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Natuurlijk, voor de security manager 
is het belang van safety and security 
evident. Er zijn immers voldoende 
bedreigingen te onderkennen die het 

primaire bedrijfsproces van bedrijven en daarmee de 
business continuity in gevaar kunnen brengen. Maar 
het lijkt er soms op dat bedrijven en overheid die be-
dreigingen minder duidelijk op het netvlies hebben. 
Hoe kan de securitybranche hen ervan overtuigen dat 
security niet alleen geld kost, maar van vitaal belang 
is, en zelfs lonend kan zijn? En hoe zet security zich-
zelf op de kaart in de boardroom? Kan de zorg voor 

Bedrijfscontinuïteit: 
kansen voor security

Recentelijk discussieerden partners van Security Management over business 
continuity en het belang van een integrale aanpak van security. Een verslag van 
deze rondetafelbijeenkomst.
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bedrijfscontinuïteit daarbij dienen als marketingtool?
Dat waren enkele vragen die centraal stonden tij-
dens de op 20 mei gehouden rondetafelbijeenkomst. 
Gespreksleider Erik de Vries (directeur DutchRisk) 
introduceerde het centrale thema met een definitie. 
‘Business continuity is het proces dat potentiële bedrei-
gingen voor het primaire werkproces identificeert, en 
bepaalt wat de uitwerking op de operatie van de orga-
nisatie is wanneer de bedreigingen manifest worden.’
De eerste vraag die De Vries aan de deelnemers 
stelde, was dan ook: Vraagt de klant om aandacht voor 
de continuïteit van zijn business?
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Branche-afhankelijk

Uit de eerst reacties bleek dat belang weliswaar onder-
kend te worden, maar dat het zeer branche-afhanke-
lijk is. “We acteren onder andere in de bancaire sector 
en bij vliegvelden”, zegt Kim te Kaat, Business Deve-
lopment Manager bij Nedap. “Daar wordt het belang 
van Business Continuity Management wel onderkend. 
Maar zeker niet in alle branches.”
Dat is ook de ervaring van Rob Verbrugge, Sales Ma-
nager bij Aras Security. “Het is afhankelijk met wie je 
spreekt en wat de aard van het bedrijf is of het wordt 
meegenomen in het totale beleid van het bedrijf. Het 
zijn toch vaak aparte eilanden waarmee je praat.”
“Bij grote bedrijven in de publieke sector zie je vanuit 
het safety aspect wel awareness en investeringen. Maar 
dat is zeker niet overal zo. En er wordt niet specifiek 
naar business continuity gevraagd”, is de ervaring van 
Edwin Beerentemfel, Manager Business Development 
Middle Europe, bij Axis.
“Ik zie veel diversiteit, afhankelijk van de bedreigin-
gen waarmee je te maken hebt”, zegt ook Michael 
Schrameijer, Business Unit Directeur bij G4S. “Maar 
ik denk zeker dat het van belang is dat de vraag naar 
business continuity op de agenda van de klant gezet 
wordt. Klanten hebben te maken met directe en 
indirecte dreigingen, het is onze taak hen bewust te 
maken en hen te adviseren en te ondersteunen.”

GeloofwaardiG

Dat blijkt bij meer partijen in de branche een heet 
hangijzer. Hoe maak je een klant op een geloofwaar-
dige manier duidelijk dat er toch echt grote poten-
tiële bedreigingen bestaan, zonder te vervallen in 
akelige scenario’s. Een succesverhaal kunnen vertel-
len bij andere klanten is dan natuurlijk het mooiste, 
maar dat is lastig. Klanten laten concurrenten immers 
niet graag in hun keuken kijken.

Dat ondervindt ook Jan van der Biezen, Business 
Development Manager Security Camera’s bij Canon 
Nederland. “Een reference case opbouwen kan 
maanden kosten, omdat er zoveel haken en ogen aan 
zitten; copyrights, bedrijfsnamen die je wel of niet 
mag gebruiken, enzovoorts. Maar dat geeft ook aan 
hoe zorgvuldig organisaties met hun bedrijfsinforma-
tie omgaan.”
Maar volgens Richard Franken, commercieel di-
recteur Trigion en algemeen directeur Hoffmann 
Bedrijfsrecherche kan je zo´n voorbeeld wel abstrahe-
ren. “We kunnen klanten niet als voorbeeld gebrui-
ken. Maar drie scholen die publiekelijk vertellen 
over examenfraude waarmee Hoffmann hen heeft 
geholpen, dat kan ik wel breed trekken en zeggen dat 
dit risico voor heel Nederland geldt. Vervolgens zit ik 
daar drie weken later op het ministerie in Den Haag 
wel over mee te praten.”
Een crisissituatie als die examenfraude lijkt soms 
als hefboom te werken om security op het netvlies 
te krijgen, ondervind ook Gert-Jan de Vries, Sales 
Manager van Tyco Nederland. “Kijk naar het Rot-
terdams havengebied. De situatie bij Chemie-Pack 
heeft de veiligheid bij BRZO-bedrijven op scherp 
gesteld. Zo houdt de overheid zich steeds meer bezig 

Commentaar

- De 8 foto’s van de deelnemers hoeven niet groot te worden opgenomen; geen bij-
schriften.
- Groepsfoto plaatsen bij kader deelnemers; hoeft niet groot.

‘Bedrijfscontinuïteit is 
belangrijker gespreks-
onderwerp dan de 
kostendiscussie’
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met de veiligheid van deze bedrijven. het is cru, maar 
een concreet voorbeeld als dit maakt het belang van 
goede veiligheidsmaatregelen duidelijk.”

Chemie-Pack, de millenium bug, DDoS-aanvallen, 
Erik de Vries noemt zo nog een aantal voorbeelden 
van crises die de nodige aandacht kregen. Maar helpt 
dat ook op de lange termijn? Verbruggen heeft er zo 
zijn vraagtekens bij. “Ook voor deze problemen geldt: 
Het is een ver-van-mijn-bedshow. Het gebeurt altijd bij 
een ander. Bedrijven gaan er vaak pas over nadenken 
wanneer ze er zelf mee worden geconfronteerd.”

Bril van de BeveiliGer

Kunnen bedrijven risico’s wel goed inschatten? Gert-
Jan de Vries noemt datacenters als voorbeeld van een 
omgeving waar risico’s wél bekend zijn. “Daar zie je 
dat security een unique selling point is geworden en is 
security geen issue meer.”
“Maar waarom onderkennen bedrijven risico’s op an-
dere niveaus vaak niet?”, vraagt Franken zich hardop 
af. Het is voor bedrijven vaak écht moeilijk om zelf 
hun risico’s goed in te schatten, denken de aanwezige 
experts. Vooral waar de risico’s niet tastbaar zijn wordt 
dat moeilijk. Of zoals Van der Biezen het uitdrukt: “Ze 
kijken niet door de bril van de beveiliger.”
Beerentemfel steekt de hand in eigen boezem: “Zijn 
wij als branche wel in staat om de klant goed uit te 
leggen wat zijn risico’s zijn?”

reGie

Erik de Vries zoekt de oplossing in de functie van een 
Chief Security Officer. Iemand die aan de touwtjes 
durft te trekken en de taal van de boardroom spreekt, 
met een dusdanige helicopterview dat hij vanuit een 
regierol voor het bedrijf kan waken over de veilig-
heidsrisico’s. Een schaap met vijf poten. Zou zo’n rol 
denkbaar zijn?
Dat die regierol wenselijk is, onderkent Te Kaat. “Nu 
gaan wij voorafgaand aan een uitvraag in gesprek om 
een bedrijf van advies te voorzien. Maar bedrijven 
zouden hier meer aandacht en energie in kunnen 
steken om te voorkomen dat zij later voor onnodige 
verrassingen komen te staan.” Schrameijer valt hem 
bij: “Dan krijg je prijsdiscussies, maar dan ben je 
eigenlijk al te ver. Maar dat gemeenschappelijke doel 
ligt er niet, vaak ook niet binnen een bedrijf. Want 
iedere silo in zo’n bedrijf heeft zijn eigen belang, en 
zijn eigen doelstellingen.”
Er zijn echter wel degelijk voorbeelden van een geslaag-
de integrale aanpak van security vraagstukken. Zo wordt 
het succesvolle verloop van de Nucleair Security Sum-
mit genoemd, wat mede te danken was aan een goede 
samenwerking tussen de verschillende partijen. Te Kaat 
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‘De vraag naar business 
continuity moet op de 
agenda van de klant 
worden gezet’

hoopt ook op “die ene persoon die security integraal 
benadert”, maar ziet het er op korte termijn nog niet 
van komen. “Wat ik zie, is dat de facility manager als 
onderdeel van zijn brede takenpakket ook security 
taken erbij krijgt. Terwijl security specialistische kennis 
vergt om business continuity te kunnen garanderen.”

Money talks

Volgens Erik de Vries is een ondernemer vooral 
geïnteresseerd in het feit dat zijn security is geregeld, 
en in mindere mate hoe het wordt ingestoken. “Ik 
hoorde eens een CEO spreken over security. Zijn 
associatie was een doosje aspirine’s, want hij kreeg 
er hoofdpijn van. Hij zei dat hij geen behoefte heeft 
aan iemand die hem vertelt dat hij een nieuw ca-
merasysteem nodig heeft, maar wel aan iemand die 
vertelt hoe zijn dervingspercentage daalt.”
“Ook in de retail krijgen veiligheidsoplossingen 
steeds meer waarde”, vult Gert-Jan de Vries aan. 
“Camera’s kunnen ook gebruikt worden als hotspots, 
om klantgedrag te monitoren. Hiermee dragen ze 
nog duidelijker bij aan het totale bedrijfsresultaat. 
Dat is een mooi voorbeeld van een integrale aanpak 
die geld oplevert.”

nieuwe lichtinG

Kan de security-branche zijn hoop vestigen op de 
jonge instroom van studenten vers van de opleiding? 
Van der Biezen kijkt er naar uit. “De security mana-
ger die er gaat komen heeft standaard al meer een 
IT-achtergrond. Dus de samenwerking tussen IT en 
security zal straks vast onderdeel van de infrastruc-
tuur zijn.”
Ook Verbruggen geeft aan te wachten op deze 
nieuwe instroom. “Die jongeren hebben zowel 
ICT- als fysieke security in hun bagage. Die kijken 
anders naar fysieke beveiliging.” Franken is het daar 
helemaal mee eens, maar waarschuwt wel voor de be-
perkte omvang van de nieuwe lichting: “We hebben 
het over een beperkte groep die straks verspreid over 
Nederland neerdaalt.”

iMaGoschade

De jongeren die instromen zullen in ieder geval affi-
niteit hebben met een volgend onderwerp dat Erik de 
Vries aandraagt: imagoschade als security-incident. De 
continuïteit van een bedrijf kan immers ook in gevaar 
komen door fraude en schandalen. Security zou hier 
zeker een rol in moeten spelen, menen de gespreks-
deelnemers.
Eventuele schandalen zullen zich via sociale media 
razendsnel verspreiden, waarschuwt Schrameijer. “Ik 
sprak onlangs een aantal high potentials en die willen 
alles mobiel kunnen doen. Hun manager kan dat 
onvoldoende overzien, maar ze kunnen een bedrijf 
enorme schade toebrengen. Ik vind dat zorgwek-
kend’.
Franken deelt die zorg. “Jullie kennen misschien 
het voorbeeld van die mevrouw die bij de Hema in 
een pashokje ging plassen. Dat werd een enorme 
mediahype. Er waren op een gegeven moment zo’n 
drieëntwintigduizend volgers op die hashtag. De 
directie moest hier in de communicatie heel tactisch 
op reageren. Dan helpt het wanneer van tevoren zo’n 
scenario goed is voorbereid.”

Minder Bescheiden

In een samenvatting van de discussie stelt de voorzit-
ter voldoende aanknopingspunten te zien om be-
drijfscontinuïteit centraal te stellen bij de klant. “Het 
gaat er om meerwaarde te bieden. Bedrijfscontinuïteit 
is daarbij een belangrijker gespreksonderwerp dan de 
kostendiscussie. Zorg voor goede beveiliging en secu-
rity is cruciaal. En dat mag best duidelijk verkondigd 
worden. Ons vakgebied zou zich daarom wat minder 
bescheiden mogen opstellen.”n
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