera te gebruiken, om zicht
te krijgen op de situatie?” De vrouw geeft
toestemming. Binnen een paar minuten is de
ambulance ter plaatse. De vrouw heeft met
instructies vanuit de meldkamer eerste hulp
gegeven. De ambulancemedewerkers hebben
de beelden ook gezien en alles al klaarstaan. De
man zal het voorval overleven. De verbinding
wordt verbroken.

Dit incident werd afgehandeld in één van de tien 112-meldkamers
anno 2025: een meldkamerorganisatie waarbij centralisten
live kunnen meekijken, -luisteren en -meten wat zich op een
incidentlocatie afspeelt. Anno 2018 is het fundament voor een
dergelijke meldkamer reeds gelegd. Centralisten krijgen steeds
meer toegang tot live-inzichten uit de regio, bijvoorbeeld
van politiehelikoptercamera’s, beveiligingscamera’s in de
stad of particuliere alarmcentrales. Desalniettemin raakt dit
slechts het topje van de ijsberg aan mogelijkheden van de snel
voortschrijdende technologie. Deze maken het eenvoudiger
om toegang te krijgen tot live-informatie van met name
beelden, gps en sensoren (Internet der Dingen) om op een
noodsituatie te kunnen reageren. Dit scala aan mogelijkheden
wordt momenteel nog weinig benut, maar zal in de toekomst
steeds belangrijker worden in het werk van de meldkamer, ook
om haar geloofwaardigheid als hulpverlenende instantie te
behouden. Door zowel te innoveren als proactiever en gerichter
gebruik te maken van beschikbare informatiebronnen kan de
meldkamer haar hulpverlenende taak effectiever uitvoeren.

Wie helpt de helper?
De hoofdtaak van een meldkamer is het verlenen van hulp. Om
deze taak te kunnen vervullen, zijn drie elementen essentieel:
het maken van een goede situationele inschatting, de juiste
benodigde middelen beschikbaar stellen en de relevante
eenheden tijdig en geïnformeerd op de incidentlocatie krijgen.
Hier de juiste informatie voor verzamelen is niet altijd even
makkelijk.
Anno 2018 is het veelal aan de melder van een incident, al dan
niet in shock, om een levensbedreigende situatie telefonisch
te omschrijven. De centralist maakt een inschatting van de
situatie door het stellen van vragen. Een melder kan cruciale
informatie echter over het hoofd zien of niet in staat zijn een

exacte incidentlocatie door te geven. Een incidentlocatie
kan momenteel, ook zonder de medewerking van een
melder, vastgesteld worden met behulp van zendmasten.
Echter, deze methode is volgens het Europese Netwerk van
Alarmcentrales (EENA) al achterhaald en omslachtig.1 Dit kan
namelijk veel accurater en sneller gedaan worden door de locatie
herkenningsfunctie van telefoons te gebruiken.2 Hierdoor kan
de locatie van een incident veel nauwkeuriger bepaald worden.
In een aantal Europese landen wordt dit al op grote schaal met
succes ingezet, maar in Nederland lijkt de implementatie nog
niet van de grond te komen.3 Dat is jammer, want zoals de 112slogan zelf zegt: ‘elke seconde telt’ en dergelijke systemen
kunnen kostbare tijd opleveren.

1

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/techniek-meldkamer-112-loopt-achter-levens-in-gevaar?_sp=0d491fd2-0e21-49a2-80131a3beaf9d564.1518462414496

2

Het zogeheten Advanced Mobile Location systemen (AML): systemen die gebruik maken van de locatieherkenningsfunctie van Android smartphones
door wifi, zendmast- en GPS data te combineren.
https://www.k-lmo.nl/over-de-lmo/programmalijnen.html
http://www.eena.org/download.asp?item_id=209

3

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/techniek-meldkamer-112-loopt-achter-levens-in-gevaar?_sp=0d491fd2-0e21-49a2-80131a3beaf9d564.1518462414496
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Meldkamer kijkt live mee
Op andere fronten is de laatste jaren meer vooruitgang geboekt;
bijvoorbeeld met het aanleveren van live-beeldmateriaal.
Bewakingscamerabeelden van incidenten worden bijvoorbeeld
direct naar de meldkamer doorgestuurd.4 Ook drones5 worden
in toenemende mate ingezet; bijvoorbeeld in Twente6, waar
automatische drones van het ‘Next Level’ initiatief onder
andere het dumpen van drugsafval, detecteren.7 Andere
voorbeelden zijn:
• Verschillende meldkamers experimenteren met het gebruik
van de camera’s van mobiele telefoons. Door het sturen van
een link naar een melder, kan de melder goedkeuren dat de
camera wordt aangezet en dat beelden bekeken worden in
de meldkamer.
• ProRail zet slimme camera’s langs het spoor in om ongewenste
situaties (bijvoorbeeld koperdieven) snel te signaleren.
Incidenten worden direct aan de meldkamer gemeld, waarna
camerabeelden, gps- en sensorinformatie gecombineerd
worden bij het inzetten van eenheden.8

Geen technologisch wondermiddel maar
slimme inzet van data
Tijd is zoals gezegd kostbaar in een noodsituatie. Voorgaande
voorbeelden maken duidelijk dat niet nieuwe technologie, maar
de combinatie van bestaande technologieën de toekomst van
de hulpverlening drijft. Brandalarmen maken al lang gebruik
van sensoren, beveiligingscamera’s verzamelen al jaren
beeldmateriaal en gps-systemen zijn ons ook niet onbekend.
Echter door deze data te combineren en snel te analyseren,
kunnen waardevolle inzichten verkregen worden voor zowel
incident signalering, situationele inzichten als incidentrespons.
Door toenemende analyse capaciteit en beschikbaarheid van
data wordt het ook steeds gemakkelijker om (gedrags)patronen
te herkennen.9 Verschillende ketenpartners van de meldkamers,

met name de politie, maken hier in toenemende mate gebruik
van. Denk bijvoorbeeld aan de huidige ontwikkelingen rondom
crowd control. Bedreigende patronen in een menigte worden
gedetecteerd voor deze escaleren, waardoor benodigde
eenheden sneller ter plaatse kunnen zijn.10 Preventie, zou zo ook
een rol kunnen gaan spelen in de meldkamer van de toekomst.

Vertrouwen burgers
Waar slim datagebruik veel kansen biedt voor efficiëntere,
snellere en betere hulpverlening, brengt het ook risico’s met zich
mee. Met name het vertrouwen van burgers in de meldkamer zou
onder druk kunnen komen te staan.11 Uit het GfK-onderzoek voor
deze uitgave van Trends in Veiligheid is gebleken dat momenteel
meer dan 80% van de Nederlanders erop vertrouwt dat
hulpdiensten verantwoord met hun gegevens omgaan.12 Als de
werkwijze van de meldkamer echter van reactief naar detectief
en mogelijk zelfs preventief verschuift, zou dit vertrouwen
onder druk kunnen komen te staan. Enerzijds doordat het
verzamelen en uitwisselen van grotere hoeveelheden informatie
van veel verschillende bronnen leidt tot een verhoogd risico op
datalekken, maar anderzijds ook doordat een dergelijke insteek
gepaard gaat met de intrinsieke belofte dat er opgetreden wordt
zodra er een mogelijke dreiging gedetecteerd is. Betere detectie
leidt namelijk vrijwel altijd ook tot een toename van het aantal
meldingen en het is maar de vraag of er voldoende capaciteit
beschikbaar is om hier ook daadwerkelijk bij te kunnen optreden.
Tenslotte is er ook een risico dat er misbruik gemaakt wordt van
de beschikbare informatiebronnen. Vooral drone- en andere
camera’s kunnen en hebben in het verleden al tot machtsmisbruik
van bijvoorbeeld surveillerende agenten geleid.13 Dergelijk
misbruik zou ten koste gaan van het hoge vertrouwen dat de
burgers momenteel hebben in de hulpdiensten. Door echter
proactief op deze risico’s te anticiperen kan het vertrouwen van
burgers in de hulpdiensten behouden worden.

4

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Liveview systeem. https://www.politie.nl/themas/live-view.html

5

https://www.tudelft.nl/2014/tu-delft/ambulance-drone-tu-delft-vergroot-overlevingskans-bij-hartstilstand-drastisch/
https://www.brandweer.nl/ons-werk/drones-bij-de-brandweer

6

https://www.politie.nl/nieuws/2017/oktober/10/11-politie-vliegt-vanaf-vandaag-met-drones-in-oost-nederland.html

7

https://www.aa-security.nl/tag/drone/

8

https://www.prorail.nl/nieuws/slimme-mobiele-cameras-tegen-overlast-op-het-spoor

9

https://www.ericsson.com/en/mobility-report/internet-of-things-forecast

10

https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJAACS.2017.084711 ; http://www.freepatentsonline.com/y2017/0341746.html;

11

http://hcss.nl/sites/default/files/files/reports/HCSS_Rapport%20Grote%20bewegingen%2C%20grote%20impactpolitie.pdf

12

TNS-NIPO, 2018

13

http://www.bbc.com/news/uk-england-south-yorkshire-40794404
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Met duidelijke regelgeving en procedurele richtlijnen, met
name omtrent toegang, dataretentie en controle is veel winst
te behalen. Het ‘vier ogen’ principe is hier een voorbeeld van:
hierbij is er altijd een controle van een tweede of zelfs derde
partij aan een (ingrijpende) actie gekoppeld. Ook training kan
het bewustzijn over verantwoord datagebruik vergroten, wat de
kans op datalekken verkleint. Dit zijn slechts enkele voorbeelden
van maatregelen die getroffen zouden kunnen worden. Met oog
op de toekomst zal een grote uitdaging voor de hulpdiensten
zijn om niet door te slaan in de goede bedoelingen door
ongecontroleerd informatie in te zamelen en combineren. De
nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of
GDPR) zou bij kunnen dragen aan de evaluatie van verantwoord
gegevensgebruik van dergelijke gevoelige persoonsgegevens.
Dezelfde basisprincipes, waaronder verantwoording,
datalimitatie en doelbinding, zijn toe te passen op het
gegevensgebruik in het werk van de hulpdiensten. Zo zullen
de meldkamers, ook in de toekomst, zorg kunnen dragen voor
de bescherming van slachtoffers; zowel op straat als digitaal.

Inzicht versus vertrouwen
Met live-inzichten kan de meldkamer sneller en effectiever
handelen, hetgeen levens redt. Ook kunnen vergaande
inzichten verkregen worden door bestaande technologieën
te combineren. Maar hoeveel informatie is genoeg? In welke
situatie gaan eenheden wel of niet preventief naar een
verwacht incident toe? Nederlanders vertrouwen erop dat
er goed wordt omgegaan met hun gegevens en verwachten
tegelijkertijd ook effectieve dienstverlening van de
meldkamer. Om hun verantwoordelijkheden na te komen en
het vertrouwen van burgers te behouden, zal de meldkamer
nu, meer dan ooit, moeten gaan nadenken over de waardes
waarop zij haar dienstverlening bouwt en wat dit betekent voor
informatiecollectie in de toekomst.

Over de auteurs:
Alice van de Bovenkamp is werkzaam binnen de marktgroep openbare orde & veiligheid van Capgemini.
Alice is cybersecurity & privacy consultant. Thijs de Jong is projectmanager en gespecialiseerd in
meldkamers.
Voor meer informatie kunt u contact met de auteurs opnemen via:
alice.vande.bovenkamp@capgemini.com I https://www.linkedin.com/in/avdbovenkamp/
https://www.linkedin.com/in/thijsjochemdejong/
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Mind the Gap!
Hoe verklein je het gat tussen digitale weerbaarheid en
digitale dreiging?
Highlights
• De digitale weerbaarheid in Nederland blijft
achter bij de groei van de digitale dreigingen, de
gap groeit.
• Een goede aanpak voor de veilige implementatie
van innovaties helpt om de gap kleiner te maken.
• Cybersecuritykennis van de boardroom is hierbij
cruciaal.

Scan deze pagina
en bekijk de video.
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Het Cybersecuritybeeld Nederland 20171 dat staatssecretaris
Dijkhoff op 21 juni 2017 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd,
geeft aan dat de digitale weerbaarheid in Nederland achterblijft bij de groei van de dreigingen. De ontwikkelingen op
het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT)
gaan zeer snel waardoor ook de dreigingen vanuit staten en
criminelen sterk toenemen. Onze weerbaarheid, die bestaat
uit technische, organisatorische en mensgerichte maatregelen,
kan hier geen gelijke tred mee houden. Het gevolg daarvan
is dat onze maatschappij kwetsbaarder wordt omdat de
beveiliging van onze ICT steeds verder achterop komt te lopen.
Deze gap wordt steeds groter. Hoe zorgen we dat we meer
grip krijgen op deze ontwikkeling?

Manifestatie van een dreiging

Onze weerbaarheid

Hoe groot de gevolgen kunnen zijn bleek op 27 juni 2017, toen
een wereldwijde besmetting met ransomware plaatsvond,
waardoor ook meerdere organisaties in Nederland werden
geraakt. De zogenaamde Petya malware (ook wel Wannacry
genoemd) legt de informatievoorziening van verschillende
organisaties plat. Het meest bekende voorbeeld in Nederland
is het stilvallen van containerterminal Maersk, waarmee ook de
daaraan verbonden logistieke ketens flink werden verstoord.
Veel meer organisaties hebben wekenlang niet goed kunnen
functioneren, zonder dat dit altijd de pers heeft gehaald.

Met de toenemende afhankelijkheid van ICT wordt het belang
van het goed functioneren ervan en het daaraan gekoppelde
vertrouwen van de samenleving in innovaties steeds groter.
Daarvoor is nodig dat onze weerbaarheid gelijke tred houdt
met de dreigingen die de betrouwbaarheid van ICT aantasten.
De cruciale vraag die voorligt is: welke mogelijkheden heeft
de samenleving om de gap tussen dreiging en weerbaarheid
het hoofd te bieden? De digitalisering van processen is
immers niet te stoppen en innovaties die we nu nog niet
kennen (de zogenaamde unknown unknowns, een term
geïntroduceerd Donald Henry Rumsfeld, voormalig U.S.
Secretary of Defense2) zullen zich de komende jaren ook
aandienen. Een aantal initiatieven is gelukkig in gang gezet
om vroegtijdig cybersecurity mee te nemen in de ontwikkeling
van producten. Denk aan het voorgenomen voorstel van de
Europese commissie om de kwaliteit van securityproducten te
bevorderen door certificering3. Door op deze wijze security by
design te bevorderen wordt cybersecurity in de ontwikkeling
van producten en diensten meegenomen en krijgen burgers
en bedrijven producten die in grotere mate inherent veilig zijn.

Toenemende afhankelijkheid
Deze cyberaanval toont aan dat onze maatschappij in grote
mate afhankelijk is van de betrouwbare werking van ICT.
Wanneer ICT als gevolg van een cyberaanval niet meer (goed)
functioneert, komen organisaties en de ketens waarin zij
deelnemen tot stilstand. De afhankelijkheid van ICT neemt in
rap tempo toe, waardoor ook de gevolgen van een cyberaanval
voor de Nederlandse samenleving toenemen.
We staan aan de vooravond van een hausse aan innovaties,
waarmee ICT steeds dieper in onze samenleving doordringt
en de complexiteit toeneemt. Met het Internet of Things
(IoT) wordt alles aan elkaar verbonden, een modern witgoed
apparaat heeft tegenwoordig wifi en kan met een app worden
bediend en communiceert met zijn omgeving. Nog ingrijpender
is de virtuele robotisering die wordt ingezet met robotic
process automation (RPA), gevolgd door Artificial Intelligence
(AI) waarbij steeds meer voorzieningen zelfbeslissend worden,
zoals zelfsturende auto’s.

Omgaan met de gap
Hoe kun je het beste omgaan met cybersecurity en de adoptie
van innovaties zoals IoT, RPA en AI? De volwassenheid van
innovaties is vanzelfsprekend beperkt en cybersecurity wordt
vaak niet vanaf de start van de ontwikkeling en introductie
meegenomen. Van het grootste belang is dat de primaire
processen blijven functioneren en dat geen onnodige risico’s
worden geïntroduceerd. Wat u zelf kunt en moet doen is daarom
afhankelijk van de mate waarin technologie innovatief is.

Figuur 1: Innovation playbook
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Gaat het om zeer innovatieve technologie, zoals AI, dan is het
verstandig om in een vroeg stadium expertise op te bouwen van
niet alleen de functionele toepassingsmogelijkheden, maar ook
van de risico’s en van wat passende cybersecuritymaatregelen
voor uw organisatie zijn. Zie ring 1 in figuur 1.
Gaat het om technologie die nieuw voor u is, zoals IoT, maar
inmiddels breed toegepast wordt, zorg er dan voor dat
u in een Proof of Concept (PoC) zowel de benefits als de
risico’s voor uw organisatie in de praktijk test, inclusief de
cybersecuritymaatregelen die in uw situatie nodig zijn. Zie
ring 2 in figuur 1.
Gaat het om nieuwe technologie die u toepast in uw primaire
proces, zorg er dan door middel van security & privacy by
design voor dat u meteen bij de start de juiste maatregelen
in kaart brengt en onderdeel laat zijn van de implementatie.

Zorg daarnaast voor een gefaseerde invoering door klein te
beginnen met niet-kritische processen.
Iedere organisatie moet voor zichzelf het innovation playbook
invullen, wat past bij het ambitieniveau van de organisatie. Zie
in figuur 2 een voorbeeldinvulling.
Het innovation playbook kan worden gebruikt als hulpmiddel
om op boardroomniveau begrip te kweken voor het cybersecure
implementeren van innovaties. Een voorwaarde hierbij is dat op
boardroomniveau voldoende begrip is van wat cybersecurity
betekent voor de organisatie. Als er in de boardroom te weinig
kennis aanwezig is, zorg dan dat je dit kennisniveau omhoog
brengt.4
Is de gap hiermee gedicht? Dat nog niet, maar u heeft ervoor
gezorgd dat u zelf het maximale heeft gedaan om niet te
struikelen over innovatie. Mind the gap!

Figuur 2: Voorbeeld innovation playbook
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Trust me, I’m an algorithm
Zijn Artificial Intelligence-systemen te vertrouwen en zo ja,
hoe tonen we dat aan?
Met de komst van kunstmatige intelligentie ofwel artificial intelligence (AI) gaan IT-systemen
zich steeds meer bemoeien met beslissingen die tot nu toe door menselijke functionarissen
werden genomen. Daarmee wordt het belangrijk dat die systemen altijd te vertrouwen zijn.
Maar aan de andere kant zijn die systemen steeds lastiger te doorgronden. Hoe tonen we de
betrouwbaarheid van die systemen dan aan?
Highlights
• Met de komst van AI krijgt technologie een steeds
belangrijkere rol bij het nemen van beslissingen.
• Maar de werking van AI-systemen is steeds lastiger te
doorgronden. Vertrouwen we het dan uiteindelijk nog wel?
• AI-systemen kunnen onbedoelde en soms zelfs onethische
resultaten produceren.
• Het kiezen van de juiste trainingsdata is cruciaal, maar
niet triviaal.
• Complexe AI-systemen geven vaak betere resultaten, maar
het aantonen van de betrouwbaarheid daarvan is lastiger.

Scan deze pagina
en bekijk de video.
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Toepassingen van kunstmatige intelligentie zijn volgens onder
meer Gartner1 en Forrester2 een belangrijke strategische trend
in 2018 en zullen de komende jaren waarschijnlijk steeds
meer hun intrede gaan doen in het systeemlandschap. Ook
in het veiligheidsdomein gebeurt dit: bij ‘predictive policing’
worden bijvoorbeeld politiepatrouilles geconcentreerd op die
locaties waar op grond van dynamische voorspellingen misdaad
wordt verwacht, zodat schaarse middelen zo goed mogelijk
kunnen worden ingezet. Of systemen spitten razendsnel dikke
juridische dossiers door om daaruit de belangrijkste stukken
of passages te halen of zelfs om beslissingen te kunnen
voorspellen of te kunnen nemen.
Met de komst van AI zijn twee belangrijke ontwikkelingen
gaande:
1. Tot nu toe gebruiken we IT-systemen vooral om toegesneden
informatie te verkrijgen, die door menselijke medewerkers
geïnterpreteerd wordt naar kennis of intelligence op
grond waarvan men uiteindelijk een beslissing kan
nemen. AI-systemen gaan echter in toenemende mate

die informatie zelf vertalen naar direct op een beslissing
toegesneden intelligence, of geven een beslissingsadvies
zoals het sturen van een patrouillewagen naar een bepaalde
straat. Soms nemen IT-systemen zelfs nu al zonder enige
menselijke tussenkomst direct beslissingen (denk aan
zelfrijdende auto’s). Daarnaast blijkt uit een onderzoek van
GfK, in opdracht van Capgemini, dat meer dan de helft van
de Nederlanders het eens is dat algoritmes en AI geschikt
zijn om digitale criminaliteit op social media op te sporen.
2. De algoritmes die tot nu toe gebruikt werden om data
te vertalen naar informatie zijn door mensen bedacht en
gecodeerd en daardoor goed te doorgronden en uit te leggen.
Maar algoritmes voor AI-systemen bestaan meestal uit een
generiek wiskundig model dat getraind wordt op basis van
een grote hoeveelheid historische data. Het wordt daarmee
vrijwel onmogelijk om te onderbouwen hoe het systeem
aan een bepaald resultaat komt. De betrouwbaarheid
van de verkregen resultaten kan meestal wel statistisch
aangetoond worden, maar voor een individuele casus zal
het een ‘black box’ worden.

Algoritmes en kunstmatige intelligentie zijn geschikt om digitale criminaliteit op social media
op te sporen.
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Betrouwbaarheid van AI-systemen
Beslissingen die in het veiligheidsdomein worden genomen,
hebben soms ingrijpende gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan
de media-aandacht die volgde op het staande houden van
de rapper Typhoon of aan de zaak van Bart van U., waar het
niet overgaan tot gedwongen opname uiteindelijk uitmondde
in de moord op Els Borst. Aan functionarissen die dergelijke
(soms lastige) beslissingen moeten nemen, stellen we daarom
hoge eisen op het gebied van onpartijdig en ethisch handelen.
Voor het vertrouwen van de burger in de overheid is dit een
belangrijke randvoorwaarde. Als computersystemen steeds
meer gaan bijdragen aan het nemen van die beslissingen of zelfs
beslissingen gaan nemen zonder menselijke tussenkomst dan
gelden die eisen onverkort ook voor die systemen. Bijvoorbeeld:
door predictive policing kunnen computersystemen in steeds
grotere mate gaan bepalen welke auto’s of personen ter
controle staande moeten worden gehouden. Ook daar mogen
we verwachten dat zaken als de huidskleur of religie van de
eigenaar van het voertuig geen rol speelt in die beslissing. Het
gebruik van een wiskundig model en eerlijke historische data
lijken op het eerste gezicht misschien een goed uitgangspunt
hiervoor, maar in de praktijk is meermalen gebleken dat een
AI-systeem onverwacht ongewenst gedrag ging vertonen.
Zo leverde de eerste virtuele schoonheidswedstrijd met een
AI-jury ‘Beauty.AI’ vooral blanke winnaars op. Het systeem
bleek uit eigen beweging minder waardering toe te kennen
aan een donkere huid doordat de foto’s waarop het systeem
getraind was te weinig materiaal van etnische minderheden
bevatte. Maar ook in gevallen waar de huidskleur niet direct
beschikbaar is voor het systeem kan dergelijk gedrag ontstaan.
In een gesegregeerde maatschappij hangt de postcode van een
woonadres behoorlijk sterk samen met de etnische afkomst
van de bewoners. We moeten ons dan afvragen of voor het
al dan niet staande houden van een voertuig de postcode wel
een gewenst criterium is om mee te nemen in de afweging.
Het wel meenemen van de postcode in een dergelijk model
kan zeker leiden tot een hogere voorspellende kracht met
meer terechte en minder onterechte staande houdingen.
Maar aan de andere kant betekent het ook dat burgers die
in een ‘verkeerde’ buurt zijn opgegroeid vaker gecontroleerd
zullen worden en daardoor ook een grotere kans lopen om
voor een klein vergrijp meteen een strafblad op te lopen.
Dit kan vervolgens weer gevolgen hebben voor de kans op
een baan. Uiteindelijk kan dit betere model daardoor gaan
bijdragen aan het in stand houden of zelfs vergroten van die
segregatie. De beslissing om een gegeven als postcode van
het woonadres wel of niet mee te nemen in een AI-model
heeft dan uiteindelijke maatschappelijke effecten en moet
zorgvuldig worden afgewogen. De vraag of een bepaald
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gegeven voor een rechter als zinvolle argumentatie voor de
genomen beslissing aangedragen zou kunnen worden, is daar
een mogelijke richtlijn voor.
Een andere variant van onbedoeld en ongewenst gedrag
is dat bij gebrek aan goede bruikbare data een systeem
wordt gerealiseerd dat simpelweg te weinig voorspellende
kracht heeft. Zo werd in de Verenigde Staten een systeem
toegepast om onderwijzers te beoordelen op grond van de
verschillen van resultaten uit gestandaardiseerde toetsen van
leerlingen tussen het begin en het eind van het studiejaar. De
prestatieverschillen van individuele leerlingen hangt echter
van veel meer zaken af dan alleen de kwaliteit van de leraar,
en het aantal leerlingen per leraar blijkt te klein om hier
goede conclusies uit te trekken: voor dezelfde leraar kan de
score het ene jaar hoog en het andere jaar ineens weer laag
kan zijn. Beslissingen nemen op grond van een dergelijke
berekening is in essentie niet veel meer dan het hanteren
van een dobbelsteen. AI-systemen zijn doorgaans complexer
dan dit ‘puntensysteem’ maar niet ongevoelig voor hetzelfde
onderliggende risico.
Tot slot kan een systeem in de dagelijkse praktijk ook anders
worden gebruikt dan het bedoeld was. In Chicago is in 2013
een experiment (Strategic Subject List) gestart met als doel
om op persoonsniveau te voorspellen welke inwoners komend
jaar voor het eerst betrokken zouden kunnen raken bij een
schietpartij, met als doel om de kans hierop via maatschappelijke
hulp terug te dringen. Dit bleek veel discussie op te roepen
omdat het zich richt op personen die vaak nog geen delict
begaan hebben. Maar ook hier bleek de voorspellende waarde
te laag om voldoende praktisch nut te hebben. Uiteindelijk
werd de lijst gebruikt om bij schietpartijen met onbekende
daders potentiële verdachten te vinden.

Controleerbaarheid van AI-systemen
Zelfs een AI-systeem dat wel op de juiste manier wordt
toegepast en in essentie goede beslissingen adviseert of
neemt, zal pas ook echt vertrouwen krijgen (ook van de
buitenwereld) wanneer de werking of de juistheid van het
resultaat controleerbaar is.
Het controleren van de juiste werking van een AI-systeem kan
op verschillende manieren, afhankelijk van de situatie. In de
meest eenvoudige situatie is een ‘ground truth’ beschikbaar
waarmee rechtstreeks gecheckt kan worden hoe vaak het
systeem het bij het rechte eind heeft. Zo kan bij een systeem
dat fraude moet opsporen redelijkerwijs worden bepaald of de
cases die het vindt inderdaad allemaal fraudegevallen zijn en of
de al bekende fraudegevallen ook allemaal gevonden worden.

In veel gevallen is die ‘ground truth’ niet of slechts beperkt
beschikbaar. Systemen die criminaliteit voorspellen kunnen
bijvoorbeeld niet altijd volledig gecontroleerd worden omdat
niet alle criminaliteit zichtbaar is, bijvoorbeeld doordat geen
aangifte wordt gedaan of omdat de interventies die met de
uitkomsten van het systeem gedaan worden de oorspronkelijke
voorspelling in de wielen rijden. Dan is nog wel controle mogelijk
op het uiteindelijk resultaat: neemt de totale criminaliteit na
toepassing van het systeem af? Maar of dat ook echt aan de
toepassing van het AI-systeem toegeschreven kan worden of
dat er ook andere factoren meespelen zal dan altijd een punt
van discussie zijn.

Daarnaast is het zeker niet uitgesloten dat in de komende jaren
de AI-systemen op steeds meer gebieden uiteindelijk boven
het menselijke niveau zullen gaan presteren (‘superhuman
performance’). Op dat moment ontstaat een heel andere
business driver: het gaat dan niet meer alleen om een hogere
efficiency maar om een echte verhoging van de kwaliteit
en effectiviteit. Maar juist dan, als AI-systemen bepaalde
zaken beter lijken te kunnen dan mensen, wordt het kunnen
vertrouwen in die systemen belangrijker dan ooit. Dus daar
kan je maar beter al vroeg op richten!

Waar het lastig of onmogelijk is om de juistheid van
voorspellingen van het AI-systeem aan te tonen is het mogelijk
om op een ander mechanisme terug te vallen dat vertrouwen
kan opleveren: transparantie. Door het openbaar maken van
het gebruikte beslismodel kan iedereen dit model toetsen
en eventueel tekortkomingen aanwijzen. Transparantie
heeft helaas twee belangrijke nadelen. Ten eerste presteren
AI-systemen die eenvoudige en daardoor goed uit te leggen
modellen gebruiken meestal minder goed dan lastiger te
doorgronden complexe systemen. Ten tweede is het zeker
in het veiligheidsdomein niet altijd handig om transparant te
zijn over gebruikte beslismodellen. Zo kunnen kwaadwillende
partijen het model gaan bespelen om op die manier onder de
radar te blijven.
Een laatste toevlucht kan dan zijn om een onafhankelijke
partij aan te wijzen die de eerlijke werking van deze systemen
controleert zonder de werking zelf openbaar te maken,
zoals bijvoorbeeld de Commissie voor de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten (CIVD) toezicht uitoefent op de
veiligheidsdiensten.

Wat valt er te winnen?
Uit het bovenstaande blijkt dat het construeren van een
AI-systeem, dat altijd goede en ethisch verantwoorde
beslissingen aandraagt of neemt, geen triviale zaak is. Bovendien
is het aantonen dat dit het geval is ook nog eens lastig. Maar
anderzijds: in de huidige situatie waar beslissingen door
menselijke functionarissen genomen worden, is dat feitelijk
ook niet in 100% van de gevallen het geval (zie bijvoorbeeld het
bekende onderzoek ‘Extraneous factors in judicial decisions’3)
Het aantoonbaar kunnen maken van de betrouwbaarheid van
het beslisproces is dan feitelijk een stap vooruit.
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Nederland digitaal veilig:
internationale samenwerking als
voorbeeld
Op welke manier kan (internationale) samenwerking op het
gebied van digitale veiligheid worden gestimuleerd?

Scan deze pagina
en bekijk de video.
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Highlights
• Europese samenwerking tussen nationale CSIRT’s is
een voorbeeld voor de versterking van onze digitale
nationale veiligheid.
• Het delen van operationele security informatie is
essentieel voor de veiligheid van onze samenleving.
• Het vergroten van vertrouwen en het bouwen aan
convergerende werkwijze zorgt voor een toename
in samenwerking.
• Trust Circles zijn een directe vertaling van de binnen
CSIRT-communities aanwezige vertrouwens- en
samenwerkingsrelaties op operationeel niveau.
• De effectiviteit van cybersecurity kan vergroot worden
als ook private CSIRT’s, Security Operations Centers
(SOC’s) van bedrijven en nationale CSIRT’s meer de
samenwerking opzoeken.

Samenwerking en allianties
De cyberdreiging wordt steeds groter en komt uit verschillende hoeken
van de wereld. Het is een illusie dat een organisatie alleen volledig
zelfstandig effectieve cybersecurity kan realiseren. Per definitie is
er altijd een informatieachterstand op de crimineel. Met behulp van
samenwerking en allianties in het delen van cyberinformatie kunnen
we de wereld veiliger maken. Vertrouwen en heldere afspraken tussen
de hoeders van onze cybersecurity zijn essentieel om goed samen
te werken.

Europa zoekt nadere samenwerking
op cybersecurity
Op 13 september 2017 zei EU president Junker: “Cyber attacks can
be more dangerous to the stability of democracies and economies
than guns and tanks. Last year alone there were more than 4,000
ransomware attacks per day and 80% of European companies
experienced at least one cybersecurity incident. Cyber attacks
know no borders and no one is immune.” De Europese Unie heeft
al wettelijke maatregelen genomen om de kwaliteit en het niveau
van de cybersecurity binnen de EU een flinke stimulans te geven.
Met instemming van het Europees Parlement is sinds augustus 2016
een Europese richtlijn van kracht: de ‘Richtlijn inzake beveiliging van
netwerk- en informatiesystemen’ (NIS). De lidstaten hadden tot 9 mei
2018 de tijd om deze richtlijn om te zetten naar uitvoerbaar beleid
ten behoeve van cyberveiligheid. Op 15 februari 2018 heeft minister
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel voor de
nieuwe Cybersecuritywet (Csw) naar de Tweede Kamer gestuurd.
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De NIS-richtlijn stelt dat EU-lidstaten dienen te beschikken over
een CSIRT (Computer Security Incident Response Team) op
nationaal niveau, dat is voorzien van afdoende organisatorische
en operationele gereedschappen. Bovendien dienen de CSIRT’s
samen te werken om cyberdreigingen te pareren. Hierbij wordt
in principe geen onderscheid gemaakt tussen dreigingen
op nationaal of EU-niveau. Delen van informatie zonder
belemmeringen (binnen wettelijke kaders) wordt expliciet
benoemd als een randvoorwaarde om internationale digitale
veiligheid te bereiken. Wet- en regelgeving en een gedeeld
begrip dat samenwerking noodzakelijk is, is een belangrijk
startpunt. Dit leidt echter wel direct tot de vraag hoe daar
binnen de EU en de individuele landen succesvol invulling aan
gegeven kan worden.

Internationale samenwerking maakt
het verschil
Nationale CSIRT’s werken natuurlijk al samen op basis van biof multilaterale afspraken. Zowel binnen de Europese grenzen
(European Government CERTS-EGC) als in het wereldwijde
netwerk (International Watch and Warning Network - IWWN)
wordt vooral op operationeel niveau veel informatie gedeeld.
Dat gebeurt vooral ad hoc en op basis van bilaterale afspraken,
veelal op basis van persoonlijk initiatief. Een overkoepelend
beleidsmatig kader, zoals de NIS Directive, is een recente
ontwikkeling om nadere samenwerking tussen alle EU-lidstaten
ook op verschillende niveaus binnen de lidstaten te realiseren.

Samenwerking ondanks diversiteit en
heterogeniteit
Er is grote verscheidenheid in de oorsprong van CSIRT’s in
de verschillende landen. Traditioneel en vanuit hun mandaat
zijn nationale CSIRT’s vooral gericht op het borgen van de
cyberveiligheid binnen nationale grenzen. Daarmee hebben zij
zich gespecialiseerd in de cyberdreigingen die gericht zijn op de
vitale sectoren, vitale processen en vitale infrastructuur in het
land. Er ontstaat daardoor een zekere mate van verkokering
in de informatiepositie van de verschillende nationale CSIRT’s.
Daarnaast beïnvloedt de oorsprong van een nationale CSIRT het
operationeel gedrag. Het maakt in de praktijk verschil of een CSIRT
is ontstaan vanuit academische context of vanuit bijvoorbeeld
een inlichtingen context. Deze heterogeniteit veroorzaakt een
verschil in volwassenheid, openheid en mate van participatie
in het Europese netwerk. Toch is iedereen het erover eens dat
internationale samenwerking het verschil kan maken om succesvol
te zijn. Cyberdreigingen zijn immers niet gebonden aan grenzen.
Op basis van gezamenlijk beschikbare informatie kan effectiever
worden opgetreden. Informatie dient zo effectief mogelijk te
worden gedeeld. Een uitdaging daarbij is dat de betreffende
informatie gevoelig van aard is en het verwerken ervan bovendien
onderhavig aan nationale wetgeving die per land verschilt.
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Instrumenten voor vertrouwen
en informatiedeling
Vergroten van vertrouwen door middel van trust circles
Binnen de (internationale) CSIRT-gemeenschap is één aspect
allesbepalend voor de wil om gezamenlijk te opereren: vertrouwen.
Vertrouwen in elkaar als individu, vertrouwen in elkaars organisaties,
vertrouwen in elkaars professionaliteit. Vertrouwen ontstaat op
intermenselijk vlak door bekendheid met elkaar.
Een concept als ‘trust circles’ helpt bij het stap voor stap
uitbreiden van een vertrouwd netwerk. Trust circles zijn een
directe vertaling van de binnen CSIRT-communities aanwezige
vertrouwens- en samenwerkingsrelaties op operationeel niveau.
Met trust circles kunnen CSIRT’s concreet definiëren met welke
organisaties zij informatiedeling willen laten plaatsvinden.
Iedere CSIRT heeft zijn eigen trust circles. Voor de één is
dit één vertrouwde partner, voor een ander is dit een heel
netwerk van samenwerkingspartners. Deze trust circles kunnen
verschillen in de tijd en ook afhankelijk zijn van een actuele
situatie, mogelijk zelfs incidentgedreven.
Daarnaast kan informatiedeling op basis van vertrouwen
worden versterkt door kaderende mandaten en
ondersteunende instrumenten. De NIS Directive is zo’n
kaderend mandaat op beleidsniveau. Tot op zekere hoogte
zijn instrumenten voor informatiedeling beschikbaar, zoals TLP
(Traffic Light Protocol, een classificatiestandaard waarmee de
verspreidbaarheid van informatie wordt beperkt). Vertrouwen
in elkaars professionaliteit wordt geconcretiseerd door
geaccepteerde standaarden voor het uitdrukken van intrinsieke
organisatievolwassenheid (SIM3, Trusted Introducer [TI]
Certification Standard).
Convergerende werkwijze helpt informatiedeling
Op operationeel niveau zijn vergelijkbare werkwijzen en een
daarmee vergelijkbaar digitaal instrumentarium onmisbaar.
Informatiedeling wordt dan eenvoudiger en ondersteunt
daarmee het gezamenlijk optreden. Als je informatie over
incidenten, dreigingen of zwaktes in systemen wilt delen, is
het belangrijk dat je van elkaar begrijpt waar de informatie
vandaan komt, wat ermee bedoeld wordt en hoe je ermee
om moet gaan. Met elkaar afspreken wanneer een urgente
gebeurtenis volledig stilgehouden moet worden óf dat
bedrijven en overheden juist gewaarschuwd moeten worden,
is van essentieel belang. Het is immers niet de bedoeling dat
het onderzoek van CSIRT A gefrustreerd wordt omdat CSIRT
B direct actie onderneemt. De succesvolle uitvoering van de
kaders van de NIS Directive is afhankelijk van binnen Europa
beschikbare universele instrumenten en werkwijze.

Samenvattend: vertrouwen en convergerende werkwijzen
leiden tot een vergrote mate van samenwerking. Dit wordt
gevisualiseerd in figuur 1.

De Europese les: wat leert het bedrijfsleven
van Europese samenwerkingsinitiatieven?
Op Europees niveau worden belangrijke stappen gemaakt om
de digitale veiligheid te verbeteren door meer samenwerking
tussen de nationale CSIRT’s. Binnen de grenzen van de EUlidstaten zijn echter nog meer mogelijkheden om samenwerking
te versterken. De effectiviteit van cybersecurity kan vergroot
worden als ook private CSIRT’s en Security Operations Centers
(SOC’s) van bijvoorbeeld banken, bedrijfsleven en universiteiten
meer en meer de samenwerking opzoeken, zowel met elkaar als
met de nationale CSIRT’s . Het is interessant en een belangrijke
extra uitdaging om ervoor te zorgen dat concurrentie tussen
bedrijven de digitale veiligheid niet nadelig beïnvloedt. Het
zou verleidelijk kunnen zijn om als bedrijf te denken dat je je
omzet kunt vergroten als concurrenten het slachtoffer worden
van cyberaanvallen. In Nederland hebben banken gezamenlijk
afgesproken niet te concurreren op veiligheid. Ook zijn er in
Nederland al vele jaren succesvol de ISAC’s (Information Sharing
& Analysis Centers) die op tactisch niveau informatie met elkaar
delen.

Uit onderzoek van GfK blijkt dat slechts 11% van de Nederlanders
gelooft dat dergelijke concurrentie positief uitpakt omdat
het ertoe leidt dat bedrijven zichzelf actief bezighouden met
digitale veiligheid. Liefst 89% van de Nederlanders vindt echter
dat dergelijke concurrentie niet gewenst is. Het is zaak om in
vitale sectoren zo snel mogelijk het besef verder te laten groeien
dat samenwerking de samenleving veiliger maakt. Voorkomen
moet worden dat in het licht van concurrentie digitale criminelen
profiteren van het gebrek aan samenwerking. Daarvoor is het
de uitdaging om een klimaat van vertrouwen te creëren. Het
concept van trust circles kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor
het uitbouwen van de samenwerkingsrelaties op operationeel
niveau. Het is daarmee een volgende stap bovenop de bestaande
samenwerkingsstructuren zoals bijvoorbeeld de ISACs.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven ook operationele
informatie delen met collega SOC’s en nationale CSIRT’s? Weten regelgeving kan een instrument zijn, maar vooral moet bij
bedrijven het besef ontstaan dat het delen van operationele
securityinformatie essentieel is voor de veiligheid van onze hele
samenleving. De Europese les in het bouwen van trust circles en
werken aan convergerende werkwijze is hiervoor een leidraad.

Figuur 1: Samenwerking door vertrouwde informatiedeling, op basis van convergerende werkwijzen,
helpt de CSIRT-operatie.
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Figuur 2: Mag een organisatie een concurrentievoordeel hebben door informatie over cybersecurity zoveel
mogelijk voor zichzelf te houden?
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Figuur 3: Cirkels verbinden tussen bedrijven.
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Internationale samenwerking als
voorbeeld voor digitale veiligheid
De dreiging van cybercriminelen wordt steeds groter en komt uit
verschillende hoeken van de wereld tegelijk. Alleen door middel
van samenwerking en het delen van kwetsbaarheden, dreigingen
en incidenten, kan hiertegen worden gestreden. Hiervoor is een
groeiend vertrouwen nodig tussen CSIRT’s op nationaal niveau
alsmede CSIRT’s van individuele organisaties. Een kader van
vertrouwen komt nu al tot stand door grensoverschrijdende
regelgeving (Richtlijn inzake beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen [NIS]), CSIRT-gemeenschappen (zoals het
EGC, IWWN, CSIRT’s Network) en direct menselijk contact. In

Nederland wordt al veel samengewerkt om cyberveiligheid te
vergroten. Wat mist, is het delen van operationele informatie
tussen concurrenten en met de overheid. Het concept van
trust circles helpt hierbij, daarnaast is het afstemmen van
werkwijze op operationeel niveau noodzakelijk. Convergerende
werkmethoden en gezamenlijke, algemeen beschikbare,
IT-instrumenten en vooral hele korte lijnen tussen organisaties en
individuele cyberspecialisten zijn gewenst. Overheden moeten
zorgdragen voor het mogelijk maken van informatiedeling door
het wegnemen van wettelijke beperkingen en het verhogen
van de maatschappelijke acceptatie van meer informatiedeling.

Over de auteurs:
Bart van Riel werkt bij Capgemini als managing consultant en enterprise
architect. Bart houdt zich bezig met de afstemming van de menselijke en
geautomatiseerde organisatieprocessen en het optimaliseren van business
technology. Daarnaast coacht hij aspirant-architecten binnen Capgemini en in
klantorganisaties.
Jasper van Buren werkt bij Capgemini Consulting en is gespecialiseerd
in cybersecurity en privacy. Jasper focust zich op de bescherming van
vertrouwelijke gegevens. Hij adviseert organisaties op tactisch en strategisch
niveau over vraagstukken met betrekking tot (data) governance, beleid
en samenwerking.
Roeland de Koning is werkzaam bij Capgemini Consulting. Roeland is gespecialiseerd
in cybersecurity en crisisbeheersing . Zowel nationaal als internationaal werkt hij
aan de realisatie van samenwerkingsvraagstukken op dit gebied, ‘ervaren van het
probleem’ en ‘gewoon doen’ zijn daarbij de rode draad.
Voor meer informatie kunt u contact met de auteurs opnemen via:
bart.van.riel@capgemini.com I https://www.linkedin.com/in/bartvanriel/
jasper.van.buren@capgemini.com I https://www.linkedin.com/in/jasper-van-buren/
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Safe cities: disruptieve technologieën
voor een veilige samenleving
In hoeverre kan slimme technologie daadwerkelijk bijdragen
aan een veilige samenleving?
Veiligheid en bereikbaarheid zijn belangrijke uitdagingen voor steden. Disruptieve
technologieën bieden een oplossing, maar welke vraagstukken ontstaan?

Scan deze pagina
en bekijk de video.
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Highlights
• De inzet van drones zorgt voor een
betere informatiepositie.
• Slimme camera’s zorgen voor meer mogelijkheden
tot handhaving.
• Mobility-as-a-Service zorgt dat de infrastructuur
beter wordt benut.
• Crowdmanagement wordt dagelijkse praktijk.
• Visie op bestuurlijke vraagstukken over de inzet
van disruptieve technologie is noodzakelijk.

Drones: a new point of view
Hoewel vijf jaar geleden al werd aangegeven dat de
ontwikkeling van het inzetten van drones enorm snel gaat, blijkt
dat de wetgeving rondom drones (nog) niet goed is geregeld.
Er zijn relatief veel incidenten geweest met het gebruik van
drones door particulieren. Er zijn wel regels over het gebruik
van drones, maar vaak laat de handhaving hierop te wensen
over. In de Verenigde Staten hangt iemand een boete van
250.000 dollar of een gevangenisstraf van 3 jaar boven het
hoofd door met een drone boven een passagiersvliegtuig
te vliegen. Dit artikel richt zich niet specifiek op de risico’s,
maar kijkt juist wat nieuwe technologieën kunnen toevoegen,
enabling technology, aan het veiliger maken van de samenleving.
Opsporings- en handhavingsdiensten kunnen drones namelijk
inzetten bij het maken van reconstructies van plaatsen delict,
rampenbestrijding en grensbewaking. Tevens zijn er drones die
zijn uitgerust met warmtesensoren, die bijvoorbeeld kunnen
helpen bij het zoeken naar hennepplantages. Oftewel de inzet
van drones kan in grote mate de veiligheid van de samenleving
vergroten. Natuurlijk zijn er ook risico’s, omdat drones vaak via
bluetooth of wifi werken. Waardoor het hacken van dit soort
systemen op de loer ligt.
Drones kunnen aan de handhavings- en opsporingsdiensten
veel informatie verschaffen. Bij de ontwikkeling van drones
zie je dat ze steeds kleiner, lichter en goedkoper worden. Deze
trend lijkt zich op het gebied van drones door te zetten. Drones
kunnen op steeds grotere afstanden bestuurd worden. Ook
worden ze steeds efficiënter, waardoor drones steeds meer
mogelijkheden kunnen bieden. Zo kunnen drones eenvoudig
worden uitgerust met moderne, kwalitatief goede camera’s,
waardoor de kwaliteit van de beelden wordt vergroot.
Het gebruik van drones met infraroodcamera’s,
warmtebeeldcamera’s en geursensoren lijkt toekomstmuziek,

maar de eerste toepassingen bestaan al. De Brandweer Twente
maakt al sinds 2013 gebruik van drone Argus, die beelden van
een gewone camera en een warmtebeeldcamera live doorstuurt
naar de laptop van de piloot. Steeds vaker zie je bij bijvoorbeeld
natuurrampen of zware ongelukken dat door middel van de
inzet van een drone een goed overzicht verkregen kan worden
vanuit de lucht.
Bovenstaande is vooral gericht op drones die zijn uitgerust
met camera’s. Andere varianten zijn echter ook denkbaar. Zo
kunnen warmtesensoren en/of geluidssensoren bijdragen aan
het vaststellen van de aanwezigheid van personen in een huis
of gesloten voertuig. Deze toepassing is dus al in gebruik. Nog
niet in gebruik, maar wel in ontwikkeling zijn drones uitgerust
met sensoren voor stofherkenning die, net als speurhonden,
aanwezigheid van drugs kunnen detecteren.
Het is van belang om mensen op te leiden om deze drones
te kunnen besturen. Aangezien in de komende jaren de
mogelijkheden met drones steeds verder toenemen, moeten
deze mogelijkheden ook worden benut.

Slimme camera’s en bodycams handhaven
veiligheid
Camera’s, je ziet ze op vele hoeken in het straatbeeld. Waar
vroeger nog wel eens een dummycamera (nep) werd
opgehangen, om een afschrikwekkend effect te bewerkstelligen,
is dat nu niet meer aan de orde. Slimme camera’s worden op veel
plekken ingezet voor surveillance op stations, luchthavens en
winkelstraten. GfK concludeert dat 74% van de Nederlanders
positief is over camera’s in publieke ruimte die afwijkend gedrag
van mensen analyseren. Daarnaast is 64% positief over camera’s
in publieke ruimtes met gezichtsherkenning (zie de figuur op
de volgende pagina).
Steeds vaker worden bedrijven, banken en particulieren
gevraagd om hun (indien aanwezig) camerabeelden te delen
met de opsporingsinstanties om zo de opsporing te kunnen
verbeteren. Bij de politie zijn ongeveer 160.000 particuliere
beveiligingscamera’s geregistreerd waar de politie in het geval van
een misdrijf gebruik van kan maken. Het politiesysteem Camera in
Beeld geeft particuliere en overheidscamera’s op één kaart weer.
Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en
waar zij opnames van maken. Agenten bekijken hierbij achteraf
de beelden. Het live meekijken gebeurt bij Live View.
Wat ook achteraf kan worden bekeken, zijn de beelden gemaakt
met bodycams. De invoering van draagbare bodycams heeft in
het Verenigd Koninkrijk geleid tot een daling van 93% van de
klachten van het publiek tegen politie, wat aangeeft dat gebruik
van camera’s leidt tot gedragsveranderingen en hierdoor
daadwerkelijk een veiligheidsaspect met zich meebrengt. In
Nederland wordt momenteel onderzocht in hoeverre bodycams
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Hoe staat u tegenover de onderstaande middelen om veiligheid te vergroten?
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een positief effect hebben op het politiewerk. Er wordt gekeken
naar de preventieve werking, de werking tijdens een incident en het
effect op opsporing en vervolging. De Nederlander blijkt positief te
staan tegenover het gebruik van bodycams door de politie (zie de
figuur hierboven). Indien blijkt dat de bodycams in Nederland ook
bijdraagt aan de veiligheid is de mogelijkheid dat over een aantal jaar
niet alleen achteraf gekeken kan worden naar de beelden, maar in
situaties die daar om vragen, ook direct kan worden meegekeken.
Het doel van het gebruik van bodycams is om de relatie en
het vertrouwen tussen burgers en de politie te verbeteren.

Mobility-as-a-Service, van leefbaarbeid
naar veiligheid
Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid zijn ons inziens
begrippen die in elkaars verlengde liggen. Concepten zoals
Mobility-as-a-Service bieden mogelijkheden om steden bereikbaar
en leefbaar te houden, maar tevens de mogelijkheid voor smart
cities om verkeerstromen te monitoren en te sturen.
Mobility-as-a-Service (MaaS) betekent een nieuwe ontwikkeling
in mobiliteit, waarbij de burger mobiliteit inkoopt, in plaats
van te investeren in transportmiddelen. Deze ontwikkeling
is veelbelovend voor het oplossen van de bereikbaarheid en
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leefbaarheid in steden. MaaS bestaat uit een slimme combinatie
van openbaar vervoer, taxis, Uber, zelfrijdende auto’s en fietsen,
die toegankelijk is via een smartphone. Zoals het Connekt
netwerk aangeeft kan MaaS het denken over mobiliteit rigoureus
veranderen, net zoals Airbnb dat deed voor de hotelbranche.
Intelligente transportsystemen zijn nodig om een stap te
kunnen maken met Mobility-as-a-Service. Het programma Beter
Benutten richt zich bijvoorbeeld op het aantal spitsmijdingen
om zo de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. Het
verminderen van het aantal ritten tijdens de spits gaat gepaard
met het toepassen van andere vervoersmiddelen of (nieuwe)
oplossingen. Vanuit Beter Benutten wordt vaak het fietsgebruik
of het autodelen gestimuleerd, maar wordt er ook gekeken naar
het verbeteren van de infrastructuur.
Het door Connekt opgestelde MaasSifest stelt vast dat Mobility-asa-Service vraagt om samenwerking tussen diverse (commerciële)
partijen op het terrein van reizigers, voertuigen, betalingssystemen,
informatie, communicatietechnologie en infrastructuur. Het
realiseren van deze samenwerking is cruciaal, maar vraagt om
visie op nieuwe vormen van publiek en private samenwerking en
de consequenties van nieuwe mobiliteitsvormen Uber en Airbnb
stuiten uiteraard ook op weerstand en ongewenste ontwikkelingen.

Crowdmanagement als dagelijkse praktijk

Conclusie

Grote steden maken bij evenementen stappen in de toepassing
van crowdmanagement om bezoekersstromen te controleren.
Deze ervaringen kunnen doorgroeien naar dagelijkse praktijk
voor smart cities.

De mogelijkheden van deze disruptieve technologieën zijn
eindeloos. De inzet van drones, slimme camera’s, Mobility-asa-Service en crowdmanagement dragen bij aan een veiligere
samenleving. De situational awareness van bestuurders van
smart cities neemt toe. Deze technologieën bieden veel meer
mogelijkheden om informatie te verzamelen over, maar ook
om op basis van al deze informatie direct over te gaan tot actie.
De komende vijf jaar zullen deze technologieën zich in een
snel tempo ontwikkelen. Het vraagt wel om visie, vertrouwen,
samenwerking tussen publieke en private organisaties om de
bestuurlijke vraagstukken te adresseren en een volgende stap
te kunnen maken.

Grote menigten verzamelen zich vaak op evenementen zoals
muziekfestivals (Lowlands), culturele festiviteiten (Koningsdag),
sportevenementen en religieuze evenementen (Hajj). Onder
normale omstandigheden vinden er geen grote incidenten
plaats. Er ontstaan echter gevaarlijke situaties wanneer er
tussen de bezoekers (te) weinig ruimte overblijft en er gedrang
ontstaat wat soms zelfs tot gewonden en doden kan leiden.
Voorbeelden hiervan zijn de ramp tijdens Love Parade in
Duisburg in 2010 (21 doden), het gedrang na de verstoring op
de Dodenherdenking in Amsterdam in 2010 (63 gewonden) en
het regelmatig optredende tempelgedrang tijdens religieuze
dagen van de Hindoes in India waarbij in november 2012 veertien
mensen omkwamen.
De TU Delft heeft het SAIL project uitgevoerd dat is gericht
op het ontwikkelen van een monitoringsysteem voor crowdmanagement namens het Amsterdam nautische evenement
SAIL 2015. Door middel van metingen met behulp van
meerdere sensoren, maar ook mobiele telefooncamera’s, wifisensoren, gps, social media en zelfs een luchtballon, van de
bezoekersstromen op het evenementterrein ontstond een
veel beter overzicht hebben van de voetgangersdoorstroming
activiteiten tijdens het evenement.

Technologische belofte en bestuurlijke
vraagstukken
Onze verwachting is dat smart cities deze combinaties van
technologieën niet alleen gaat gebruiken bij grote evenementen
in de stad, maar ook in het monitoren van dagelijkse
verkeerstromen. De groei van de mogelijkheden van Internet
of Things maakt het mogelijk om informatie uit een groot aantal
sensoren (waaronder drones, slimme camera’s en MaaS) te
combineren tot een geïntegreerd beeld van de bezoekers- en
verkeerstromen in de smart city. De toegenomen sitiuational
awareness biedt de belofte om doorontwikkeld te worden tot
predictive analitics.
De bovenstaande voorbeelden geven ook aan dat deze nieuwe
(technologische) mogelijkheden bestuurlijke vragen oproepen,
zoals:
• Wat is de visie van de smart city op leefbaarheid en veiligheid?
• Hoe kan lokaal succesvol geëxperimenteerd worden met
nieuwe mogelijkheden van mobiliteit en monitoring?
• Hoe moet de publieke en private samenwerking vorm krijgen.
• Hoe betrekken we de burgers van de smart cities?
• Hoe omgaan met weerstand en ongewenste effecten van
disruptieve technologieën?

Over de auteurs:
Paul Lengkeek is bestuurskundige en
als managing consultant werkzaam
bij Capgemini. Hij is actief in het
veiligheids- en crisismanagementdomein
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Gijs Daalmijer is bestuurs- en veiligheidskundige
en als senior consultant werkzaam bij
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Maak Nederland veiliger met data!
Maar niet ten koste van mijzelf
Hoe kan de publieke sector innoveren met data & analytics
zonder de veiligheid van burgers op het spel te zetten?
Een veiligere samenleving dankzij data & analytics of voorrang geven aan privacy? Het
inzetten van een DataLab kan helpen om dit dilemma te overwinnen.

Scan deze pagina
en bekijk de video.
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Highlights
• Data & analytics kan enorm bijdragen aan een
veiligere samenleving.
• Gebruik van data door de overheid veroorzaakt
tevens een onveilig gevoel in de samenleving.
• Een DataLab biedt uitstekende mogelijkheden om
dit dilemma aan te pakken.
• Want: een DataLab versnelt de zoektocht naar
uitkomsten die veiligheid bevorderen.
• Maar ook: een DataLab schept de basis voor
vertrouwen in verantwoord gebruik van data door
de overheid.

Gegevens gebruiken voor een veiligere
samenleving: een serieus dilemma
De voortschrijdende digitalisering introduceert allerlei nieuwe
uitdagingen. Eén daarvan betreft een wezenlijk dilemma: hoe
gebruiken we (ondere andere persoonlijke) gegevens om onze
samenleving veiliger te maken, maar zorgen we tegelijkertijd dat
diezelfde samenleving zich niet onveilig voelt juist vanwege het
gebruik van persoonlijke gegevens?
Het proces om relevante inzichten te verkrijgen door het
analyseren van beschikbare gegevens noemen we data &
analytics. Die gegevens zijn meestal aanwezig binnen de
betreffende organisatie maar kunnen ook afkomstig zijn van
buiten de organisatie: van burgers, klanten, ketenpartners
etc. Verder kunnen de gegevens gestructureerd zijn (zoals in
tabellen of spreadsheets) maar ook ongestructureerd (zoals
documenten en afbeeldingen). Verschillende methoden
worden gebruikt voor de analyse, zoals statistiek, econometrie
en Artificial Intelligence. In dit artikel richten we ons op de
mogelijkheden die data & analytics biedt voor een veiligere
samenleving. Bij veiligheid denken we aan zaken zoals:
• Fysieke en sociale veiligheid: dat ons niets fysieks overkomt
(onheil van buiten). Denk hierbij aan criminaliteit met geweld,
een ongeval of meteorologische gebeurtenissen.
• Financiële veiligheid: dat ons persoonlijk vermogen
veilig is maar bijvoorbeeld ook dat onze gezamenlijke
belastingopbrengst veilig is tegen fraude.
• Digitale veiligheid: dat onze persoonlijke gegevens
veilig zijn en niet voor verkeerde doeleinden gebruikt
kunnen worden.
Die mogelijkheden zijn bijvoorbeeld betere opsporing of zelfs
preventie van criminaliteit en fraude. Maar terwijl er binnen
het publieke domein experimenten worden gestart om deze
uitkomsten te onderzoeken, is een tegenstroom op gang
gekomen ten aanzien van het gebruik van gegevens: er is
wantrouwen jegens de handelswijze met die gegevens. Gebeurt
dat wel verantwoord? Wordt mijn privacy gerespecteerd? Ben
ik in die zin wel veilig? Uit onderzoek van Capgemini door GfK
blijkt dat de helft (53%) van de respondenten vertrouwen heeft
dat de overheid hun privacy voldoende beschermt door hun
verzamelde gegevens rechtmatig te gebruiken en veilig op te
slaan. 19% van de respondenten plaatst hier vraagtekens bij.
Ander onderzoek van Global Web Index1 onder Nederlandse
internetgebruikers toont aan dat 50% zich zorgen maakt over
het gebruik van persoonlijke data door bedrijven.

1

GlobalWebIndex Market Report Netherlands Q2 2017
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Figuur 1: Ik heb er vertrouwen in dat de overheid mijn verzamelde gegevens rechtmatig gebruikt, veilig
opslaat en zo mijn privacy voldoende beschermt.
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Publieke sector zet veelbelovende stappen
In de publieke sector zien we dat de belangstelling voor data
& analytics flink is toegenomen in de afgelopen jaren. Deels
is dat te verklaren vanuit de vraag naar betere prestaties van
de overheden, deels vanuit de noodzaak om de kosten van
diezelfde overheid te beheersen. We zien hier overigens twee
belangrijke pijlers van digitalisering terug: het streven naar
hogere effectiviteit en hogere efficiëntie. Organisaties binnen
de publieke sector in Nederland zetten veelbelovende stappen
op gebied van data & analytics. Een aantal voorbeelden:
Belastingdienst: strategische keuze voor data & analytics
In 2015 werd de investeringsagenda van de Belastingdienst
gepubliceerd. Hierin maakte de Belastingdienst een
ondubbelzinnige keus voor het inzetten van data & analytics
met als doelstellingen: meer en hogere belastingopbrengst,
efficiëntere werkwijze en tevreden medewerkers. Fraude
(detectie en preventie) is hierbinnen een speerpunt.

2

https://www.politie.nl/nieuws/2017/mei/15/05-cas.html
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Politie: misdrijven voorspellen
Ook de politie zet stappen met data & analytics en heeft in het
voorjaar van 2017 aangekondigd het Criminaliteits Anticipatie
Systeem (CAS) verder uit te rollen. Dit systeem voorspelt waar
en wanneer misdrijven zoals een inbraak plaatsvinden. Hiermee
zet de politie stappen in de richting van datagestuurd werken.2

Data & analytics staat nog in de
kinderschoenen
De initiatieven op het gebied van data & analytics binnen de
overheid zijn weliswaar bemoedigend, maar verdienen ook een
kritische kanttekening. Net als in het bedrijfsleven wordt de
leercurve van data & analytics gekenmerkt met vallen en opstaan.
Dit zien we aan de ‘losse’ manier waarop organisaties data
scientists inhuren en experimenten starten. Daar is overigens
niets mis mee: data scientists zijn hard nodig voor succesvolle
data & analytics en in de zoektocht naar toegevoegde waarde
staat hypothesegedreven werken (dus ook experimenten waarin
de hypothese wordt gevalideerd) centraal. Maar vooral het ‘losse’
karakter hiervan is een aanwijzing dat er nog stappen gezet
mogen worden op weg naar volwassenheid.

Wantrouwen neemt toe
Het gebruik van steeds meer gegevens kent ook een
schaduwzijde. Naast het genereren van waarde, ontstaat ook
kans op schade . Deze risico’s komen voor een groot deel voort uit
wetgeving. Nederland kent diverse wetten die het gebruik van
gegevens beperken: denk hierbij aan de AVG (privacywetgeving),
de Mededingingswet en de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (Wiv). Maar daarnaast is er de publieke
opinie: zoals we al zagen, is er een groeiend wantrouwen tegen
het gebruik van ‘onze’ gegevens door de overheid en andere
organisaties. Zo ontstond enkele jaren geleden een storm van
protest tegen het voornemen van de ING om persoonsgegevens
in te zetten voor commerciële doeleinden. De bank wilde in een
experiment klant- en transactiegegevens gebruiken voor op
maat gemaakte advertenties van andere bedrijven. Juridisch was
het in orde; maar toch zag de bank er vanaf vanwege dreigende
imagoschade. Organisaties die vol enthousiasme aan de slag
willen met data & analytics worden dus geconfronteerd met een
tegenkracht: ze temperen hun ambities uit angst voor uitglijders.
En dat zou betekenen dat de potentiële waarde van data &
analytics ondanks alle mooie vergezichten niet benut wordt.

DataLab als succesvolle aanpak voor data
& analytics
Om succesvol te innoveren met data & analytics is het
noodzakelijk om te experimenteren. Wij pleiten daarom voor
een hypothesegedreven aanpak waarbij kansrijke innovatieve
ideeën door een innovatietrechter (analytics funnel3) worden
geleid (zie figuur 2).

Een cruciaal onderdeel van deze innovatietrechter is de LabTest
waarin het werkelijke experiment plaatsvindt. Het DataLab
is de entiteit die uitvoering geeft aan het experiment. Zo’n
DataLab bevat onder andere de volgende componenten:
• Rollen: het DataLab herbergt verschillende rollen en de
data scientist is de spil waar alles om draait. Deze wordt
ondersteund door andere rollen zoals een solution architect,
data analist en business analist. Het is uitermate belangrijk
dat ook materiedeskundigen uit de operatie deel uitmaken
van het team. Ook ondersteunende rollen zoals juridisch
advies zijn onmisbaar.
• Proces: experimenten in het DataLab worden uitgevoerd
conform het CRISP-DM-proces4 (Figuur 3) dat wereldwijd
als standaard geldt voor data & analytics projecten. In dit
iteratieve proces wordt gestructureerd van businessvraagstuk
tot de uiteindelijke implementatie gewerkt.
• Technologie: de data scientists en overige rollen werken
op een analytics platform dat projectgericht werken en
experimenteren faciliteert. Daarnaast zorgt zo’n platform
ook voor herbruikbare analytics componenten en zijn alle
stappen van data tot resultaat herleidbaar.
Een succesvol DataLab ontwikkelt zich door het uitvoeren van
nieuwe experimenten waardoor de kennis en kunde binnen het
DataLab steeds volwassener worden. Het DataLab, en daarmee
de hele innovatietrechter, verdient hiermee een volwaardige
plek binnen de organisatie inclusief bijbehorende ophanging
en besturing. Dit alles wordt ingebed in een data & analytics
strategie die zwaar leunt op de hypothesegedreven aanpak.

Figuur 2: Analytics Funnel (innovatietrechter) en DataLab
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Figuur 3: CRISP-DM procesmodel voor data & analytics
CRISP-DM:
Cross-Industry Standard Process for Data Mining
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DataLab ondersteunt vertrouwen
Vertrouwen in verantwoord gebruik van data is een belangrijke
voorwaarde om succesvol te innoveren met data & analytics.
Het is van groot belang dat een publieke organisatie
verantwoording kan afleggen over het gebruik van data om
een veiligere samenleving te bewerkstelligen. Dit moet daarom
worden benoemd in de data & analytics strategie. Het DataLab
is vervolgens een uitstekend middel om hier invulling aan te
geven. Een DataLab helpt namelijk niet alleen met het sneller
volwassen worden van de data & analytics organisatie, maar
ook bij het waarborgen van het juiste gebruik van data. Het
sleutelwoord hierbij is transparantie. De DataLab-aanpak
zorgt ervoor dat elk besluit om van het innovatie-idee tot
implementatie te komen herleidbaar is, door het gebruik
van duidelijke processen, besturing en technologie. De
volgende elementen zijn voorbeelden uit de aanpak die dat
bewerkstelligen:
• Herleidbaar: door het gebruik van de innovatietrechter, de
juiste processen en technologie is altijd herleidbaar welke
beslissingen op welk moment zijn genomen. Ook wanneer
een bepaalde actie wordt ondernomen op basis van een
model, is door middel van logging herleidbaar welke data
en stappen tot dat resultaat hebben geleid.
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• Modelmanagement: wanneer in het DataLab een model
wordt ontwikkeld, wordt dit actief beheerd als de operatie
van start gaat en wordt het model geüpdate op basis van
praktijkresultaten.
• Privacy Impact Assessment (PIA): een PIA 5 is een
onderdeel van het DataLab-proces, waardoor privacy wordt
gewaarborgd. Uiteraard moet hierbij rekening gehouden
worden met de in te voeren Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)6 die sinds 25 mei 2018 van
kracht is.
• Governance (besturing): de besturing van de analytics
funnel bestaat uit de evaluatie, die na elke fase plaatsvindt.
Hierbij wordt beoordeeld of het project volgens de
richtlijnen naar de gestelde doelen toewerkt. Na elke fase
kan een project worden gestopt als er niet voldoende
bewijs is voor validatie van de hypothese of wanneer er
bijvoorbeeld privacybezwaren zijn.
Deze onderdelen van de aanpak zorgen ervoor dat er continu
goede afwegingen worden gemaakt over het gebruik van data
en het publieke versus het individuele belang. Hierdoor is niet
alleen intern herleidbaar en transparant welke stappen worden
gezet, maar kan een organisatie ook naar de buitenwereld
communiceren dat er op een verantwoorde manier met data
& analytics wordt omgegaan. Op deze manier kan proactief
het publieke wantrouwen worden weggenomen.
Organisaties in de publieke sector willen beter presteren
door het inzetten van data & analytics. Echter, het zetten van
stappen op dit pad leidt tot weerstand: scepsis en wantrouwen
vanuit diezelfde samenleving die vraagt om betere prestaties
en een veiligere samenleving. Om aan beide eisen (veiligheid
maar wel verantwoord) te voldoen, adviseren wij bestuurders
om ‘vertrouwen in data & analytics’ als strategisch doel te
benoemen en een bijbehorende professionele aanpak te kiezen.
Wij zijn ervan overtuigd dat een DataLab hierin een cruciale rol
vervult. Of data & analytics over een paar jaar een essentiële
rol speelt in het veiliger maken van Nederland? Dat hangt
deels af van de toon van het maatschappelijk debat hierover.
Bestuurders hebben nu de mogelijkheid om dat debat positief
te beïnvloeden door bovengenoemde keuzes.

3

Capgemini analytics funnel en DataLab model

4

Shearer C., The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining, J
Data Warehousing (2000); 5:13—22.

5

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacycheck/
privacy-impact-assessment-pia

6

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuweeuropese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
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Wie treedt op als onze digitale
samenleving wordt bedreigd?
Hoe kan het vertrouwen in de digitale samenleving groeien?
Highlights
• Vertrouwen in het digitale domein is belangrijk
voor de verdere ontwikkeling van de vrije en
welvarende digitale samenleving wereldwijd.
• Maar digitale aanvallers hebben nog steeds
vrij spel.
• Effectieve digitale verdediging kan niet zonder
digitale afschrikking.
• Een vrije digitale samenleving is kwetsbaar, daar
moet het publiek op voorbereid zijn.
• De huidige cyberwar moet daarom beter zichtbaar
worden voor het publiek.

Scan deze pagina
en bekijk de video.
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Het vertrouwen van de burger wordt steeds meer beïnvloed
door incidenten in het internationale cyberdomein, blijkt
uit ons onderzoek. Cybersecurity is daarom ook al vele jaren
een terugkerend thema in verschillende beleidsnota’s van de
regering, recentelijk onder meer opnieuw in de geïntegreerde
Buitenland en Veiligheidsstrategie en de laatste Defensienota.
De vraag is alleen of dit beleid nu ook al heeft geresulteerd in
meer cyberveiligheid voor de samenleving. In het fysieke domein
zijn veiligheidsmaatregelen over het algemeen direct zichtbaar.
Maar wat merkt de burger nu van de veiligheidsmaatregelen in
het digitale domein en wellicht nog belangrijker: ontmoedigen
deze maatregelen ook daadwerkelijk de potentiële buitenlandse
cyberaanvallers? Wat zou er nodig zijn om deze effecten
te versterken.
De veiligheidsperceptie van de burger is een vaak terugkomend
onderwerp in de media en de politiek. En meestal gaat het dan
over het verschil tussen de werkelijke veiligheid en het subjectieve
veiligheidsgevoel in onze directe leefomgeving.
Het gaat echter minder vaak om de internationale component
van die veiligheidsperceptie. Na vele jaren van afwezigheid, werd
internationale veiligheid bij de laatste parlementsverkiezingen
ineens wel een thema. Er speelt dan ook genoeg om ons zorgen over
te maken; MH17, de Krim, Trump, Brexit, Erdogan, vluchtelingen
etc. Met de forse herintensiveringen in het defensiebudget kan
ons defensiematerieel weer verder gemoderniseerd worden en
kunnen de gaten in de personele bezetting weer worden gevuld.
Maar leveren deze intensiveringen dan ook meer vertrouwen op
bij de burger? Wat heeft de kiezer nodig om meer vertrouwen
te krijgen in onze internationale veiligheid? Hij ziet het militair
vermogen bij de daadwerkelijke inzet van de krijgsmacht in
ernstmissies, maar ook bij grootschalige oefeningen, bij open
dagen en bij openbaar militair ceremonieel. En die waarnemingen
dragen bij aan het veiligheidsgevoel. Daarom gebeurt het ook.
Maar die demonstraties van militair vermogen zijn natuurlijk
niet alleen voor binnenlandse doeleinden. Zeker zo belangrijk,
of misschien wel belangrijker, is de internationale uitstraling van
dit militair vermogen, naar opponenten en naar bondgenoten.
Militair vermogen wordt wel gedefinieerd als het product van
‘military capabilities and political intentions’. Intenties kunnen
echter snel veranderen, capabilities niet. Opbouw van effectief
inzetbare ‘military capabilities’ kost zeer vele jaren en die moet dus
in allerlei vormen voortdurend beschikbaar zijn. Mede door het
extra budget wordt daar door defensie nu ook hard aan gewerkt.

Ons militair vermogen en dat van onze bondgenoten beïnvloeden
het gedrag en de strategie van anderen. Een opponent zal geen
aanval uitvoeren als er in geen enkel opzicht voordeel te behalen
valt. En dat is wat we willen bereiken: afschrikking.

Digital show of force
Nu militaire cybercapaciteit onderdeel is van de capabilities
van onze krijgsmacht is het de vraag hoe deze capaciteit
kan bijdragen aan het versterken van het vertrouwen van
de burger in de digitale samenleving. En hoe dit tegelijk
onze tegenstanders kan afschrikken: een ‘digital show of
force’ dus. In het GfK-onderzoek in opdracht van Capgemini
van 2018 bleek, net als het jaar daarvoor, dat de burger het
aanzienlijk aannemelijker vindt dat ons land wordt aangevallen
in het cyberdomein dan dat we worden aangevallen in het
fysieke domein. Verder blijkt uit het onderzoek dat een grote
meerderheid van de burgers er nu geen vertrouwen in heeft
dat Nederland voldoende voorbereid is op een cyberoorlog.
Als het veiligheidsgevoel van de burger belangrijk is -en
dat is het, zo bleek uit de debatten voorafgaand aan de
parlementsverkiezingen in 2017- dan moet de politiek en
de krijgsmacht iets doen om te laten zien dat onze military
cyber capabilities ook indruk maken en werkelijk inzetbaar
zijn. Dat vertrouwen is een randvoorwaarde voor de verdere
ontwikkeling van de vrije en welvarende digitale samenleving
wereldwijd.
Figuur 1: 64% acht een digitale aanval op Nederland
waarschijnlijker dan een fysieke aanval.
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Figuur 2: De Nederlands bedrijven/overheden zijn voldoende voorbereid op een mogelijke cyberoorlogvoering.
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Hoe kan het vertrouwen in de digitale
samenleving groeien?
Wat gebeurt er nu al in het militaire cyberdomein? Waarneembare
activiteiten van het Nederlandse militaire cybercommando
zijn nu onder meer strategische beschouwingen in diverse
nationale en internationale fora en kleinschalige oefeningen.
Verder trekken nu eigenlijk alleen cyberoperaties van de grote
machthebbers de aandacht. Mede dankzij Snowden weten we
dat de Amerikanen daarin heel ver zijn. Dat bleek onder meer
ook uit de Stuxnet-operatie in Iran. Maar natuurlijk ook de
voorbeelden van vele andere cyberoperaties van bijvoorbeeld
Rusland tegen de Oekraïne, Georgië en de Baltische staten. Ook
over de capaciteiten van China, Israël en Iran wordt regelmatig
gepubliceerd. Het effect van deze incidenten is dat we weten
dat deze landen serieus werk gemaakt hebben van hun ‘cyber
capability building’. De vraag is wat wij daar als Nederland, op
onze schaal, tegenoverstellen?

‘Hackers AIVD leverden cruciaal bewijs over
Russische inmenging in Amerikaanse
verkiezingen’
Publicaties in de Volkskrant over de cybercapaciteit, van
onze inlichtingendiensten in de affaire rond de Russische
inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, hebben nationaal
en internationaal indruk gemaakt. Een opzienbarend relaas
over de wijze van optreden, waaruit blijkt dat er kennelijk
geavanceerde cybercapaciteit aanwezig is en ook het inzicht om
de juiste doelen te onderzoeken. Maar er is meer bijzonder aan
dit incident. Daar waar een vergelijkbare operatie van Rusland in
het fysieke domein direct zou leiden tot tegenreacties, gebeurt
er nu ogenschijnlijk weinig. De drempel voor operaties in het
cyberdomein is dus veel lager. Ook lijkt het erop dat de cyberwar
al lang aan de gang is, maar dat die zich grotendeels afspeelt
in en tussen inlichtingendiensten en daarmee buiten het zicht
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The defensive form of war is not a
simple shield, but a shield made up
of well-directed blows.
Generaal Von Clausewitz
van het publiek. Op korte termijn is dat prettig omdat daarmee
de perceptie van onveiligheid bij burgers niet verder wordt
vergroot. De keerzijde is dat de urgentie bij burgers en bedrijven
om zich beter te beschermen, achterblijft. Daar hebben de
krijgsmacht en de inlichtingendiensten niet direct last van, maar
de samenleving als geheel natuurlijk wel. Want het blijft voor
de burger de vraag of de regelmatig optredende verstoringen
in de publieke dienstverlening nu gewone verstoringen zijn, of
dat ze het resultaat zijn van cyberhacks van geheime diensten?

Bescherming van de vrije digitale
samenleving, wereldwijd
Hoe dik je de muren van de digitale beschermingswal ook maakt,
er zijn altijd zwakke plekken te vinden en ook zullen er altijd
aanvallers zijn die de risico’s zullen trotseren. Ondermijning
van onze westerse rechtsorde en bondgenootschappen is nu
eenmaal een erkend doel van onze opponenten. Veiligheid heeft
daarom ook een morele kant: de bereidheid om te incasseren
en offers te brengen omdat we ervan overtuigd zijn dat het
doel, de vrije digitale internationale samenleving, een universeel
mensenrecht is. En dat een vrije digitale samenleving in alleen
één land of regio, ‘America first’, geen recht doet aan die
universaliteit en daardoor feitelijk zal leiden tot vermindering van
onze weerbaarheid. Die morele weerbaarheid, het collectieve
incasseringsvermogen, staat in de huidige tijd onder druk.
Voorbeelden daarvan zijn de reacties van het grote publiek op
het Oekraïne referendum, het vluchtelingdebat en de Brexit.

Weerbaarheid
Vaak blijkt uit analyses van cyberincidenten dat de
aanvalsmethoden niet bijzonder geavanceerd waren maar
dat de cyberslachtoffers hun basisbescherming niet op
orde hadden. Onder weerbaarheid wordt de combinatie
verstaan van kennis en bewustzijn van burgers, de technische
beschermingsmaatregelen en de capaciteit om in geval van
crisis weer snel te herstellen. Het versterken van onze digitale
weerbaarheid is deels een individuele en deels een collectieve
verantwoordelijkheid en het vergroten van onze maturity bij
het invullen van die verantwoordelijkheden vereist nog veel
meer aandacht en investeringen. De krijgsmacht heeft hier geen
bijzondere rol in, anders dan het ondersteunen van de civiele
autoriteiten in het geval van (digitale) rampen.

Digital combat capabilities en digital
human rights
Nog meer dan in de civiele omgeving is het ook voor de
krijgsmacht essentieel om de digitale weerbaarheid in al
haar eigen structuren en systemen goed in te richten. Onze
eigen fysieke en digitale militaire capaciteit mag immers niet
aangetast kunnen worden door cyberverstoring. Maar dat is
niet zo eenvoudig. Ook een goed beveiligde krijgsmacht zal
mede door de vele afhankelijkheden van civiele capaciteiten en
services altijd kwetsbaar blijven. Voor die gevallen is offensieve
vergeldingscapaciteit nodig. Een cyberaanval mag, volgens
sommige internationaalrechtelijke experts, beantwoord worden
met een tegenaanval in het fysieke domein. Maar strategisch
gezien is dit niet erg realistisch door de onvoorspelbaarheid
van het effect en de risico’s van verdere escalatie. Bovendien
blijft de attributie ingewikkeld: weet je wel voldoende zeker
wie er achter een aanval zit? Ten slotte geldt altijd dat een
tegenaanval proportioneel moet zijn en subsidiair. Als een
fysieke tegenaanval niet realistisch is dan resteert dus alleen
een reactie in het cyberdomein zelf. Vergeldingsvermogen in
het cyberdomein is dus eigenlijk onmisbaar.
Vergeldingsvermogen moet vervolgens ook publiek bekend
zijn en dus niet geheim blijven. Om het beoogde doel te
bereiken, zal het publiek én de opponent moeten kunnen
waarnemen dat dit digitale vergeldingsvermogen er echt is
en dat die ook indrukwekkend is. Natuurlijk zullen sommigen
betogen dat deze vorm van afschrikking een magneeteffect
kan hebben (‘honeypot’) en digitale aanvallen zal uitlokken en
zo zal bijdragen aan een cybergeweldspiraal. Ook kan het een
impuls geven aan de groei van een militaire cyberindustrie en
daarmee aan verdere proliferatie van dergelijke cyberwapens
naar ondemocratische regimes. Allemaal waar, net zo waar als
dat in het analoge domein ook was en nog steeds is. Maar het
alternatief, digitaal pacfisme, is ook ook geen oplossing.

Zoals eerder gesteld, is weerbaarheid meer dan alleen het
voorzien in digitale beschermingsmaatregelen. Het bevorderen
van de internationale rechtsorde, dus ook de digitale, is de
tweede hoofdtaak van de krijgsmacht en van groot belang
voor de geloofwaardigheid van onze waarden op het gebied
van democratie, mensenrechten en de rechtstaat. Onze militaire
digitale capaciteiten moeten dus ook geschikt zijn om daar een
bijdrage aan te leveren. En het is belangrijk dat dat ook zichtbaar
is voor het grote publiek, maar ook voor de dissident ver weg
en zeker ook voor zijn onderdrukker.

Conclusie
We moeten onszelf digitaal goed beschermen, dat spreekt voor
zich. We hebben alleen wel een capabel en zichtbaar apparaat
nodig dat ons daarbij helpt. Een apparaat dat, als het toch fout
gaat, hard kan terugslaan. De aanvaller moet vooraf weten dat
dit terugslaan ook echt gebeurt en dat dit pijn gaat doen.
Het moet tenslotte mogelijk worden om ons digitale militaire
vermogen in te zetten voor het waarborgen van de digitale
internationale rechtsorde en de mensenrechten. Dat kan
consequenties hebben als een dergelijke interventie tot
repercussies leidt. De offers die we dan eventueel moeten
brengen, zijn echter de moeite waard. Niet alleen omdat onze
interventies bijdragen aan een betere wereld, maar ook omdat
dit van belang is voor de geloofwaardigheid van onze waarden
en het publieke draagvlak van de digitale krijgsmacht.

Over de auteur:
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Defence) is principal consultant cybersecurity
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Voor meer informatie kunt u contact met
de auteur opnemen via:
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Is Big Brother de nieuwe toekomst?
Vragen de nieuwe tijden om meer samenwerking tussen
mensen, systemen, bedrijven en de overheid?
Highlights
• De GDPR1 en Wiv2 vragen om meer samenwerking tussen bedrijven en
overheden in Nederland.
• Technologische ontwikkelingen zullen een verandering in het gedrag
van mensen in zowel hun werk als privéomgeving teweegbrengen.
• Transparantie tussen mensen, bedrijven en overheden om burgers te
beschermen is niet te voorkomen.
• Verandering in technologie betekent meer samenwerking tussen
burgers en overheden.
• Snellere ontwikkelingen in technologie vereisen snellere,
gestandaardiseerde Agile-ontwikkelingen van Security IT-oplossingen,
in het bijzonder geautomatiseerde security software.
• Niet-functionele oplossingen in IT worden belangrijker.

Scan deze pagina
en bekijk de video.
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De kwetsbare balans tussen veiligheid
en privacy
De publieke opinie over de inlichtingendiensten verandert snel.
“Als Edward Snowden in het nieuws is, maakt iedereen zich
zorgen dat de geheime diensten te veel informatie verzamelen.
Maar als er een terroristische aanslag in Europa plaatsvindt,
zijn mensen bang dat Nederland te weinig doet om dat hier te
voorkomen.” Dat zei minister Plasterk tijdens een toespraak op
de universiteit van Amsterdam, in het kader van het Nederlandse
Voorzitterschap van de EU. “De juiste balans tussen veiligheid
en privacy vinden is daar verreweg het moeilijkst aan,” zegt
Plasterk. “Je zou kunnen zeggen dat er geen tegenstelling tussen
die twee bestaat. Privacy is een mensenrecht, maar veiligheid
is een basisvoorwaarde om daarvan te kunnen genieten.” Het
is dan ook noodzaak dat we een juiste balans vinden tussen
deze twee thema’s.
Wettelijk gezien wordt onze privacy sinds 25 mei 2018
vertegenwoordigd door de wet Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG, ook wel GDPR 3 genoemd).
Zoals waarschijnlijk reeds bekend, is het primaire doel van
deze wetgeving het beschermen van persoonlijke gegevens.
Veiligheid wordt beschermd door de Wet op inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (Wiv) in de volkmonds ‘sleepwet’ genoemd.
Deze wet geeft de AIVD4 en MIVD5 modernere bevoegdheden
om informatie op dreiging (bijvoorbeeld aanvallen van (cyber)
terroristen) te onderzoeken maar waarborgt ook het recht
op privacy.
Beide wetten, zowel de GDPR als de Wiv, zullen tijdens
de implementatie gebruik moeten maken van security
IT-oplossingen. Deze oplossingen gaan gepaard met diverse
uitdagingen. Het doel van dit artikel is om te onderzoeken
hoe we onze burgers de komende jaren gaan beschermen en
hoe we hun privacy kunnen waarborgen. Een aantal vragen
staat hierin centraal:
1. Hoe kunnen EU-landen de privacy en veiligheid van alle
EU-burgers en EU-landen in de komende 5 jaar waarborgen?
2. Hoe gaan mensen en technologie zich ontwikkelen in de
komende 5 jaar?
3. Welke impact hebben de GDPR en de Wiv op de verandering
van mensen en technologie en hoe gaan security
IT-oplossingen hierop aangepast worden?

Nieuwe wetten, wat betekent het voor ons?
GDPR: nieuwe privacywetgeving
De GDPR definieert belangrijke principes om de privacy van
persoonlijke data te waarborgen. Het gaat er in eerste instantie
om dat persoonlijke data op een rechtmatige, eerlijke en
transparante manier verwerkt wordt in relatie tot personen
waar de data betrekking op hebben. Daarnaast dient er sprake
te zijn van adequate beveiliging van persoonlijke data. Data
mag alleen worden opgeslagen en worden gebruikt als dit
noodzakelijk is en uitsluitend beschikbaar is voor medewerkers
die de data nodig hebben voor bedrijfsdoeleinden. Tevens
mag persoonlijke data alleen worden gebruikt voor duidelijke
en rechtmatige doelen en mag persoonlijke data niet langer
worden opgeslagen dan noodzakelijk is. Toegang tot
persoonlijke data is onder deze wetgeving dan ook alleen
mogelijk na toestemming van de personen zelf.
Wiv: De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002
is beperkt in zijn mogelijkheden. Met alleen de traditionele
inlichtingenmethoden als volgen, observeren, het opvangen
van telefoongesprekken uit de ether, van radioverkeer en het
gericht afluisteren, dreigt de AIVD informatie te missen. De
nieuwe Wiv (2017) geeft de AIVD modernere bevoegdheden
om informatie op dreiging te onderzoeken en waarborgt het
recht op privacy. Deze gaan hand in hand met betere controles.
Dit gebeurt vooraf, tijdens én achteraf. Gegevens mogen alleen
worden verzameld en bewaard als die verband houden met
de onderzoeken waartoe de regering opdracht heeft gegeven.
Andere informatie mag niet door de AIVD worden verzameld
of opgeslagen.
Terroristen, extremisten en spionnen gebruiken chatapplicaties
en communicatiemiddelen zoals WhatsApp, Telegram of
Signal. Deze applicaties wisselen versleuteld informatie uit.
De regering van de Verenigde Staten heeft al geprobeerd
een manier te ontwikkelen om toegang te verkrijgen tot
versleutelde informatie, echter zonder succes6. Om deze
reden richt de Wiv zich in eerste instantie niet op versleutelde
informatie maar op metagegevens.7

1

Algemene verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation), vanaf 25 mei 2018.

2

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Sleepwet, Sleepnet of Aftapwet), vanaf 1 mei 2018.

3

General Data Protection Regulation

4

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, doet in binnen- en buitenland onderzoek om tijdig dreigingen en risico’s te onderkennen voor
de nationale veiligheid.

5

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, levert inlichtingen- en veiligheidsinformatie aan de 4 krijgsmachtdelen van Defensie.

6

https://en.wikipedia.org/wiki/Skipjack_(cipher)

7

Gegevens over communicatie, bijvoorbeeld de betrokken telefoonnummers, startijd en eindtijd van een gesprek.
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GDPR en Wiv: Security IT-oplossingen
In de praktijk betekent dit dat security IT–oplossingen
enerzijds de informatievraag zullen moeten ondersturen
voor onderzoeken, en anderzijds de privacy zullen moeten
waarborgen. Dit betekent dat de Wiv eisen gaat stellen aan de
(meta)gegevensverzameling voor onderzoeken. Tegelijkertijd
gaat de GDPR eisen stellen aan de bescherming van de toegang
tot persoonlijke data en zullen zij zich meer gaan focussen op
bewijsmateriaal van deze bescherming.
Er wordt een algemene security IT-oplossing verwacht voor de
Wiv met de AIVD-en MIVD-medewerkers als eindgebruikers.
Elk bedrijf heeft zijn eigen GDPR security IT-oplossing nodig
die met een extern certificeringsproces moet worden
goedgekeurd. Bedrijven die niet door deze keuring heenkomen
of slachtoffer worden van beveiligingsinbreuken kunnen
boetes tot 20 miljoen of 4% van hun totale omzet verwachten.
Hierin is de Nederlandse Regering verantwoordelijk om een
goede balans tussen veiligheid en privacy (persoonlijke data
en business gegevens) te creëren.
Alle security IT-oplossingen voor GDPR hebben hetzelfde doel
(waarborgen van privacy), deze doelstelling is anders dan die
van de Wiv. Beide IT-oplossingen moeten desalniettemin op het
fysieke Internet als geheel kunnen meedraaien. Tegenwoordig
ontwikkelt de technologie zich razendsnel. Dit betekent: meer
applicaties, nieuwe machines en computers die op het internet
worden aangesloten. Het gevolg hiervan is dat het internet als
maar groter en groter wordt. Gepaard hiermee gaat dat het
aantal technologische oplossingen ook steeds groter wordt
en zich sneller zullen gaan ontwikkelen. Als reactie hierop is
het belangrijk dat de GDPR en Wiv security IT-oplossingen mee
ontwikkelen. Voor ons beeld is het daarom ook interessant om
kort in te gaan op de technologische ontwikkelingen waar wij als
maatschappij de komende jaren mee te maken gaan krijgen. Nog
interessanter is hoe wij hiermee om zullen gaan in de toekomst.

Technologische ontwikkelingen
De nieuwe technologische ontwikkelingen zijn bijna niet bij
te benen. Het is in het huidige tijdperk van wezenlijk belang
om op korte termijn vooruit te kunnen kijken, iets waar men
50 jaar geleden nog helemaal niet mee bezig was. We leven
in een hele dynamische en innovatieve omgeving waar veel
technologische ontwikkelingen op ons pad komen. Als we naar
de toekomst kijken, zien we in de komende 5 jaar verschillende
technologische trends8 :
• Sneller en complexere mogelijkheden om meer relaties
tussen (nog meer) Big Data te analyseren.
• Controleren en monitoren door IoT.
• Meer robots en minder banen (automatisering).
• Real-time gezondheidsherkenning (bijvoorbeeld Fitbit).
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Deze trends zullen gaan zorgen voor veranderingen in onze
omgeving, iets waar wij ons aan moeten aanpassen. De
evolutietheorie van Darwin is al 150 jaar oud, maar vandaag
de dag nog steeds actueel. De theorie legt uit hoe planten,
dieren en zelfs de mens zijn ontstaan uit een voorouder en
zich dankzij natuurlijke selectie aan hun omgeving hebben
aangepast9. Wij zijn in de veronderstelling dat technologie ook
een verandering in de omgeving teweegbrengt, wat betekent
dat ons gedrag hierop aangepast moet worden (forceren en
of faciliteren). Verandering in ons gedrag kan echter sneller
plaatsvinden dan verandering in onze genen. Wij denken dat
mensen in tegenstelling tot andere dieren een proactieve keuze
kunnen maken als het gaat om hun gedrag in een omgeving.
De vraag is hoe gaan wij hier als maatschappij mee om. Deze
technologische ontwikkelingen zouden bijvoorbeeld ingezet
kunnen worden om de inlichtingenmethoden van de overheid
te verbeteren en zo de nationale veiligheid te waarborgen.
Natuurlijk is er ook een keerzijde aan deze medaille en dat
betreft het thema privacy, hoe ver mag de overheid hierin gaan?

Meer openheid en gestandaardiseerde
security IT-oplossingen
Hoe kunnen EU-landen de privacy en veiligheid van alle
EU-burgers en EU-landen in de komende 5 jaar waarborgen?
EU-landen worden door regelgeving steeds meer gestuurd om
hun persoonsgegevens te beschermen op het Internet. Naast het
beschermen wordt het aantonen van degelijke bescherming in de
lidstaten ook steeds belangrijker. Niet alleen security IT-oplossingen
zullen centraal komen te staan om persoonsgegevens te
beschermen, security IT-oplossingen zullen ook belangrijker gaan
worden voor de opsporing van terroristische aanvallen (en ook
cyberterreur). Deze oplossingen, gebruikmakend van metadata
en persoonlijke data, kunnen namelijk toekomstige aanvallen
voorspellen, waardoor de AIVD een stap voor zou zijn op de
terroristen. Een belangrijke uitdaging van de Wiv echter blijft de
toestemming en toegang tot gedecodeerde persoonlijke data.

8

http://research.ibm.com/5-in-5/

9

https://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutietheorie#Principe_van_evolutie

Alle security IT-oplossingen voor GDPR en Wiv moeten
onzichtbaar meedraaien op het internet. Zij dienen flexibel,
snel en makkelijk te veranderen te zijn omdat de risico’s en
potentiële bedreigingen aan verandering onderhevig zijn. Een
gestandaardiseerde methode van alle oplossingen (algemene
IT- en security IT-oplossingen) is niet te voorkomen omdat dit de
enige manier is om aan de oplossingseis van efficiëntie, snelheid
en hoge kwaliteit te voldoen. Een belangrijk onderdeel voor
het ontwerp en ontwikkeling van alle security IT-oplossingen
(en gewone IT-oplossingen) zijn de niet-functionele eisen.10
Voorbeelden zijn betrouwbaarheid, bruikbaarheid, compatibiliteit,
onderhoudbaar, overdraagbaarheid en performance11.
Hoe gaan mensen en technologie zich ontwikkelen in de
komende 5 jaar?
De technologie zal meer taken van mensen, in het bijzonder
in een werkomgeving, overnemen. De technologieën worden
ingewikkelder maar tegelijkertijd ook gebruikersvriendelijker.
Er gaat tevens meer interactie tussen mensen en technologie
ontstaan. Aan de ene kant is het belangrijk dat mensen bewuster
worden van alle apparaten die wij aan het internet hangen (IoT),
de security van deze apparaten is namelijk niet altijd even veilig.
Aan de andere kant is het de taak aan de producenten van deze
IoT-apparaten om een faciliterende rol in te nemen in de security
van hun producten. Voorbeelden hiervan zijn algemene kennis
over het beheer van wachtwoorden, veilig programmeren, het
managen van OS Patches12 en bijvoorbeeld beveiligd controleren
en monitoren met IoT-devices.
Welke impact hebben de GDPR en de Wiv op de verandering
van mensen en technologie en hoe gaan security
IT-oplossingen hierop aangepast worden?
Security IT-oplossingen moeten zich snel kunnen aanpassen
(verbeteren en versterken) aan de veranderingen in bijvoorbeeld
beveiligingsdreigingen en kwetsbaarheden. Dit is analoog
aan de continue ontwikkeling en implementatie van software
met een Agile-methode. Een belangrijk onderdeel hiervan is
geavanceerdere geautomatiseerde beveiligingssoftware om zo
bestaande en oude IT-oplossingen te ondersteunen.

Kortom: de technologie ontwikkelt zich in een rap tempo
waardoor ons IT-landschap aan verandering onderhevig is.
Een mindset van openheid tussen burgers en overheid over
gedrag en effect van security IT-oplossingen is noodzakelijk.
Dit betekent niet dat er volledige transparantie nodig is in
bijvoorbeeld persoonlijke of business gerelateerde data. Dit
betekent echter wel dat er transparantie nodig is over het wat,
waar en wanneer van de verwerking van data. Dit is de enige
manier om van fouten te leren en om security IT-oplossingen
te verbeteren maar ironisch genoeg ook om mensen en hun
gegevens te beschermen. Not Big Brother13 is de toekomst!

Over de auteurs:
Kim van der Veen is werkzaam bij Capgemini
Consulting en focust zich vooral op het belang
van de bewustwording van de mens in het
kader van cybersecurity.
Barry Jones is werkzaam bij Capgemini
Consulting. Barry is gespecialiseerd in
softwareontwikkeling, testen en security in
brede zin en richt zich op de IT-governance
ontwikkelingen rondom deze onderwerpen.
Voor meer informatie kunt u contact met
de auteurs opnemen via:
kim.vander.veen@capgemini.com I

10

Kwaliteitsattributen, zie http://iso25000.com/index.php/en/iso-25000standards/iso-25010.

11

Snel in berekenen en ter beschikbaar stellen van gegevens en
informatie. De prestaties in verhouding tot de hoeveelheid middelen
gebruikt onder genoemde condities.

12

Het installeren van oplossingen tegen security kwetsbaarheden in
besturingssystemen zoals Windows en Unix.

13

De bedoeling hier is tegenovergesteld dan dictaturen zoals 1984 van
George Orwell https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_(Nineteen_
Eighty-Four).

https://www.linkedin.com/in/
kim-van-der-veen-3b4b494a/
barry.jones@capgemini.com I
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barry-jones-2b8a521/

53

Nepnieuws en desinformatie in het
veiligheidsdomein
Hoe voorkomen we dat nepnieuws invloed heeft op onze
veiligheid?
Door de circulatie van ‘nepnieuws’ staat de betrouwbaarheid van informatie meer dan ooit
onder druk. De toenemende invloed van desinformatie kan ook directe, tastbare consequenties
hebben in het veiligheidsdomein. Om de negatieve gevolgen van deze trend in te dammen,
is het tijd om actie te ondernemen.
Scan deze pagina
en bekijk de video.
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Highlights
• De betrouwbaarheid van informatie staat meer dan
ooit onder druk door technologische ontwikkelingen.
• Deze trend kan de aankomende jaren verstrekkende
en directe consequenties hebben binnen
het veiligheidsdomein.
• Het bestrijden van dit probleem vereist een
gezamenlijke aanpak van burgers, bedrijven en
de overheid.
• Uiterste voorzichtigheid is geboden met betrekking
tot regulering.
• Er moet sterk worden ingezet op technische
maatregelen bij de veiligheidsdiensten.
• De overheid moet de burger ondersteunen bij het
ontwikkelen van bewustzijn omtrent dit thema.

De betrouwbaarheid van informatie staat
meer dan ooit onder druk
“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel”,
zo luidt een oud gezegde. Dit gezegde stipt een onderwerp aan
dat nu relevanter dan ooit is in het huidige informatietijdperk,
namelijk de (on)betrouwbaarheid van informatie. Ook ‘fake news’
is een vorm van desinformatie: een onderwerp dat vandaag
de dag volop aandacht geniet. Geen zichzelf respecterende
nieuwszender kan nog zonder ‘fact checking’. Vooral in politieke
campagnes is beïnvloeding door foutieve informatie een
onderwerp dat veel in de belangstelling staat. Zowel nationaal
als internationaal wordt veel gewaarschuwd voor de gevolgen
en gevaren van gerichte nep-informatiecampagnes. Maar vergis
je niet: beïnvloeding door middel van gerichte informatie is zo
oud als politiek zelf. Propagandatechnieken om de tegenstander
te verstoren en onrust te veroorzaken, worden al eeuwen
geïncorporeerd in politieke campagnes. Het probleem in deze
tijd is dat actoren dit dankzij huidige technologieën op een
subtiele wijze en op grote schaal kunnen toepassen. Het is
steeds moeilijker om met het blote oog de betrouwbaarheid
van informatie te beoordelen. Zo zal het misschien niet lang meer
duren voordat we alleen op technologie kunnen vertrouwen om
een daadwerkelijk gefilmd videofragment te onderscheiden
van een digitale simulatie. In een verbonden samenleving
waar steeds meer informatievoorziening via digitale platforms
plaatsvindt, is het bovendien gemakkelijker dan ooit om met een
bericht een groot publiek te bereiken en een disruptief effect
te veroorzaken. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het
steeds moelijker is om tijdig betrouwbare van onbetrouwbare
informatie te onderscheiden. En dit raakt de gehele samenleving.

Desinformatie brengt directe gevaren met
zich mee
Ook in het veiligheidsdomein is het gevaar van desinformatie
een bijzonder relevant vraagstuk. Zeker als het gaat om
crisisbeheersing en het bestrijden van veiligheidsincidenten,
dan speelt tijdige en betrouwbare informatie een cruciale rol.
De eerste nieuwsberichten omtrent een gebeurtenis zijn vaak
afkomstig van social media, de traditionele media volgen. Dit is
problematisch, omdat het (veel) tijd kost om de waarheid van een
bericht te verifiëren. Dit is tijd die wij vandaag de dag niet willen
missen: het moet allemaal ‘on demand’! De wens om informatie
per direct ter beschikking te hebben, resulteert in een erosie van
de validiteit en betrouwbaarheid van informatie. Fact checking
komt vaak pas nadat informatie een bepaalde impact heeft gehad.
Mocht het dus zo zijn dat de waarheid de leugen achterhaalt, dan
is de vraag nu of dit niet al te laat is. Gerichte desinformatie kan
hierdoor op een directe wijze impact hebben op onze veiligheid.
We laten dit zien aan de hand van een fictief scenario:

Fictief scenario
Er vindt een explosie plaats op Utrecht Centraal. Zowel
de oorzaak als het aantal slachtoffers is onbekend.
Binnen enkele minuten is het incident een ‘trending
topic’ op Twitter en gaat er ook op andere social media
veel aandacht uit naar de gebeurtenis. Al snel gaan er
berichten rond dat het een aanslag betreft. Op online
platforms zijn er veel tegenstrijdige berichten te vinden,
waarbij het slachtofferaantal varieert van een vijftigtal
tot enkele honderden. Officiële berichtgeving laat nog
op zich wachten. Even later wordt op een online platform
de vermoedelijke dader geïdentificeerd, waarna er een
publiekelijke klopjacht plaatsvindt op de persoon in
kwestie. Op dat moment ontstaan geruchten op social
media dat de terroristen hebben aangegeven dat er
een nieuwe aanslag zal plaatsvinden op een NS-station.
Nog geen uur na het incident slaat er massale paniek
toe en geniet het incident nationale aandacht van
de veiligheidsdiensten.
Na afloop blijkt dat er sprake was van een geraffineerde
desinformatiecampagne door een terroristische
groepering. Betaalde verspreiders van informatie
(zogenaamde trolls) zijn ingezet om foutieve informatie
te verspreiden over het aantal slachtoffers om zo chaos
te creëren. De berichtgeving over de tweede aanslag is
de wereld in geholpen en heeft een groot online publiek
gekregen met behulp van de inzet van geautomatiseerde
social media-accounts, ofwel ‘bots’. Het bericht over
de vermoedelijke dader bleek achteraf foutief te zijn.
Het was het onbedoelde gevolg van een ‘crowdsourced
investigation’: een online speurtocht door digitale
vrijwilligers op meerdere online platforms.
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Dit scenario laat zien dat zowel onbedoelde als opzettelijke
desinformatie grote veiligheidsrisico’s met zich kan
meebrengen. Naast politieke beïnvloeding kan de invloed
van ‘trolls’ en ‘bots’ ook op andere manieren worden ingezet
door kwaadwillende partijen. Eerder werden er al bots in
Zweden ingezet om met verzonnen verhalen maatschappelijke
onrust te creëren, zoals een verhaal over moslims die een kerk
zouden hebben vernietigd.1 Dichter bij huis werd bekend dat
een ‘nep-nabestaande’ van de MH17 ramp, een 27-jarige man
uit Nieuwegein, opzettelijk desinformatie verspreidde via
social media om discussies over de crisis te ontregelen.2 Maar
ook onbedoelde desinformatie kan verstrekkende gevolgen
hebben. Het voorbeeld uit het bovenstaande scenario klinkt
misschien vergezocht, maar tijdens de Boston Marathon

bombing in 2013 werd op het social media platform Reddit
daadwerkelijk onterecht een verdachte aangewezen als de
mogelijke dader. Het ging om een vermiste jongen, die achteraf
niets met het incident te maken bleek te hebben. Deze foutieve
informatie werd door veel platforms, waaronder nieuwszenders,
opgepikt, met een onterechte heksenjacht als resultaat. Dit had
vervelende gevolgen. Zo werd de familie van het slachtoffer
lastiggevallen met bedreigende telefoontjes, e-mails en
facebookberichten over hun zogenaamd terroristische zoon.
Ongeveer een week later is de vermiste jongen teruggevonden
en toen bleek dat hij al voor het incident zelfmoord had gepleegd:
het drama was compleet. Dit laat zien dat bedoelde, maar ook
onbedoelde, desinformatie in het huidige technologische
tijdperk verstrekkende gevolgen kan hebben.

Figuur 1: In welke mate is uw vertrouwen ten aanzien van onderstaande media toe- of afgenomen?
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1

BBC News 04-01-2018) ‘Swedish security chief warning on fake news’, abstracted from http://www.bbc.com/news/world-europe-42285332.

2

RTV Utrecht, (15-01-2018) Nieuwegeiner geeft nepnieuws over MH17 toe. Https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1717124/nieuwegeiner-geeft-nepnieuwsover-mh17-toe.html.
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Het is hoog tijd voor maatregelen
Mede door de toenemende rol van (digitale) social media
platforms in informatievoorziening, verliezen burgers het
vertrouwen in de juistheid van berichtgevingen. Ook dit jaar
is het vertrouwen in de betrouwbaarheid van informatie bij
vrijwel alle mediavormen meer af- dan toegenomen. Dit blijkt
uit recent onderzoek dat GfK in opdracht van Capgemini heeft
uitgevoerd. Alleen het journaal laat een (beperkte) toename
in het vertrouwen zien. Het vertrouwen in de informatie op
social media (Facebook, Twitter, blogs) is het afgelopen jaar
duidelijk meer afgenomen dan het vertrouwen in de informatie
van de traditionele media zoals het journaal of dagbladen. Over
het algemeen is het vertrouwen bij laagopgeleide mensen
en jongeren (18-29 jaar) duidelijk minder gedaald dan bij
hoogopgeleide mensen en ouderen (50+ jaar).
Veel aandacht gaat op dit moment uit naar de invloed van de
(on)betrouwbaarheid van informatie in de (internationale)
politieke arena, maar er moet ook worden gekeken naar de
mogelijke impact in het veiligheidsdomein. Als het gaat om
veiligheidsincidenten kan desinformatie verstrekkende
consequenties hebben. Om te voorkomen dat deze trend
ingrijpende impact heeft op onze veiligheid, is het dan ook
tijd om maatregelen te treffen. Zoals met alle dreigingen die
we vandaag de dag het hoofd moeten bieden, is het hierbij
cruciaal om met alle betrokken partijen stappen te zetten
en dit probleem gezamenlijk aan te pakken. Het bestrijden

van desinformatie is een gedeelde verantwoordelijkheid.
Hierbij hebben de overheid, traditionele nieuwsorganisaties,
technologische bedrijven en burgers allemaal een cruciale rol.

Dunne lijn tussen regulatie en censuur
Om het probleem van desinformatie onder controle te krijgen,
zoeken meerdere regeringen de oplossing in regulering. Door
middel van striktere regelgeving en het oprichten van waakhondorganisaties hopen zij desinformatie te kunnen bestrijden. In
Indonesië bestaat bijvoorbeeld een agentschap om online nieuws
te monitoren en ‘fake news’ te bestrijden. Dichter bij huis, in
Duitsland bestaat sinds juni 2017 de wetgeving (de zogenaamde
Netzwerkdurchzetsungsgesetz) waarmee digitale platforms
met boetes tot 50 miljoen kunnen worden gedwongen om haatzaaiende uitspraken en desinformatie binnen 24 uur van hun
platforms te verwijderen. Deze wet heeft tot veel ophef geleid,
omdat het lijkt te grenzen aan censuur. Het recentelijk opgerichte
agentschap EU vs Desinfo, een vergelijkbare waakhond van de
Europese Unie, kwam om diezelfde reden in kwaad daglicht te
staan. Toen deze partij meerdere platforms op een ‘zwarte lijst’
had gezet en had gebrandmerkt als verspreider van desinformatie,
kwam er felle kritiek vanuit Nederland. Vanuit uiteenlopende
hoeken, zoals programma’s als Zondag met Lubach, de NRC,
maar ook GeenStijl kwam er commentaar op de vermeende
indamming van de vrijheid van meningsuiting. Dit laat zien dat
het van groot belang is om uiterst bedachtzame en incrementele
stappen te zetten als het gaat om reguleren.

Figuur 2: De procentuele toe- en afname in vertrouwen ten aanzien van media
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Investeer in technologische capaciteiten

Digitale geletterdheid

De overheid heeft een belangrijke rol in het valideren
van informatie rondom veiligheidsincidenten. Om de
betrouwbaarheid van online informatie te evalueren, is een
investering nodig in technologische capaciteiten om online
forensisch onderzoek te doen. Technologie stelt verschijnselen
zoals ‘bots’ in staat om desinformatie te verspreiden, maar er
zijn ook innovaties die juist detectie van foutieve informatie
mogelijk maken. Er zijn al meerdere experimenten met digitale
tools (zoals blockchain-experimenten) om nepnieuws te
filteren en tegen te gaan. De nodige overheidsorganisaties
moeten hier ook op inzetten. Toch zal het niet altijd lukken
om tijdig feit van fictie te onderscheiden. Nadrukkelijke online
aanwezigheid is dan ook vereist: zo is het mogelijk gevolgen
van online verspreide informatie, die nog niet is gevalideerd,
in te dammen. De Zweedse veiligheidsdiensten hebben dit
bijvoorbeeld één van hun speerpunten gemaakt. Zij steken
veel energie in het regelmatig informeren van burgers via
onder andere Twitter. In plaats van het naar buiten brengen
van feiten is het net zo belangrijk om statements te maken
over informatie die (nog) niet betrouwbaar is.

De burger zelf heeft natuurlijk ook een verantwoordelijkheid.
In een zekere zin heeft elk individu door social media de
mogelijkheid gekregen om journalistiek te bedrijven door zelf
informatie te verzamelen en deze onder een groot publiek te
verspreiden. Dit brengt een verantwoordelijkheid met zich mee,
waarbij de oorsprong van informatie en de betrouwbaarheid
van bronnen van iedereen aandacht moet krijgen. Algoritmes
van social media platforms zorgen ervoor dat gebruikers
voornamelijk informatie te zien krijgen die op hun interesses
aansluit en zo in zogenaamde ‘filterbubbels’ of ‘echo chambers’
terecht komen. Juist daarom is het van belang dat burgers
diverse bronnen van informatie volgen om te voorkomen dat
we een eenzijdig beeld krijgen. Ook in de online wereld worden
sensationele headlines gebruikt om gebruikers naar websites
te lokken en dus moet de lezer sceptisch zijn ten opzichte
van de bronnen van informatie. Dit vereist een zekere online
volwassenheid, of digitale geletterdheid. De overheid heeft
een rol om de burger te ondersteunen bij het ontwikkelen van
het bewustzijn en gedrag dat nodig is om verantwoord om
te gaan met informatie. Dit kan door middel van het initiëren
en financieren van programma’s die een dergelijke online
geletterdheid proberen te stimuleren. Educatieve instellingen
hebben hier een sleutelpositie en zowel het jonge als het oude
publiek moet aandacht genieten. In Engeland is bijvoorbeeld al
een programma geïnitieerd in samenwerking tussen de National
Security Council en de BBC om jonge kinderen te onderwijzen
over dit thema.

Technische bedrijven en online platforms
moeten verantwoordelijkheid nemen
Het is cruciaal om de platforms waarop informatie kan worden
verspreid, te stimuleren om hierin verantwoordelijkheid te
nemen. Zo is het voor de nieuwsindustrie meer dan ooit van
belang om de journalistieke standaard hoog te houden. Ook
de social media platforms die informatie verspreiden, kunnen
zelf investeren in de technologische tools die nodig zijn om
desinformatie te signaleren. Zo heeft Facebook onlangs al
aangekondigd zelf ‘bots’ en Artificial Intelligence in te gaan
zetten om ‘fake news’ te bestrijden. Er kan ook worden
gekeken naar manieren om online informatie te ‘waarderen’
en te rangschikken. Wikipedia maakt al tijden gebruik van een
systeem waarbij informatie door vrijwilligers wordt geverifieerd.
Feitelijkheid van verhalen wordt onderzocht en artikelen kunnen
een ‘tag’ krijgen waarin de accuraatheid wordt betwist.
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Al is de leugen nog zo snel, achterhaalt
de waarheid hem wel?
Om te voorkomen dat nepnieuws invloed heeft op onze veiligheid
zijn verschillende partijen aan zet. Een nauwe samenwerking
tussen overheid, technische bedrijven en burgers is essentieel
om te werken naar betrouwbare berichtgeving. De overheid
moet hierbij uiterst voorzichtig te werk gaan om het dilemma
tussen reguleren en censureren het hoofd te bieden. Tevens
dient zij te investeren in technologische capaciteit om detectie
van foutieve informatie mogelijk te maken. Hierin bestaat een
gedeelde verantwoordelijkheid met de technische bedrijven en
online platforms. Het belangrijkste is de burger zelf. Foutieve
informatie is nooit 100% te voorkomen; de online volwassenheid
van de samenleving moet daarom flink worden vergroot.

Over de auteurs:
Bart Bikkers, Fokko Dijksterhuis en Martien Hols zijn werkzaam bij Capgemini Consulting. Bart richt zich
specifiek op vraagstukken op het vlak van privacy, nationale veiligheid en crisismanagement. Fokko
focust zich op de organisatorische en menselijke kant van cybersecurity. Martien houdt zich bezig met
diverse vraagstukken in het veiligheidsdomein, veelal vanuit een financiële invalshoek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de auteurs via:
bart.bikkers@capgemini.com I https://www.linkedin.com/in/bartbikkers/
fokko.dijksterhuis@capgemini.com I https://www.linkedin.com/in/fokko-dijksterhuis/
martien.hols@capgemini.com I https://www.linkedin.com/in/martienhols/
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Ambassadeurs winnen vertrouwen
tussen security en de business
Hoe kunnen ambassadeurs zorgen voor een betere
samenwerking tussen security en de business?
Het opzetten en inzetten van ambassadeurs in een organisatie verbindt verschillende
disciplines zoals security en de dagelijkse operatie in de businessonderdelen.

Scan deze pagina
en bekijk de video.
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Highlights:
• Een belangrijke uitdaging voor een securityafdeling
is dat zij zo goed mogelijk verbonden is met alle
businessonderdelen in de organisatie.
• Onvoldoende verbondenheid met de
businessonderdelen verhoogt de kans op
securityincidenten, zoals het op de markt brengen
van onveilige producten of diensten.
• Ambassadeurs slaan een brug tussen de  
securityafdeling en de hele organisatie.
• Enthousiasmeer en train het ambassadeursnetwerk
zodat security een wezenlijk onderdeel wordt
van de cultuur, DNA en alle werkzaamheden in
de organisatie.

Herkent u het klassieke voorbeeld dat projectleiders om 5
voor 12 bij de securityafdeling aankloppen met de vraag of ze
nog even snel kunnen meekijken of de dienst die ze volgende
week willen uitrollen ook veilig is? Dit klassieke voorbeeld
is de reden voor de noodzaak om de securityafdeling en de
businessonderdelen in de organisatie (zoals de werkvloer)
dichter bij elkaar te brengen. In dit artikel zullen we met
een oplossing komen die ingezet kan worden om de kloof
te overbruggen.
Veel organisaties binnen en buiten het veiligheidsdomein
ondernemen momenteel maatregelen om zichzelf weerbaarder
te maken op het gebied van security. Risico’s en dreigingen
vanuit zowel fysieke als digitale hoek liggen hieraan ten
grondslag. Nog te vaak worden er onveilige producten of
diensten op de markt gebracht omdat de snelheid ervan
belangrijker was dan de veiligheid. Helaas wordt security
vaak gezien als een vertragende factor die veel werk met zich
meebrengt. Hierdoor ontstaat een kloof tussen de business
(met de business bedoelen we de dagelijkse operatie in de
businessonderdelen, departementen of afdelingen) en
security. Iets wat niet gewenst is aangezien een intensieve
samenwerking tussen de business en security namelijk een
uitgangspunt is voor een veilige organisatie.

Kloof overbruggen door verbinding
Om de afstand met de securityafdeling en de business te
overbruggen en de relatie te versterken, zien we organisaties
nieuwe werkvormen en maatregelen inzetten. Denk
bijvoorbeeld aan het inzetten van business information security
officers die in dienst van het specifieke businessonderdeel
kunnen adviseren over security-risico’s en mogelijkheden. Of

denk bijvoorbeeld aan heldere afspraken of doelstellingen die
de verantwoordelijkheid beleggen in de businessonderdelen
of managementsupport ondersteunen.
Wij denken dat het opzetten van een ambassadeursnetwerk
binnen de organisatie behoort tot het middelenpalet om
verbinding in de organisatie te versterken. Goed intern
stakeholdermanagement met nauwe samenwerkingsverbanden
en goed begrip van de business is de sleutel voor een juiste
afstemming om gezamenlijk een stap verder te komen. Voor
de business is het namelijk essentieel om te weten waar deze
risico’s zich in de organisatie bevinden en wat de impact hiervan
zal zijn. Om tot een dergelijk netwerk te komen, worden de
volgende stappen geadviseerd:

Security ambassadeurs community
Stap 1: Weet wat je risico’s zijn
Om te beginnen is het van belang de risico’s van de organisatie
in kaart te brengen, hierdoor kunnen de risicovolle processen
worden onderscheiden. Bedenk op voorhand welke
gebeurtenissen negatief effect hebben op de organisatie of
de productie: wat kan er misgaan, hoe groot is die kans en wat
is het effect? Wanneer de risico’s in kaart zijn gebracht, is het
belangrijk een vertaalslag te maken naar de business, wat is
de impact van de risico’s op de business?

Stap 2: Creëer managementsupport
Nadat de risico’s en de bijbehorende impact op de business
in kaart zijn gebracht, is het belangrijk dat het management
hiervan bewust is. Om de impact van de securityrisico’s
op de business te mitigeren zullen security en de business
nauw samen moeten werken. Deze samenwerking is een
belangrijk uitgangspunt om op een veilige manier te
werken. Risico’s bevinden zich in de invloedssfeer en (mede)
verantwoordelijkheid van de business, om deze reden is het
van belang dat security en de business goed samenwerken.
Managementsupport om deze samenwerking te faciliteren
is essentieel.

Stap 3: Ga op zoek naar de enthousiastelingen
Om draagvlak voor de implement at ie van de
securitymaatregelen te creëren, is het belangrijk om op zoek
te gaan naar enthousiastelingen binnen de organisatie die
affiniteit hebben met security. Het zijn juist deze medewerkers
die het verschil kunnen maken. Zij kennen de businessomgeving
goed en kunnen andere collega’s meenemen. Hierdoor
dragen zij bij aan een olievlekwerking. De diversiteit aan
organisatieonderdelen maakt dat verschillende behoeften
binnen de afdelingen bestaan. Security kan niet alleen inzicht
hebben in welke thema’s en behoeftes er leven binnen deze
afdelingen. Om deze reden is het van belang om als security
actief de business te benaderen voor het werven van een
ambassadeursnetwerk.
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Stap 4: Bepaal gezamenlijk wat je voor elkaar kunt
betekenen
Wanneer er een representatieve groep ambassadeurs uit de
organisatie is ontstaan, kan er gezamenlijk bepaald worden
wat de groep voor elkaar kan betekenen. Hier kan een voorstel
voorgelegd worden hoe de individuele ambassadeurs hun
rol gaan vervullen. Hierbij is het belangrijk dat de rol van
de ambassadeurs duidelijk gedefinieerd wordt. Tot waar
gaan de rollen en verantwoordelijkheden? Hoe maak je de
enthousiastelingen eigenaar van hun ambassadeurschap?
Een mooi vertrekpunt hierin is om een centrale kick-off te
organiseren met alle ambassadeurs.

Voorbeeld - rol van de ambassadeurs
• Elke ambassadeur is een aanspreekpunt en
vooruitgeschoven post naar de achterliggende
bedrijfsonderdelen. Zij hebben de kennis van recente
ontwikkelingen vanuit de business en weten goed wat
er speelt, ze zijn de ‘oren en ogen’ op de werkvloer.
• Zij kunnen collega’s helpen op het gebied van security
en geven het goede voorbeeld.
• Zij helpen security met de uitrol van verschillende
taken gericht op hun afdeling.

Stap 5: Train de ambassadeurs
Het is de taak van security om de ambassadeurs kennis bij te
brengen door middel van trainingen. Security kan hier een
actieve rol in aannemen door bijvoorbeeld een curriculum aan
de ambassadeurs aan te bieden op het gebied van diverse
security-thema’s Naast het trainen kan het helpen om een
toolkit te ontwikkelen voor de ambassadeurs met securitycontent die voor hen gemakkelijk te gebruiken is in de
organisatie.

Stap 6: Geef het goede voorbeeld (activeren)
Vervolgens kan met de juiste groep, met voldoende kennis, de
volgende stap worden gezet om de business te activeren en
het goede voorbeeld te geven. De ambassadeurs kunnen de
business enthousiast maken om actie te ondernemen op diverse
thema’s. In dit stadium is het belangrijk dat de ambassadeurs
de specifieke behoeften van de business identificeren, om zo
vervolgens security te voorzien van input en advies. Op deze
manier kunnen de ambassadeurs het vertrouwen versterken
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tussen security en de business. Gedurende dit proces is het van
belang dat er een continue coaching vanuit security plaatsvindt.

Stap 7: Onderhoud een securitynetwerk
Wanneer er een netwerk van ambassadeurs is ontstaan, is
het van belang het netwerk te onderhouden. ‘What is in it
for them’? Zorg ervoor dat je je ambassadeurs behoudt door
een voorrechtpositie te creëren, door ze bijvoorbeeld te
belonen als ze iets hebben bereikt of door ze trainings- en
opleidingsmogelijkheden aan te bieden in het vakgebied.
Ambassadeurs zijn veelal de medewerkers in een organisatie
die interesse hebben voor het thema security, dit moet
gestimuleerd worden door nieuwe kennisontwikkeling te
continueren. Daarnaast is het belangrijk dat het netwerk
geleerde lessen ook delen met elkaar (wat werkt wel en wat
werkt niet in de business). Hier kan het netwerk nog sterker
van worden.

Ambassadeurs winnen vertrouwen tussen
security en de business
Afsluitend, security ambassadeurs zijn dé ogen en
oren in de organisatie die vanuit een business bril naar
securityvraagstukken kijken. Zij zijn een belangrijke
‘temperatuurmeter’ in de organisatie. Zij weten wat er
speelt in de business, welke behoeftes er zijn en waar de
belangen schuren, uiteenlopen of bijeenkomen. Zij hebben
bijvoorbeeld belangrijke input in het spanningsveld van
securitybeleid en de praktijk. Het onderhouden van een
security ambassadeursnetwerk kost de nodige inspanning.
Ondersteuning in kennis, tools, beloning, waardering en
zichtbare resultaten zijn minimale voorwaarden voor een
succesvol netwerk.
Kortom, de kloof tussen de business en security is overbrugbaar
door het inzetten van security-ambassadeurs. Sta als
organisatie open voor kritische meedenkers en bouw een
ambassadeursnetwerk om uw securityafdeling heen. Zo
bouwt u aan vertrouwen en versterkt u de relaties binnen uw
organisatie. Dit vertrouwen is een randvoorwaarde voor het
borgen van security in de organisatiecultuur en dagelijkse
werkzaamheden.

Over de auteurs:
Kim van der Veen MSc is werkzaam bij Capgemini Consulting als consultant en focust zich vooral
op het belang van de bewustwording van de mens in het kader van cybersecurity.
Evelien van Zuidam MSc is specialist op het gebied van de menselijke, organisatorische en
maatschappelijke vraagstukken in cybersecurity.
Voor meer informatie kunt u contact met de auteurs opnemen via:
kim.vander.veen@capgemini.com I https://www.linkedin.com/in/kim-van-der-veen-3b4b494a/

63

Enig idee hoeveel data uit uw
organisatie weglekt naar het internet?
Hoe krijgen organisaties grip op ‘cloud shadow IT’?
De toename van cloud shadow IT brengt serieuze risico’s met zich mee. Organisaties dienen
maatregelen te nemen om bedrijfsinformatie te beschermen en het vertrouwen van
klanten en burgers te behouden.
De opkomst van cloud shadow IT

Highlights
• Verschaf inzicht in het gebruik van cloudapplicaties
door uw medewerkers, dit wordt door de meeste
organisaties zwaar onderschat.
• Maak uw medewerkers bekend met het binnen uw
bedrijf geldende beveiligingsbeleid en de risico’s
die gepaard gaan met het gebruik van niet-formeel
goedgekeurde cloudapplicaties .
• Combineer organisatorische maatregelen (zoals
bewustwordingscampagnes) met technische
maatregelen (zoals data loss prevention) om
datalekken te voorkomen.

De opkomst van interactieve cloudapplicaties voor het opslaan,
verwerken en delen van informatie, heeft bij de gebruikers
geresulteerd in gewenning aan het gemak ervan. Nog nooit
was het zo eenvoudig om snel even een bestand te uploaden
zodat iemand anders het vrijwel direct kan gebruiken. Vanwege
gebruiksgemak en omdat men dit gewend is vanuit het privéleven,
zien we steeds vaker binnen organisaties dat cloudapplicaties
worden gebruikt die buiten de formele IT- en inkoopprocessen
in gebruik zijn genomen. Deze applicaties heten zodoende cloud
shadow IT (ook wel schaduw IT genoemd in het Nederlands),
omdat ze buiten het zicht van de IT-beheerprocessen blijven en
organisaties er dus weinig grip op hebben. Organisaties staan
voor de uitdaging om grip te krijgen op cloud shadow IT om hun
bedrijfsinformatie te beschermen en datalekken te voorkomen.

• Zorg voor een continu, cyclisch proces voor het in
controle houden van cloud shadow IT.

Figuur 1: Ik sla werkgerelateerde documenten (tijdelijk)
op in de cloud (bijvoorbeeld via Gmail of Dropbox).
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Scan deze pagina
en bekijk de video.

Figuur 2: Ik ben bekend met het beleid van mijn werkgever
op het gebied van het gebruik van clouddiensten.
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Waarom is cloud shadow IT een probleem?
Wie maakt er vandaag de dag geen gebruik van bijvoorbeeld
Dropbox, OneDrive of WeTransfer om snel zakelijke bestanden
uit te wisselen? Of van Evernote om notities vast te leggen
en te ordenen? Of Trello om takenlijsten te delen binnen
projectteams? Volgens het Trends in Veiligheid onderzoek
2018 van Capgemini, uitgevoerd door GfK, slaat 49% van
de mensen wel eens werkgerelateerde gegevens op in de
cloud. Cloudapplicaties zijn een verrijking voor dagelijkse
werkzaamheden, maar vaak worden dit soort applicaties
gebruikt zonder de IT-organisatie erbij te betrekken. Wat veel
werknemers zich niet realiseren, is dat zij hierdoor ongemerkt
verschillende risico’s zoals datalekken vergroten.
Volgens onderzoek door Netskope gebruiken organisaties
gemiddeld 1.022 cloudapplicaties, maar wordt maar liefst
92% van deze applicaties niet voldoende veilig geacht voor
het gebruik in organisaties.1 Gezien de toename in het aantal
cloudapplicaties en de beweging van organisaties naar de cloud
zal dit aantal naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toenemen.
Daarnaast blijkt uit onderzoek van Symantec dat CIO’s schatten
dat hun organisatie slechts tussen de 30 en 40 cloudapplicaties
gebruikt.2 In werkelijkheid is dit aantal dus vele malen groter! Dit
toont aan dat organisaties vaak onvoldoende inzicht hebben in
cloud shadow IT en de risico’s die hiermee gepaard gaan.
Normaal gesproken wordt een softwareapplicatie
goedgekeurd voor het verwerken van informatie tot en met
een bepaald classificatieniveau en vindt er een controle plaats
of het voldoet aan het beveiligingsbeleid van de organisatie.
Afhankelijk van het classificatieniveau (bijvoorbeeld openbaar,
vertrouwelijk of staatsgeheim) en securitybeleid worden
dan beveiligingsmaatregelen genomen. Bij cloudapplicaties
zou dat ook moeten gebeuren, maar voor cloud shadow

1

Netskope Cloud report September 2017

2

Symantec 1H 2017 Shadow Data Report

IT gebeurt dit niet. Daar komt nog bij dat slechts de helft
van de ondervraagden op wie het van toepassing is in het
Trends in Veiligheid onderzoek 2018 op de hoogte is van het
beveiligingsbeleid binnen zijn of haar organisatie. Cruciale
vragen blijven vaak onbeantwoord: wordt de data versleuteld
en zo ja, volgens welke versleutelingsmethode en wie beheert de
sleutels? Wie heeft er toegang tot de data? Waar wordt de data
opgeslagen? Het gevolg is dat beveiligingsmaatregelen, zoals
logische toegangscontrole en de versleuteling van gegevens,
vaak niet gebeurt of van onvoldoende niveau is.
Voor organisaties betekent bovenstaande dat er mogelijk gevoelige
bedrijfs- en persoonsgegevens op plekken op het internet worden
opgeslagen, zonder dat hier controle over uitgeoefend kan
worden. Maar welke risico’s levert dit nu concreet op? En welke
impact kunnen deze risico’s hebben op een organisatie? De meest
voorkomende risico’s zijn hieronder uiteengezet:
• Kans op datalekken doordat veel cloudapplicaties niet
voldoen aan de beveiligingseisen van de organisatie.
Veel cloudapplicaties voldoen niet zonder meer aan de
beveiligingseisen die uw organisatie stelt aan IT-systemen.
In het geval van cloud shadow IT wordt in de meeste gevallen
niet eens gekeken naar de beveiligingsmaatregelen. En waar
organisaties bij gecontracteerde cloudapplicaties nog enige
invloed kunnen uitoefenen op de beveiliging ervan, kunnen
zij bij niet-gecontracteerde cloudapplicaties helemaal
geen invloed uitoefenen. Bovendien staat bij sommige
gratis clouddiensten in de algemene voorwaarden dat alle
documenten eigendom worden van de leverancier van de
clouddienst. Dat betekent dat je als organisatie intellectueel
eigendom verliest door het gebruik van deze diensten.

Wat is cloud shadow IT?
De term ‘cloud shadow IT’ wordt gebruikt om
alle cloudapplicaties aan te duiden die buiten
de formele inkoop- en IT-processen in gebruik
zijn genomen. Voorbeelden hiervan zijn online
opslagdiensten als Dropbox, diensten om
bestanden te delen zoals WeTransfer of online
converteerders om Word-bestanden naar PDF
om te zetten.
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• Bedrijfsgegevens worden op veel onbekende locaties
opgeslagen. Omdat cloud shadow IT buiten de formele
IT-processen in gebruik is genomen, hebben organisaties
geen zicht op waar hun bedrijfsgegevens naartoe gestuurd
worden. Toename in het gebruik van cloud shadow IT binnen
een organisatie betekent des te meer plekken in de cloud
waar bedrijfsgegevens staan opgeslagen. Daar komt nog bij
dat veel cloudapplicaties onder de radar gebruikmaken van
derde partijen die de infrastructuur leveren. Een voorbeeld
hiervan is een cloudapplicatie die draait op infrastructuur
van Amazon Web Services. Eindgebruikers zien niet van
welke derde partijen een cloudapplicatie gebruikmaakt,
waardoor het lastig is om in de gaten te houden waar de
data precies wordt opgeslagen en wie er toegang tot heeft.
• Overtreding van wet- en regelgeving leidt tot compliance
problemen. In Europa kennen we steeds strengere
wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.
Organisaties moeten kunnen aantonen dat zij voldoende
beveiligingsmaatregelen nemen om een datalek
redelijkerwijs te voorkomen. Met het oog op de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) en de hoeveelheid
persoonsgegevens die organisaties verwerken, is dit voor
hen een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast moeten
organisaties een register van gegevensverwerkingen
opstellen en bijhouden. Dat betekent dat organisaties
inzicht moeten hebben in waar data zoal wordt opgeslagen.
Als werknemers in het kader van efficiënt werken allerlei
(gratis) cloudapplicaties blijken te gebruiken, kan dat leiden
tot overtreding van wet- en regelgeving, met potentieel
hoge boetes tot gevolg.
• Hoge kosten doordat cloudapplicaties niet centraal
ingekocht worden. Volgens onderzoek door Skyhigh Networks
gebruiken organisaties gemiddeld 210 cloudapplicaties voor
online samenwerking en 76 cloudapplicaties voor het online
opslaan en delen van bestanden . De kans is groot dat hier
overlap in zit en dat dit aantal fors teruggedrongen kan
worden. Door cloudapplicaties centraal in te kopen, kan men
gebruikmaken van volumeprijzen en staffelkortingen, die de
totale kosten aanzienlijk kunnen verlagen.
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Grip op cloud shadow IT

Discover - Inzicht creëren in cloud shadow IT

Om grip te krijgen op cloud shadow IT moeten organisaties
inzicht krijgen in de cloudapplicaties die binnen de organisatie
gebruikt worden. Er zijn diverse tools beschikbaar die dit
inzicht kunnen bieden. Een cloud access security broker
kan bijvoorbeeld het netwerkverkeer tussen het interne
bedrijfsnetwerk en het internet in de gaten houden. Daarnaast
kan het overzichten en statistieken creëren van hoeveel
mensen gebruik maken van welke cloudapplicaties, en hoeveel
data daar dan naartoe gestuurd wordt. Vaak hebben dit soort
tools ook een database met kenmerken en een risicoprofiel
per cloudapplicatie, waarmee snel inzicht wordt verkregen in
de risico’s voor de organisatie.
Figuur 3: Het proces om grip te krijgen op cloud
shadow IT.

Review
Control
Monitor
Discover

Review - Het beoordelen van cloudapplicaties
Nadat organisaties inzicht hebben in het gebruik van
cloudapplicaties is het van belang om te bepalen welke zij
toe willen staan en welke niet. Voor elke cloudapplicatie
dient een weloverwogen keuze gemaakt te worden op basis
van een risicoanalyse. Risico-aspecten waar men naar kan
kijken, zijn: de hoeveelheid data die vanuit de organisatie
naar de cloudapplicatie stroomt, of de aanbieder van de
cloudapplicatie een betrouwbare leverancier is, of de
cloudapplicatie naar alle waarschijnlijkheid wordt gebruikt
voor zakelijke of privédoeleinden etc. Op basis hiervan
kunnen de cloudapplicaties ingedeeld worden in categorieën:
cloudapplicaties die men voor zakelijke doeleinden nadrukkelijk
toestaat, cloudapplicaties die men gedoogt (bijvoorbeeld
omdat ze voornamelijk voor privédoeleinden worden gebruikt),
en cloudapplicaties die geblokkeerd moeten worden omdat
ze een risico vormen. Dit beleid dient expliciet gemaakt te
worden voor iedereen in de organisatie, bijvoorbeeld door
het te benoemen bij bewustwordingscampagnes.

Control - Het nemen van de juiste
securitymaatregelen
Zodra duidelijk is welke cloudapplicaties toegestaan zijn en
welke niet, kunnen de juiste securitymaatregelen genomen
worden. Vaak kan hier een rationalisatieslag gedaan worden,
bijvoorbeeld als blijkt dat meerdere online opslagdiensten
in gebruik zijn. Naast het feit dat dit helpt om de kosten te
verlagen, verkleint dit het risico op datalekken omdat het aantal
cloudapplicaties wordt teruggebracht. Vervolgens kun je
actief toegangsbeleid gaan voeren zodat de bedrijfsgegevens
- die ineens buiten de deur staan - nog steeds beveiligd zijn
tegen ongeautoriseerde toegang, en kun je cloudapplicaties
aansluiten op bestaande monitoringsoftware (zoals SIEM) om
afwijkend gedrag tijdig te signaleren. Een ander voorbeeld
van een maatregel is het algeheel blokkeren van de toegang
van risicovolle cloudapplicaties. Sommige cloudapplicaties
brengen een dermate risico met zich mee (bijvoorbeeld
een onversleutelde verbinding, algemene voorwaarden
waarin staat dat intellectueel eigendom overgaat naar de
cloudleverancier, etc.) dat het slimmer is om toegang niet meer
mogelijk te maken. Cruciaal in dit geheel is het informeren
van uw medewerkers over de risico’s van het gebruik van
cloudapplicaties.

Figuur 4: 51% van de Nederlanders slaat
werkgerelateerde documenten (tijdelijk) op in de cloud,
Daarvan is 65% bekend met de risico’s.
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Gezien de stijging in het aantal cloudapplicaties verwachten
wij dat dit aantal in de komende 5 jaar alleen maar toeneemt.
Om het vertrouwen van klanten en/of burgers te behouden en
overtredingen van wet- en regelgeving te voorkomen, moeten
organisaties nu in actie te komen om datalekken te voorkomen!

Monitor - Periodiek toetsen van het gebruik
Vervolgens is het zaak om periodiek het gebruik van
cloudapplicaties te toetsen. Zeker in het begin zou je eigenlijk
iedere maand bovenstaande cyclus moeten doorlopen om
nieuwe cloudapplicaties tijdig in beeld te brengen. Ook
hiervoor volgt men dan het bovenstaande proces, zodat een
risicoanalyse gedaan kan worden en de juiste maatregelen
genomen kunnen worden. Daarnaast kunnen tools helpen bij
het monitoren op afwijkend gedrag, bijvoorbeeld als ineens
meer dan gemiddeld geüpload wordt naar een cloudapplicatie
die gedoogd is voor privégebruik. Dit zou dan kunnen duiden
op een datalek.

Tot slot
Cloudapplicaties zijn niet meer weg te denken uit de moderne
organisatie. Het is dan ook belangrijk om inzicht te krijgen in
alle cloudapplicaties die door een organisatie gebruikt worden,
zodat de risico’s ervan in kaart gebracht kunnen worden. Volgens
het Trends in Veiligheid onderzoek 2018 zegt tweederde (65%)
van de ondervraagden bekend te zijn met de risico’s van het
opslaan van werkgerelateerde documenten in niet-formeel
goedgekeurde cloudapplicaties.
Desondanks zien we dat gemiddeld 1.000 cloudapplicaties in
gebruik zijn binnen een organisatie. Het merendeel hiervan is
in gebruik buiten de radar van de formele IT-beheerprocessen.

Over de auteurs:
Manon Stolte Msc en Michail Theuns Msc
zijn respectievelijk senior cybersecurity
consultant en managing cybersecurity
consultant bij Capgemini. Zij richten zich
beide op cybersecurity en privacy en adviseren
klanten over het beveiligen van hun digitale
kroonjuwelen.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de auteurs via:
manon.stolte@capgemini.com I
https://www.linkedin.com/in/manonstolte/
michail.theuns@capgemini.com I
https://www.linkedin.com/in/michailtheuns/
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Goudlokje in privacyland
Hoe kunnen organisaties winst behalen met de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG)?
De invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving AVG wordt door veel organisaties
gezien als een kostbare compliance-oefening. Dat is jammer want deze nieuwe wet biedt veel
kansen om beter inzicht te krijgen in de informatiestromen van een organisatie. Met beter
inzicht kan gerichter ingezet worden op de verzameling en het gebruik van informatie om de
waarde van organisaties te verhogen en kosten te besparen. Welke kansen biedt deze nieuwe
wet- en regelgeving nog meer? En hoe kunnen organisaties hier effectief gebruik van maken?
Highlights

Scan deze pagina
en bekijk de video.

• De nieuwe privacywetgevingen AVG en
e-privacyverordening bieden voor organisaties kansen om
zich te onderscheiden.
• Meer dan een compliance-vraagstuk biedt de invoering
van deze verordeningen de mogelijkheid om de eigen
informatiehuishouding op orde te brengen.
• Inzicht in informatiestromen geeft de mogelijkheid om
operaties te stroomlijnen en daarmee kosten te besparen.
• Ook biedt het de mogelijkheid om nieuwe diensten aan
te bieden.
• Openheid over privacy biedt de kans om het vertrouwen
van burgers en klanten te vergroten
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De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG1) en de aankomende e-privacyverordening hebben binnen
de overheid en het bedrijfsleven veel in beweging gebracht. Elke
organisatie die persoonsgegevens verwerkt, lijkt rigoureuze
veranderingen te moeten doorvoeren om torenhoge boetes
te voorkomen. Veel organisaties lijken de invoering van deze
wet-en regelgeving louter als een ongevraagde kostenpost te
behandelen, een must-do afvinklijstje, opgelegd vanuit Brussel.
Dergelijke organisaties lopen een grote kans mis want zowel
AVG als de e-privacyverordening bieden, naast verplichtingen
op gebied van privacy en gegevensbescherming, ook kansen
voor zowel de IT-huishouding als interne processen. Vooral
voor opsporingsdiensten, gemeentes en overheidsorganen,
die vaak met gevoelige gegevens omgaan, zijn dergelijke
procesimplementaties van belang. Juist hier zijn de laatste jaren
veel datalekken en misstanden geweest, wat het vertrouwen
van burgers in deze instanties niet ten goede is gekomen.2

25 mei 2018
Intussen kan het niemand meer zijn ontgaan: vanaf 25 mei 2018
zal de AVG, bekend onder de Engelse afkorting GDPR, worden
gehandhaafd. In het kader staat kort beschreven welke eisen de
AVG stelt. De wet is al sinds mei 2016 van kracht, maar werd tot
nu toe niet gehandhaafd om organisaties de tijd te geven om
aan alle vereisten te voldoen. Daar komt nu dus verandering in.

De AVG stelt de volgende eisen aan
organisaties:
• Weet wiens persoonsgegevens je verwerkt.
• Weet welke persoonsgegevens je verwerkt.
• Weet met welk doel je persoonsgegevens verwerkt.
• Weet voor wie en door wie je persoonsgegevens
verwerkt.
• Weet welke persoonsgegevens een hoog risico lopen.

Inzicht geeft overzicht, en de nieuwe privacywetgeving dwingt
organisaties om duidelijk te maken over welke informatie ze
beschikken en hier verantwoordelijk mee om te gaan. Ook
biedt het grotere inzicht in gegevensverwerking dat wordt
afgedwongen kansen om het vertrouwen van burgers en
klanten te vergroten.

• Weet welke maatregelen je getroffen hebt om je
persoonsgegevens te beschermen.

In het sprookje ‘Goudlokje en de drie beren’ sluipt Goudlokje
het huis met de drie beren in en proeft van de pap. Een bord is
te koud, een te heet, en eentje precies goed. Deze ‘Goudlokjestandaard’ is naar onze mening ook van toepassing op de
invoering van de AVG, en straks de e-privacyverordening:
organisaties moeten niet te weinig doen om de AVG te
implementeren, maar ook niet vervallen in ritueel, proces- en
regelgeobsedeerd implementeren van privacy: liever precies
goed dus!

• Weet dat je informatie kunt leveren aan gebruikers
en toezichthouders.

• Weet dat degenen wiens informatie je verwerkt
geïnformeerd zijn.
• Weet dat datalekken gemeld en gemanaged kunnen
worden.

• Weet dat je in de rechten van betrokkenen kunt
voorzien.
• Weet dat je informatie alleen verzameld, verwerkt
en bewaard wordt voor vastgestelde doeleinden en
termijnen.
Dit alles ter verantwoording aan betrokkenen, de
eigen organisatie en de autoriteiten.

1

Internationaal bekend als GDPR

2

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2126640/Persoonsgegevens-op-straat-door-datalekken-bij-Gelderse-gemeenten
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3529773/VVD-bezorgd-over-datalek-gemeente-Den-Haag
https://nos.nl/artikel/2219565-gezochte-politiemol-mark-m-meldt-zich-bij-politie-in-roermond.html
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3583192/Politiemol-uit-Zoetermeer-lekte-informatie-over-31-mensen-en-meerdere-kentekens
https://www.ad.nl/gouda/persoonsgegevens-inwoners-krimpenerwaard-gelekt~a98485e8/
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/gevoelige-gegevens-1800-kwetsbare-kinderen-op-straat
https://rejo.zenger.nl/vizier/gevoelige-gegevens-onveilig-bij-politie/
https://nos.nl/artikel/2004565-tientallen-geheime-documenten-politie-op-straat.html
https://decorrespondent.nl/3734/nieuws-de-politie-blijkt-op-grote-schaal-de-wet-te-overtreden/510916939412-7be7c192
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De directe aanleiding voor het Europabreed verbeteren van
gegevensbescherming is de (gepercipieerde) ontsporing van
gegevensverzameling door allerlei organisaties. Het gaat hierbij
om de bekende voorbeelden zoals de Amerikaanse techgiganten
Facebook en Google die op grote schaal informatie over hun
gebruikers verzamelen, maar ook overheden, gemeentes
en opsporingsdiensten die (te) veel data van hun burgers
verzamelen en opslaan voor soms onduidelijke doeleinden.3
De laatste groep neemt overigens ook graag gegevens van
voornoemde giganten over. Zo keek de NSA direct mee met
een aantal techgiganten.4 Ook de Nationale Politie maakt graag
gebruik van dergelijke informatie en vraagt veelvuldig gegevens
op van onder andere Microsoft5, Apple6 en de Belastingdienst7.
Voor het veiligheidsdomein gelden nog veel meer wetten voor
de bescherming van persoonsgegevens (zie kader Wetgeving
voor verwerken persoonsgegevens in het veiligheidsdomein).

E-privacyverordening
Naast de AVG komt er ook een e-privacyverordening die de huidige
e-privacyrichtlijn vervangt. Deze verordening is een aanvulling
op de AVG die verdergaande eisen stelt aan de verzameling van
gegevens bij de inzet van marketingkanalen en de bescherming
van communicatie zoals e-mail, cookies en telemarketing. Met het
vervangen van de Richtlijn uit 2002 door een verordening wordt
de lokale wetgeving in verschillende Europese landen, waaronder
de cookiewet in Nederland, gelijkgetrokken. De reikwijdte van
de verordening wordt ook groter omdat Over The Top (OTT)diensten als Whatsapp, Snapchat en Netflix, maar ook Internet
of Things (IoT) hieronder zullen komen te vallen.
De datum van 25 mei 2018 geldt als implementatiedatum voor de
AVG; voor de e-privacyverordening is nog onbekend wanneer deze
van kracht zal worden. De verwachting is dat de implementatiedatum
een eerste mijlpaal zal zijn: toezichthouders zullen op basis van de
stand van de implementatie enerzijds snel eisen aan achterblijvers
stellen, anderzijds zullen zij van organisaties die wél haast
gemaakt hebben met implementatie, eisen dat zij de AVG-eis van
‘continue verbetering’ in gegevensbescherming aantoonbaar
kunnen maken.

Minimaal of maximaal?

werknemers er niet vanaf weten en er geen verantwoordelijken
voor zijn aangewezen, dan zal er niet op tijd gereageerd kunnen
worden als het erop aankomt.
Als een organisatie kiest voor het minimumscenario zullen er
voornamelijk kosten zijn. Op korte termijn zijn deze waarschijnlijk
relatief laag, doordat er, naast formele veranderingen, verder
weinig aan de bestaande systemen en werkprocessen verandert.
De organisaties profiteren niet van de baten en mogelijkheden
die de privacyverordeningen bieden. Er is daarnaast een risico
dat wettelijke vereisten beperkt of niet geïmplementeerd
worden, waardoor alsnog een boete opgelegd kan worden. Ten
slotte kan een minimalistische implementatie ook het imago
van de organisatie en het consumentenvertrouwen aantasten,
als blijkt dat de organisatie haar woorden niet consequent
in daden omzet. Kortom: wel kosten, weinig baten en weinig
inzicht in de risico’s van zowel financiële als reputatieschade.

Maximaal
Bij een maximalistische implementatie zijn de privacyoverwegingen
in de gehele bedrijfsstructuur opgenomen (privacy by design).
Zo heeft de organisatie onder andere inzicht in de risico’s
van informatieverwerkingsactiviteiten, kan zij verzoeken
van betrokkenen direct verwerken en heeft ze inzicht in het
informatielandschap van hr tot marketing. Hierdoor is de
organisatie transparant en kan zij haar verantwoordingsverplichting
nakomen naar toezichthouder en betrokkene.
Er is echter meer uit deze aanpak te halen dan transparantie en
verantwoording door een maximalistische benadering. Door
niet alleen naar de interne persoonlijke gegevensverwerking
te kijken, maar dit breder te trekken overstijg je de kaders en
verplichtingen van de wet om waarde voor de eigen organisatie
te creëren. Een nadeel aan de maximalistische benadering is dat
dit initieel een grote investering vereist, die op korte termijn
weinig op zal leveren. Op lange termijn levert dit veel kansen op

3

Zie bijvoorbeeld: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/
gemeenten-verzamelen-te-veel-persoonsgegevens-bij-uitvoering-wmo-enjeugdwet

4

https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsadata?guni=Network%20front:network-front%20main-2%20Special%20
trail:Network%20front%20-%20special%20trail:Position1

De implementatie van de nieuwe privacywetgeving wordt
door organisaties op allerlei manieren geïnterpreteerd en
uitgevoerd. Hier evalueren we twee ambitiestromen: een
minimalistische en een maximalistische implementatie.

Minimaal
Een minimalistische implementatie is gericht op compliance
(‘een vinkje halen’). Hierbij wordt ernaar gestreefd alle
benodigde aspecten formeel vast te leggen in een waaier aan
beleidsdocumenten. Er wordt een ‘papieren tijger’ gecreëerd
die, hoewel deze de eisen van de wet volgt, niet doeltreffend.
Zo kan een organisatie wel een datalekbeleid hebben, maar als
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https://www.washingtonpost.com/investigations/us-intelligencemining-data-from-nine-us-internet-companies-in-broad-secretprogram/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-8845-d970ccb04497_story.
html?hpid=z1&utm_term=.5cd744ecfc39
5

https://blog.elcomsoft.com/2017/01/government-request-reportsgoogle-apple-and-microsoft/

6

https://www.security.nl/posting/468197/Politie+vroeg+Apple+om+infor
matie+over+341+toestellen
http://images.apple.com/legal/privacy/transparency/requests-2015-H2en.pdf

7

https://decorrespondent.nl/1841/politie-en-inlichtingendienstenkunnen-via-een-achterdeur-bij-gegevens-van-debelastingdienst/56621796-863e993b
https://tweakers.net/nieuws/124773/aantal-opvragingen-dooropsporingsdiensten-bij-providers-daalt-licht.html

Minimalistische implementatie

Maximalistische implementatie

• Compliance.

• Privacy als positieve waarde in de bedrijfsvoering.

• Lage kosten op korte termijn.

• Vergaande databescherming.

• Duidelijk, direct inzicht in kosten en baten.

• Hoge kosten op korte termijn.

• Toezichthouder als risicofactor.

• Zicht op toekomstige baten beperkt.

• Privacy als potentieel risico (accountability- • Goede band met toezichthouder.
eis kan moeilijk belegd worden).
• Privacy als pluspunt voor klanten.
• Nauwelijks impact op day-to-day business. • Grote impact op processen (kansen voor leaner en dus goedkoper inrichten).
• Risico te verzanden in formalistische lijstjescultuur.
doordat met gestructureerde inzichten in de informatiestromen,
processen gemakkelijker gestroomlijnd kunnen worden (‘lean’).
Hierdoor kunnen organisaties veel kosten besparen. Daarnaast
creëert een maximalistische implementatie een cultuur waarin
gegevensbeschermingsoverwegingen op alle niveaus zijn
meegenomen in organisatieprocessen. Een maximalistische
implementatie kan zo de kans op incidenten verkleinen, en een
aanvullend onderdeel zijn van een (communicatie)strategie
om het vertrouwen van burgers in organisaties te vergroten
of (in het ergste geval) herwinnen.

Of toch in het midden? De drie beren
Een eerlijke blik op de huidige AVG-implementaties leert dat de
minimalistische interpretatie bij veel organisaties de voorkeur heeft.
Men wil eerst afwachten hoe heet de soep door de toezichthouders
gegeten wordt, en of een branchegenoot niet bestraft wordt
doordat deze de wet- en regelgeving niet gevolgd heeft.
Wat ons betreft ligt het ideaal ergens tussen de twee
uitersten: de eerdergenoemde Goudlokje-standaard, waarbij
de organisatie niet te veel en niet te weinig doet. Een aanpak
die in het midden ligt, biedt de kans om de voordelen van een
maximalistische aanpak te oogsten, zonder te verzanden in
een prijzige en formalistische lijstjescultuur. Hieronder enkele
schetsen van een dergelijke benadering.

Uit welke onderdelen kan de middenaanpak
bestaan?
Een aanpak waarbij privacy als positieve waarde in de
bedrijfsvoering wordt gezien zal initieel meer kosten met zich
meebrengen. Er moet immers een slag gemaakt worden om
meer grip op informatie en informatiesystemen te krijgen. Dit
opent echter ook de weg voor innovatie en vernieuwing, wat
op langere termijn een grote kostenbesparing kan zijn.

1. Inzicht in welke informatiesystemen
en gegevens er zijn
De AVG eist dat organisaties inzichtelijk moeten hebben waar
informatie wordt opgeslagen. Dat betekent dat alle informatie
tegen het licht wordt gehouden, wat tot waardevolle
inzichten kan leiden. De meeste organisaties hebben nu nog

weinig inzicht in hun informatielandschap, zowel wat betreft
persoonsgegevens als andere data. Vaak is het niet duidelijk
waar welke gegevens zijn opgeslagen en wie de eigenaren
zijn, waardoor meer gegevens verzameld kunnen worden
dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van een dienst;
zo worden gevoelige gegevens soms onnodig aan risico’s
blootgesteld. Legacy-systemen, toenemende koppelingen
tussen databases en meer uitwisseling met externe partijen
compliceren het verkrijgen van dergelijke inzichten nog
verder. Door data discovery analyses uit te voeren, kan inzicht
verkregen worden in informatie en informatiestromen voor
persoonsgegevens, maar ook voor andere informatie. Dit kan
de basis vormen van een plan om het applicatielandschap op
alle organisatieniveaus te vereenvoudigen.

2. Vereenvoudigen applicatielandschap
De bepalingen van de nieuwe wetgeving stellen ook eisen aan
applicaties. Eén van de meest prominente voorbeelden is de eis
dat gegevens verwijderd moeten worden nadat de grondslag voor
gebruik is verdwenen (als er geen contract of wettelijke reden
meer is voor het gebruik). Uit oudere applicaties kunnen gegevens
soms bijvoorbeeld niet worden verwijderd. Dit heeft er bij diverse
organisaties voor gezorgd dat verouderde applicaties met spoed
zijn uitgefaseerd. Dergelijke gedwongen innovatieslagen kunnen
zeker voordelen bieden (de zogenaamde ‘vlucht naar voren’): door
organisaties die lang aan oude technologie zijn blijven plakken
op het innovatiepad te brengen.

3. Verbeterde gegevensbescherming
De AVG-eisen helpen om inzicht te krijgen in het
informatielandschap en in de verwerkingen die een hoog risico
hebben. Dit biedt kansen om deze gegevens beter te beveiligen.
In de afgelopen jaren hebben de meeste organisaties zich
gerealiseerd dat informatie de grootste waarde in een
moderne organisatie vertegenwoordigt, maar velen hebben
hun gegevensbeschermingsbeleid desalniettemin nog niet
op orde. De gedwongen evaluatie van de bescherming van
persoonsgegevens leidt ook tot nadenken over het goed
inrichten van gegevensbescherming en risicomanagement in
brede zin. Met name de eisen die binnen de AVG gesteld worden
aan incident- en crisismanagement bieden een duidelijke
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organisatorische toevoeging aan het gebruikelijke palet van
(vaak technisch ingestoken) maatregelen. Daarnaast is een
goede incidentafhandeling bijvoorbeeld ook voor intellectueel
eigendom en fraude een noodzaak.

4. Vertrouwen scheppen
Een goed opgezet en helder gecommuniceerd privacybeleid
kan bij consumenten, zowel als werknemers, zorgen omtrent de
behandeling van persoonlijke gegevens wegnemen. In het GfKonderzoek dat aan de basis van Trends in Veiligheid ligt, geeft
80% van de respondenten aan dat er meer regels moeten komen
om te zorgen dat bedrijven als Google, Facebook en WhatsApp
niet zomaar meer bij gegevens kunnen komen en deze kunnen
verzamelen. Verlies van vertrouwen is een reëel risico voor
organisaties. Wie eerlijk en proactief communiceert over beleid
en incidenten, kan zorgen wegnemen bij consumenten waardoor
deze mogelijk meer open zal staan om deze diensten af te nemen.
Wat bovenstaande voorbeelden met elkaar gemeen hebben, is
dat allen zowel voldoen aan een van de eisen van de AVG, als dat
ze verbonden zijn aan tastbare doelstellingen en verbeteringen
voor de organisaties waarin ze geïmplementeerd worden. De
AVG-pap eten moet je toch, dan kan je er maar beter voor
zorgen dat deze op jouw optimale temperatuur is afgestemd.

Een zonnige toekomst voor privacy
Tussen een minimale inzet op compliance en een maximale
inzet die privacy bijna ritualiseert staat een benadering waarin
duidelijke uitgangspunten, doorvoelde principes, onderbouwde
inzichten en heldere communicatie van privacybeleid centraal
staan. Van een situatie waarin bedrijven en overheden informatie
opslurpen en wetgeving lijdzaam ondergaan, gaan we naar een
situatie waarin organisaties de teugels weer in handen nemen
en doelgericht informatie verzamelen van hoge kwaliteit.
Er moeten meer regels komen om ervoor te zorgen
dat bedrijven als Google, Facebook en WhatsApp niet
zo maar meer bij al mijn gegevens kunnen.
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Wetgeving voor verwerken persoonsgegevens in het veiligheidsdomein
Organisaties in het veiligheidsdomein hoeven de GDPR en e‑privacyverordening alleen voor bedrijfsmatige
processen (zoals hr-processen) te implementeren. Voor hun kernprocessen (opsporing, onderzoek etc.)
moeten zij aan andere wetgeving voldoen.
Voor wie

Naam wet

Beschrijving

In werking
getreden

Toezichthouder

Justitie

Wet justitiële en
strafvorderlijke
gegevens (Wjsg)

De Wet regelt het verwerken
van justitiële gegevens
(in persoonsdossiers) en
de verklaring omtrent het
gedrag. De wet regelt ook de
verwerking van strafvorderlijke
gegevens.

7 nov 2002

Autoriteit
Persoonsgegevens

Politie
Bijzondere opsporing

Wet politiegegevens
(Wpg)

De Wet regelt de rechten en de
plichten van de politie en van
de burger met het oog op de
uitvoering van de politietaak.

21 juli 2007

Autoriteit
Persoonsgegevens

Luchtvaartmaatschappijen Europees PNR
Passagiersinformatieeenheid Nederland (Pi-NL)

Richtlijn voor het gebruik
van passagiersgegevens voor
de preventie, detectie, het
onderzoek en vervolging van
terroristische daden en zware
criminaliteit

2 feb 2011

Autoriteit
Persoonsgegevens

Gemeenten

Wet basisregistratie
personen (BRP)

De Wet basisregistratie
personen (Wet BRP) regelt
het juiste gebruik van de
persoonsgegevens van de
inwoners van Nederland

6 januari 2014 Autoriteit
Persoonsgegevens

Europol
Eurojust

Europolverordening

Richtlijnen betreffende de
bescherming van natuurlijke
personen in verband
met de verwerking van
persoonsgegevens door
bevoegde autoriteiten met het
oog op de voorkoming, het
onderzoek, de opsporing en de
vervolging van strafbare feiten
of de tenuitvoerlegging van
straffen, en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens

11 mei 2016

Europese
Toezichthouder
Gegevensbescherming
(EDPS)

AIVD, MIVD

Wet op de
inlichtingen- en
veiligheidsdiensten
(Wiv)

De Wet regelt de taken, de
diensten en (de inzet van) de
bevoegdheden van de AIVD
en MIVD.

1 mei 2018

Commissie van
Toezicht op de
inlichten- en
veiligheidsdiensten
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Meer vertrouwen in elektronische
dienstverlening met sterke universele
authenticatie
Wanneer gaat uw organisatie gebruikmaken van sterke
authenticatie om uw klanten beter te beschermen?
Toegangsbeveiliging is van essentieel belang voor een veilige elektronische dienstverlening.
Onderdeel hiervan is dat een dienstaanbieder wil kunnen vaststellen met wie er gecommuniceerd
wordt. Dit wordt ook wel authenticatie genoemd. Omdat huidige inlogmiddelen tekort
schieten, zet dit de deur open voor fraude, misbruik, identiteitsdiefstal, imagoschade en als
gevolg hiervan neemt het vertrouwen in elektronische dienstverlening af. Er is een ontwikkeling
die een aanzienlijke verbetering is: Universal 2-factor authentication (U2F). Een ontwikkeling
die voor het veiligheidsdomein zeer relevant is. Sinds 2017 wordt U2F door Google Chrome,
Opera en Firefox ondersteund. Grote organisaties zoals Google en Facebook maken hier, intern
en voor hun klanten al gebruik van. Wanneer gaat uw organisatie gebruikmaken van U2F om
uw klanten beter te beschermen?

Scan deze pagina
en bekijk de video.

74

Trends in Veiligheid 2018

Voortdurend lekken van wachtwoorden

Highlights

In de afgelopen jaren zijn er regelmatig grote beveiligingslekken
in het nieuws geweest. In 2017 is op het darkweb een bestand
aangetroffen met daarin 1.7 miljard gegevens. Naast de
accountnamen die zijn gelekt, bestond 17% van de data uit
onversleutelde wachtwoorden. De gegevens lijken van meerdere
dienstaanbieders te komen, waaronder LinkedIn, Netflix, MySpace
en van het wat minder bekende Last.FM.1 Enige tijd eerder
verscheen de LinkedIn hack waar 164 miljoen accounts openbaar
zijn gemaakt door een tekortkoming in de informatiebeveiliging.
De wachtwoorden konden eenvoudig ontsleuteld worden
waarmee kwaadwillenden toegang verkregen tot andere diensten
waar gebruikers dezelfde inloggegevens gebruikten. Daarnaast
kon er door de grote hoeveelheid gelekte e-mailadressen gericht
banking-malware hiernaar verspreid worden.2 Er zijn veel meer
dienstverleners geweest die problemen hebben gehad door
het lekken van wachtwoorden. Het onderstaande figuur geeft
aan dat nog relatief veel mensen gebruikmaken van zwakkere
inlogmiddelen. Dit blijkt uit een onderzoek van GfK uit 2018 naar
verschillende inlogmethoden.

• Huidige inlogmiddelen schieten te kort op het
gebied van veiligheid en gebruikersvriendelijkheid.
• Fraude van elektronische dienstverlening kan
hierdoor toenemen.
• Universal 2-factor authentication (U2F) is een
veilig alternatief dat fraude kan voorkomen,
gebaseerd op een open standaard die bovendien
gebruikersvriendelijk is.
• Een U2F-beveiligingssleutel is universeel en kan bij
verschillende dienstaanbieders gebruikt worden
om in te kunnen loggen.
• Dienstaanbieders kunnen zo veiliger diensten
aanbieden zonder dat ze zelf grote investeringen
hoeven te doen.

Van welke inlogmethodes maakt u privé wel eens gebruik?

76%

Identificatie

44%

Identificatie en pincode

14%

Identificatie en vingerafdruk

59%

Identificatie en code van een sms-bericht

42%

Identificatie en code van een apparaatje

14%

Vingerafdruk of gezichtsherkenning

7%

Geen van bovenstaande
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30%

40%

50%

1

https://www.forbes.com/sites/leemathews/2017/12/11/billion-hacked-passwords-dark-web/#7d305b7b21f2

2

https://www.ncsc.nl/actueel/Cybersecuritybeeld+Nederland/cybersecuritybeeld-nederland-2017.html
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De valkuilen van bestaande oplossingen

Een betere oplossing: U2F

Er zijn veel oplossingen beschikbaar om in te loggen.
Wachtwoorden hebben het nadeel dat gebruikers voor
verschillende diensten hetzelfde wachtwoord kiezen. Hierdoor
kan een lek bij de ene dienstverlener gevolgen hebben voor
een andere. Cybercriminelen gebruiken daarnaast vaak
phishing, een veelvoorkomende methode om wachtwoorden
in handen te krijgen waarbij slachtoffers worden misleid hun
inloggegevens op een nepwebsite in te vullen. Gebruikers
kunnen zwakke wachtwoorden kiezen die makkelijk te raden
zijn of wachtwoorden opschrijven of vastleggen. Soms wordt
een tweede kanaal gebruikt om toegang tot een dienst te
verlenen. Het sturen van een sms-bericht met een code is
voorbeeld hiervan. Het gebruiken van sms-berichten wordt
echter in het algemeen niet meer veilig genoeg bevonden.

De nieuwe speler in het veld is U2F. Dit is een gestandaardiseerde
universele beveiligingssleutel die onder andere op een USBpoort aangesloten kan worden. De oplossing is ontwikkeld door
de FIDO Alliance, waar onder andere Google, AMEX, ING en
Intel zich bij aangesloten hebben. U2F heeft een aantal grote
voordelen ten opzichte van bestaande authenticatieoplossingen.
Het is voor de dienstaanbieder eenvoudig te implementeren,
eventueel via een cloudoplossing (as-a-service). Het tweede
voordeel is op de gebruiker toegespitst: het is eenvoudig in het
gebruik. Na eenmalige registratie bij een dienstaanbieder hoeft
de beveiligingssleutel alleen in een USB-poort gestoken te
worden en op het knopje ervan gedrukt te worden. Er zijn ook
U2F-beveiligingssleutels met Near-Field Communication (NFC)
die eenvoudig te gebruiken zijn met smartphones. Kort tegen
een smartphone aantikken met de sleutel is hierbij voldoende.

Een betere manier van inloggen is twee-factor authenticatie
(2FA) of multi-factor authenticatie (MFA). Hierbij wordt
gebruikgemaakt van kennis, bezit en een eigenschap van een
persoon. Een voorbeeld hiervan zijn de readers van ABN AMRO
Bank en Rabobank. Nadat de gebruiker een pincode (kennis) op
de reader met een bankpas (bezit) heeft ingevoerd, genereert
deze een code die met de identificatie op de website van de
dienstaanbieder wordt ingevoerd om in te loggen. Deze manier
van authenticatie is veiliger omdat de inlogcode maar een keer
gebruikt kan worden. Elke dienstaanbieder gebruikt echter
een eigen inlogmiddel waardoor eindgebruikers meerdere
inlogmiddelen bij zich moeten hebben.

U2F is een open standaard, je zit dus niet vast aan een bepaalde
leverancier. De gebruiker kan zelf de beveiligingssleutel
koppelen aan zijn account. Daarnaast heeft U2F ook belangrijke
beveiligingsvoordelen. Een hardwarematige beveiligingssleutel
kan een hoger beveiligingsniveau bieden omdat een aanvaller,
in tegenstelling tot een softwarematige oplossing, de sleutels
niet eenvoudig kan kopiëren. De cryptografie is gebaseerd op
publieke sleutel versleuteling (public key encryption) en de
geheime sleutel kan de beveiligingssleutel niet verlaten. Ook
eventuele biometrische kenmerken van de gebruiker blijven
in de beveiligingssleutel.

In plaats van de pincode kan ook gebruik worden gemaakt
van biometrische eigenschappen zoals een vingerafdruk
of een facescan. Het gebruik hiervan is eenvoudiger maar
heeft als nadeel dat sommige biometriesensoren eenvoudig
te misleiden zijn. Als jouw biometrische herkenning wordt
gekopieerd heb je maar een beperkt aantal lichaamsdelen om
als nieuwe biometrische eigenschap te gebruiken.

De organisatie achter U2F heeft een functioneel
certificeringsprogramma opgezet om te garanderen dat
de beveiligingssleutels interoperabel zijn. Daarnaast zijn er
verschillende certificeringslevels waarbij een evaluatie wordt
gedaan van de veiligheid van de implementatie. Een evaluatie
van een geaccrediteerd laboratorium kan onderdeel hiervan zijn.
Er zijn inmiddels honderden beveiligingssleutels gecertificeerd.3
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Bij het ontwerp van U2F is ook rekening gehouden met
bescherming tegen phishing- en man-in-the-middle aanvallen.
Door deze verbeterde bescherming neemt het vertrouwen
van klanten in de digitale diensten toe. De inlogcode die wordt
gegenereerd, kan alleen voor één specifieke website worden
gebruikt. Hiervoor wordt de domeinnaam meegenomen in de
cryptografische berekening door de U2F-beveiligingssleutel.
De authenticiteit van de U2F-beveiligingssleutel kan worden
geverifieerd waarmee een dienstaanbieder het gebruik van
bepaalde beveiligingssleutels kan afdwingen. Vanwege deze
beveiligingsvoordelen is het risico op misbruik van inloggegevens
kleiner en daarmee ook de mogelijke schade.
U2F heeft net als andere authenticatiemiddelen ook wat
nadelen. Als je sleutel defect raakt of verliest, heb je een
alternatieve manier nodig om in te loggen. Dit kan bijvoorbeeld
met een back-up sleutel en deze op een veilig plek bewaren. Het
blokkeren van een verloren beveiligingssleutel kan een gebruiker
veel tijd kosten als het voor veel diensten in gebruik is. De
beveiligingssleutel zelf is niet beschermd tegen fysieke diefstal.
Om hem te kunnen misbruiken, is nog wel het wachtwoord nodig.

De alliance van het vertrouwen
De U2F-standaard wordt verder ontwikkeld door de FIDO
Alliance waar grote organisaties deel van uitmaken, waaronder
Google, Facebook en Microsoft. Klanten kunnen dezelfde
beveiligingssleutel voor meerdere online dienstverlener
tegelijk gebruiken.
De organisaties in de FIDO Alliance gebruiken de
beveiligingssleutel zowel voor hun eigen medewerkers als
voor hun klanten. Google’s supportafdeling schat daarnaast
in dat de overstap naar U2F duizenden supporturen scheelt,
wat het dus ook nog eens goedkoper maakt dan huidige
beveiligingsoplossing met one time passwords (OTPs).3 De
servicedesk moest bij eenmalige wachtwoorden vaker ingrijpen
vanwege inlogproblemen.
Kijken we buiten de FIDO Alliance, dan zien we dat de
overheid van het Verenigd Koninkrijk tegenwoordig haar
inwoners de mogelijkheid biedt om ook gebruik te maken
van een U2F-beveiligingssleutel, om zich zo bij verschillende
overheidsdiensten aan te melden via het GOV.UK Verify
programma. Zo kan er onder andere ingelogd worden bij
belasting- en pensioendiensten en naar verwachting zal dit
verder uitgebreid worden.4

Verdere ontwikkelingen van
authenticatiestandaarden
en beveiligingssleutels
Steeds meer online dienstaanbieders zullen zich aansluiten
bij deze universele standaard in hun zoektocht naar veilige
inlogoplossingen. Wij verwachten dan ook dat meer
leveranciers zich zullen aansluiten bij de standaard en meer
dienstaanbieders het gebruik van U2F/FIDO 2.0 mogelijk maken.
Naast de verdere ondersteuning en uitbreiding van de U2F
standaard is FIDO bezig met FIDO 2.0 waarin ook het Universal
Authentication Framework (UAF) is opgenomen. UAF is een
standaard die gebruikt wordt voor de mobiele telefoon en
gebruikt een pincode of vingerafdruk om te bewijzen dat jij
het bent.
Er wordt onder andere door Microsoft aan passwordless login
gewerkt in de vorm van Windows Hello. Deze nieuwe feature
maakt ook gebruik van biometrie of pincode als tweede
factor, naast het bezit van de beveiligingssleutel. In de praktijk
betekent dit dat ondersteuning voor FIDO 2.0 in Microsoft
Edge via Windows Hello een eindgebruiker zo veilig, zonder
lang wachtwoord, op zijn device én online dienst kan inloggen.
Er zijn ook beveiligingssleutels die het mogelijk maken om
op een display te zien bij welke site wordt ingelogd of om
transactiegegevens te tonen.5 Hierdoor weet je zeker dat je ook
daadwerkelijk bij die site inlogt. Daarnaast zijn er ook tokens
die gebruikmaken van biometrische gegevens (vingerafdruk)
bij het indrukken van de U2F-beveiligingssleutel, hierdoor kan
alleen de eigenaar gebruikmaken van de beveiligingssleutel6.

De sleutel naar de toekomst
U2F zorgt voor een veilige, universele en eenvoudig
implementeerbare 2-factor authenticatie waardoor digitale
dienstverlening veilig kan worden aangeboden. Door de
brede adoptie bij grote techbedrijven is het aantrekkelijk om
aan te bieden voor klanten en medewerkers. Meer en meer
dienstaanbieders zijn zich bewust van het feit dat huidige
oplossingen niet veilig genoeg zijn en zoeken naar een
makkelijker en veilige oplossing. We verwachten dan ook dat
U2F de komende jaren door veel meer organisaties, ook in het
veiligheidsdomein, gebruikt gaat worden.

3

Security Keys: Practical Cryptographic Second Factors for the Modern Web http://fc16.ifca.ai/preproceedings/25_Lang.pdf

4

https://www.gov.uk/government/publications/introducing-govuk-verify/introducing-govuk-verify#government-services-you-can-use-with-govuk-verify

5

Trezor, https://trezor.io/

6

https://www.hypr.com/biometric-token/
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U2F onder de motorkap: de techniek
Bij U2F moeten twee stappen worden onderscheiden: registratie en gebruik van de beveiligingssleutel. Eerst moet de
U2F-beveiligingsleutel in een USB-poort worden gestoken. Bij registratie wordt een U2F-beveiligingssleutel door de
dienstaanbieder aan een gebruiker gekoppeld. Nadat een gebruiker de registratie heeft geïnitieerd door een gebruikersnaam
en wachtwoord in te voeren, stuurt de dienstaanbieder een registratieverzoek naar de U2F-beveiligingssleutel inclusief
een challenge. Dit registratieverzoek bestaat uit een applicatie-id en een challenge. De U2F-beveiligingssleutel genereert
nu een public/private sleutelpaar en een keyhandle waarmee dit sleutelpaar wordt geïdentificeerd. Met de private sleutel
wordt met de challenge een response berekend. De publieke sleutel wordt samen met keyhandle en de response naar
de dienstaanbieder gestuurd. De dienstaanbieder bewaart de publieke sleutel voor verificatie bij gebruik van de U2Fbeveiligingssleutel. Dienstaanbieders kunnen vragen om een tweede beveiligingssleutel of tweede authenticatiemethode
te koppelen om te voorkomen dat door een defecte of verloren beveiligingssleutel een gebruiker niet meer kan inloggen.
Bij het inloggen met de U2F-beveiligingssleutel vindt er een vergelijkbaar proces plaats. Nadat de gebruiker het gebruik
van de beveiligingssleutel heeft geïnitieerd, stuurt de dienstaanbieder een de keyhandle, applicatie-id en challenge naar
de beveiligingssleutel. De browser verifieert of de applicatie-id bij het domein hoort waarop de gebruiker wil inloggen,
toegevoegd om phishing en man-in-the-middle-aanvallen te voorkomen. Nadat de gebruiker op de beveiligingssleutel
heeft gedrukt, wordt met de private sleutel een response berekend. Hierbij wordt ook een counter gebruikt om misbruik
te detecteren. De dienstaanbieder kan nu met publieke sleutel van de beveiligingssleutel de response verifiëren.
De counter in de U2F-beveiligingssleutel kan gebruikt worden om eventuele klonen van een beveiligingssleutel te detecteren
en een replay-aanval te voorkomen.
Beveiligingssleutels die U2F ondersteunen, ondersteunen vaak ook andere protocollen zoals: One Time Password (OTP),
OpenPGP voor het versleutelen of ondertekenen van documenten of e-mailberichten, CCID/PIV voor smartcardemulatie. Voor
meer inzicht in U2F-beveiligingssleutels van verschillende leveranciers heeft Brad Hill van Facebook een overzicht gemaakt.2
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Veiligheid
Voelt u zich wel eens onveilig?
64% acht een digitale aanval waarschijnlijker
dan een fysieke aanval.

1%
11%
38%

De overheid is onvoldoende voorbereid op
cyberoorlog, vindt 60% van de Nederlanders.
Volgens 52% geldt dit ook voor bedrijven.

50%

Vaak

Soms

Zelden

Nooit

67% denkt dat buitenlandse staten invloed op
ons uitoefenen.

Vertrouwen in de digitale
samenleving is verdeeld.
19% zeer veel vertrouwen
23% zeer weinig.

74% vindt dat cybercrime bestrijden topprioriteit
moet worden. (65+’ers zijn het meest voor).
82% vindt dat de overheid meer zou moeten doen
om de digitale veiligheid te vergroten.

Opsporing: digitaal en burger
87% vindt dat de burger de politie mag
ondersteunen bij misdrijven. Men is
terughoudender over ondersteuning bij
zware misdrijven (5%).

Slechts 9% voelt zich niet
vertrouwd met het
groeiend aantal camera’s
in openbare ruimtes.

63% is voorstander van het inzetten van
social media door de overheid voor het
opsporen van criminaliteit, 8% is hier tegen.

54% vindt algoritmes geschikt voor
opsporing digitale criminaliteit op social
media.

Digitale
ontwikkelingen

010101010101

Men staat positief tegenover
digitale hulpmiddelen om
veiligheid te vergroten.
Vertrouwen in de nieuwste
beveiligingstechnieken blijft
iets achter ten opzichte van
traditionele identiﬁcatie.

IoT
Bij een regionale calamiteit zoekt men vooral informatie op
internet (81%) televisie (68%), gevolgd door de radio (54%).
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61% maakt zich zorgen
over beveiliging van
IoT-apparatuur.

Media: het vertrouwen neemt af
Het vertrouwen in de media is afgenomen,
behalve vertrouwen in het journaal (+ 2%).

62% ziet verspreiding
nepnieuws als bedreiging
voor veiligheid. Slechts
10% is het daarmee oneens.

% toe- en afname in vertrouwen ten aanzien van de media
-46%

Facebook
-39%

Twitter
Entertainmentsites

-36%

Blogs

-35%

Nieuwssites

-13%
-11%

Journaal
-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

41% vindt bedreigingen via
social media net zo serieus
als in real life: vaker vrouw
én vaker 65+.

Nationale dagbladen
2%

0%

10%

Series 1

Fake News
Facts

In vergelijking met 5 jaar geleden ziet 47% een minder
duidelijk onderscheid tussen echte en valse feiten.

Internetgedrag
1 op de 10 mensen verandert zijn wachtwoord nooit!
Bodycams
78%

Camera's die
afwijkend
gedrag
analyseren

Camera's met
gezichtsherkenning

Biometrie

74%

64%

51%

44%
Drones

Nooit

11%

Soms (elk jaar)

53%

Regelmatig (elke 3
tot 6 maanden)

22%

Vaak (elke maand)

4%

Alleen wanneer ik
daartoe verplicht word

10%

100

31% slaat soms/vaak werkgerelateerde documenten
(tijdelijk) op in de cloud. Hiervan is: 54% bekend met
beleid en 65% bekend met de risico’s.
Traditionele inlogmethoden hebben nog steeds
de voorkeur. Enkelvoudige identiﬁcatie (76%) of
met sms (59%) versus vingerafdruk (14%) en
gezichtsherkenning (14%).
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Onderzoek uitgevoerd door GfK, N= 1000.

Publicaties
Naast ons Trends in Veiligheid rapport publiceren wij nog andere rapporten, onderzoeken en
whitepapers die voor u relevant kunnen zijn. Onderstaand treft u een verkort overzicht aan.
Een compleet overzicht van onze publicaties vindt u op: www.capgemini.com/nl-nl en
www.capgemini.com/consulting-nl

Trends in de Leefomgeving: innoveren in de geest van
de Omgevingswet
Capgemini publiceerde in 2017 de eerste editie van het rapport Trends in de Leefomgeving: Samen
verder innoveren. De uitgave is in ontvangst genomen door Melanie Schultz van Haegen, toenmalig
demissionair minister van Infrastructuur en Milieu. Met Trends in de Leefomgeving start Capgemini een
reeks rapportages over de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën die eraan bijdragen
dat de overheid, burgers en het bedrijfsleven efficiënt kunnen samenwerken en handelen in de geest
van de Omgevingswet.
https://www.capgemini.com/nl-nl/bronnen/trends-in-de-leefomgeving-samen-verder-innoveren/

Digital Transformation Review 10 - The digital
Culture Journey: all on board
Digitale technologie stelt organisaties in staat om zichzelf te herontdekken - om de kern van het bedrijf
te transformeren en nieuwe bronnen te exploiteren. De tiende editie van de Digital Transformation
Review concentreert zich op dit kritieke, maar verwaarloosde onderwerp:
• Hoe pakken grote en traditionele organisaties deze netelige kwestie van digitale cultuur aan?
• Wat doen ‘digital natives’ zo anders als het gaat om digitale cultuur?
• Welk advies hebben vooraanstaande academici voor organisaties die de cultuurverandering
proberen door te voeren?
We delen de inzichten van belangrijke leiders en experts over dit onderwerp; een representatie
van traditionele bedrijven, academici en vertegenwoordigers uit Silicon Valley. Daarnaast delen we
natuurlijk ook Capgemini’s standpunt over de “Digital Culture Gap”.
https://www.capgemini.com/nl-nl/bronnen/digital-transformation-review-10/
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Digital Transformation Review 11 - Artificial
Intelligence Decoded
De 11e editie van Capgemini’s bekendste publicatie, de Digital Transformation Review, staat
helemaal in het teken van Artificial Intelligence (AI). Dit is een onderwerp geldt voor zowel
consumenten als bedrijven. In deze editie wordt een genuanceerd beeld van AI geschetst om
duidelijkheid te brengen in de wirwar van berichten over dit fenomeen.
https://www.capgemini.com/nl-nl/diensten/digital-transformation-review-11-alles-over-artificialintelligence/

Cybersecurity Talent - The Big Gap in Cyber Protection
Dit onderzoek richt zich op talent op het gebied van cybersecurity, een vaardigheid waar
veel vraag naar is. We hebben meer dan 1.200 senior executives en front-line medewerkers
ondervraagd. Het onderzoek omvat interviews met belangrijke deskundigen uit de academische
wereld, cyberbeveiligingsverenigingen en de recruitment sector. We hebben ook het sociale
media sentiment geanalyseerd van ongeveer 8.400 huidige en voormalige werknemers bij
53 cyberbeveiligingsbedrijven.
https://www.capgemini.com/nl-nl/bronnen/cybersecurity-talent-de-grote-kloof-incyberbeveiliging/

The discipline of innovation
Het onderzoek is uitgevoerd door het Digital Transformation Institute om beter inzicht te krijgen
in de kloof tussen de creatie van innovatiecentra en de echte innovatie die daarvan het resultaat is.
En om te onderzoeken hoe deze kloof kan worden overbrugd. In deze editie over innovatiecentra
wordt gezocht naar het antwoord op de volgende vragen:
• Worden bedrijven innovatiever dankzij hun investeringen in innovatiecentra?
• Wat belemmert bedrijven bij het realiseren van volwassen innovatie en het omzetten van
investeringen in resultaten?
• Hoe kunnen bedrijven de waarde van hun innovatie-inspanningen en investeringen maximaliseren?
https://www.capgemini.com/nl-nl/bronnen/de-discipline-van-innovatie/

Turning AI into concrete values
Uit een onderzoek van Capgemini onder zo’n 1.000 ondernemingen die werken met Artificial
Intelligence (AI) blijkt dat AI-groeikansen biedt en dat de angst dat AI massaal banenverlies zal
veroorzaken ongegrond is. We hebben 50 use-cases van Artificial Intelligence geanalyseerd en
beoordeeld op implementatie, complexiteit en voordelen. We hebben wereldwijd een enquête
gehouden onder senior executives van zo’n 1.000 ondernemingen die al met AI werken. En daarnaast
hebben we gesproken met academici, AI-gefocuste executives van internationale ondernemingen,
start-ups en leveranciers om te zien welke perspectieven AI-investeringen bieden.
https://www.capgemini.com/nl-nl/bronnen/artificiele-intelligentie-hoe-en-waarin-te-investeren/
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Blogs
Trends in Veiligheid blogs
Onze experts en thought leaders zijn dagelijks bezig met organisaties, processen, beleid,
sturing en inrichting in het brede veiligheidsdomein. Frequent publiceren zij een blog op onze
Trends in Veiligheid website, om u zo op de hoogte te houden van de nieuwste inzichten in
trends en ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein.
Ga naar de Trends in Veiligheid blogs via: www.trendsinveiligheid.nl/
En alle overige Capgemini blogs via:
Nederland: www.capgemini.com/nl-nl/blogs/
Global: www.capgemini.com/blogs/
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Capgemini
Capgemini is wereldwijd toonaangevend in consulting- en
technologiediensten. In de voorhoede van innovatie, helpt
Capgemini zijn klanten om de kansen te benutten die ontstaan in
de snel veranderende wereld van cloud computing, digitalisering
en platformen. Voortbouwend op 50 jaar historie en diepgaande
sectorkennis, stelt Capgemini organisaties in staat om hun zakelijke
ambities te realiseren via een breed palet aan diensten, van
strategie tot uitvoering. Capgemini is sterk doordrongen van de
overtuiging dat de zakelijke waarde van technologie van en door
mensen komt. Het is een multiculturele organisatie van 200.000
medewerkers verspreid over meer dan 40 landen. Capgemini Group
rapporteerde in 2017 wereldwijd een omzet van EUR 12,8 miljard.
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