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criminaliteit, de persoonlijkheid van 
mensen en de mate van toezicht of 
vrijheid van handelen.

Strafbaar “De uitwisseling van infor-
matie tussen bedrijfsleven en overheid 
moet absoluut worden uitgebouwd”, zei 
demissionair staatssecretaris Fred Tee-
ven van Veiligheid & Justitie. “Vooral 
door informatie op het gebied van 
cyber security te delen kunnen we veel 
van elkaar leren en zo onze kennis en 
kunde op dit terrein verrijken.” Maar de 
politicus waarschuwde dat een derge-
lijke samenwerking ook een keerzijde 
heeft. “Bescherming van persoons-
gegevens is niet meer het feestje van 
Links Nederland. Het gaat ons allemaal 
aan en de incidenten worden steeds 
ernstiger. Daarom komt er een nieuwe 
wet die organisaties verplicht om direct 
de autoriteiten te waarschuwen als bij 

hen persoonsgegevens in verkeerde 
handen komen. Een uitdaging daarbij is 
dat dit lekken ook in het buitenland kan 
plaatsvinden, waarbij je te maken krijgt 
met buitenlandse wetgeving. Daarom 
streven we naar privacy by design. Wie 
persoonsgegevens beheert dient aan te 
geven wat de noodzaak daarvan is en 
op welke wijze hij de gegevens be-
schermt.” Nog een kwestie is ID-fraude. 
Mensen kunnen ernstig in de problemen 
komen als criminelen hun persoons-
gegevens misbruiken. Daarom is ook 
daarvoor een wet in de maak. Verder 
wordt de handel in fysieke en digitale 
identiteitbewijzen binnenkort strafbaar, 
aldus Teeven. Voor de komende tien 
jaar ziet de staatssecretaris een belang-
rijke rol weggelegd voor het Nationaal 
Cyber Security Centrum (NCSC). “We 
kampen binnen de overheid nog wel 
met fossiele gedachten, maar vanuit het 
kabinet zijn we er voorstander van dat 
uitwisseling van kennis en informatie in 
twee richtingen verloopt. Met de nodige 
waarborgen uiteraard, zodat ook de 
privacybelangen behartigd worden. De 
beloning voor deze cultuurverandering 
is verbetering van de veiligheid.” Tee-
ven kreeg zelf ook nog een ‘beloning’. 
Een virtuele beloning uit handen van 
Franken. Het ging om de Hoffmann Cy-
berwatch Award die volgend jaar voor 
het eerst zal worden uitgereikt aan een 
persoon of organisatie die zich onder-
scheidt op het gebied van bestrijding 
van cybercrime.
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Toekomst Dagvoorzitter Eduard 
Emde, president van ASIS International, 
toonde een aantal dia’s waarop te zien 
was hoe mensen in 1910 dachten dat de 
wereld er in 2000 zou uitzien. “Voor-
spellen is moeilijk. Zeker als het om 
de toekomst gaat. Je ziet dat mensen 
vooral aan technische ontwikkelingen 
denken, maar vergeten dat de mens zelf 
ook verandert. Dat traditionele denken 
staat ook de aanpak van cybercrime in 
de weg. De aanvallen worden steeds 
slimmer. Ook wie zich bewust is van 
de risico’s trapt er wel eens in. Daarom 
zullen we beveiliging moeten bedenken 
die niet afhankelijk is van menselijk fa-
len.” Vervolgens stelde de dagvoorzitter 
het discussiepanel voor, dat bestond uit 
Harm van Dijk van ING, Laurens Binken 
van Shell en Ludo de Vries van KPN.
“Hoe ziet security er in 2022 uit?”, 
vroeg Emde. “We gaan op een andere 
manier met privacy om”, stelde De 
Vries. “Ik deel dus ik besta, is het motto 
van de nieuwe generaties. Het wordt 
hierdoor onmogelijk om het lekken van 
gevoelige informatie voor honderd 
procent te voorkomen, dus worden 
detectie en respons steeds belangrij-
ker.” Binken: “We dienen er rekening 
mee te houden dat de beveiliging van 
het netwerk vol gaten zit.” Van Dijk: 
“We hebben een fysieke, een logische 
en een personele poort. De laatste 
vormt het grootste risico. Wat zetten 
mensen op Twitter? Hoe krijg je dat 
onder controle?” “Dat krijg je niet onder 
controle”, reageerde De Vries. “Daarom 

moet je vooraf je plan klaar hebben 
voor als het mis gaat.”

Ketenverantwoordelijkheid De 
nieuwe generaties brengen meer uitda-
gingen met zich mee. De Vries: “Mensen 
worden steeds minder loyaal aan hun 
organisatie. Wij houden daarom scherp 
in de gaten wat op social media over ons 
geschreven wordt.” Over het nieuwe 
werken zei Van Dijk: “We hebben onze 
panden zwaar beveiligd, maar hoe zit 
het met de woningen van onze mede-
werkers? Dat is iets om rekening mee te 
houden als je thuiswerken toestaat.” Ook 
op het gebied van IT-beveiliging volstaat 
de oude aanpak niet meer. “Moderne 
malware is elke keer uniek”, zei Binken. 
“Detecteren van code heeft dus geen zin 
meer. Je moet kijken hoe programma’s 
zich gedragen. We werken ook niet 
meer met ‘black lists’, maar juist met 
‘white lists’.” De Vries wees ook op het 
belang van ketenverantwoordelijkheid. 
“KPN kwam onlangs in de problemen, 
omdat een ander bedrijf haar database 
slecht beveiligd had. De zwakste schakel 
bepaalt de sterkte van de hele keten!” De 
security manager van de toekomst heeft 
volgens Binken een brede achtergrond 
nodig met zowel ICT als beveiliging, 
maar ook creativiteit om te kunnen 
ontdekken wat je niet uit schoolboekjes 
leert. “En hij moet op zowel strategisch, 
tactisch als operationeel niveau kunnen 
opereren”, aldus De Vries. “Een breed 
iemand dus, die voor specialistische on-
derwerpen samenwerking met anderen 
zal moeten zoeken.” “Je hebt meer aan 
kennissen dan aan kennis”, vulde Van 
Dijk aan. “Zoek dus samenwerking. Ook 
met concurrenten. Want je hebt met 
dezelfde tegenstanders te maken!”

Angst Historicus en cabaretier Maarten 
van Rossem zorgde voor een luchtige 

noot tussendoor. “Wij moeten ons niet 
teveel angst laten aanpraten”, stelde hij. 
“Want hoewel het steeds veiliger wordt, 
voelen wij ons steeds onveiliger. Dat 
komt omdat we niets van statistieken 
weten. Er werden vorig jaar 163 mensen 
vermoord in Nederland. De kans dat u 
vermoord wordt is dus heel klein. Maar 
er kwamen drieduizend mensen om het 
leven door ongevallen binnenshuis. 25 
daarvan stierven door onhandigheid 
tijdens het klussen. En er waren nul 
slachtoffers van terrorisme te betreuren. 
Maar stel dat terroristen 25 slachtof-
fers hadden gemaakt. Het hele land zou 
worden dichtgetimmerd. We geven nu 
al miljarden uit aan maatregelen tegen 
terreur. En die helpen voor geen meter. 
Alleen Almere heeft het goed voor elkaar. 
Daar is de infrastructuur zo ingewikkeld 
dat terroristen op zoek naar hun doelwit 
onderweg sterven van de honger.”
Een stuk serieuzer was Bas de Vogel van 
Hoffmann ICT Security. “Cybercrime kost 
onze maatschappij tien miljard euro per 
jaar en wat doen we er aan?” Veel 
gebruikers maken het ook wel erg 
makkelijk, stelde de spreker vast. “Ook 
zakelijke wachtwoorden zijn vaak 
makkelijk te kraken. We kunnen er het 
beste van uitgaan dat we gehacked 
kunnen worden en dat dit vaak gepro-
beerd wordt. Probeer dan de schade te 
beperken door indringers direct te 
signaleren en compartimenteer de data. 
Zet wat je niet dagelijks nodig hebt op 
servers die niet online te benaderen 
zijn.”

Onveilig bellen Hoe onveilig mobiel 
bellen kan zijn, demonstreerde informa-
tiebeveiligingspecialist Filip Maertens, 
die tijdens het congres een groot aantal 
telefoons van de deelnemers ‘kaapte’. De 
encryptie van de GSM-technologie is al 
in 2009 gekraakt. Met ‘open source’-soft-
ware is het kunstje na te doen. Je hebt 

Cybercrime vormt de grootste dreiging voor de komende 

jaren. De samenleving is echter vooral met traditionele drei-

gingen bezig. Hoewel ook die dreigingen relevant zijn, is het 

van belang dat de kloof tussen ‘klassieke’ en cyber security 

snel verdwijnt. Dat was het motto van het jubileumcongres 

van het vijftigjarige Hoffmann Bedrijfsrecherche, dat als titel 

‘security management in 2022’ had. Prominenten als Fred 

Teeven en Annemarie Jorritsma gaven hun visie op wat de 

security manager de komende tien jaar te wachten staat.

Particuliere recherche - Jubileumcongres vijftig jaar Hoffmann Bedrijfsrecherche

De toekomst van de sec urity manager

 B
egonnen werd met 
een terugblik op de 
geschiedenis van het 
in 1962 in de Deurloo-
straat in Amsterdam-

Zuid gestarte recherchebedrijf. De 
belangrijkste mijlpalen waren in 1976 de 
start van de ‘Hoffmann Tips’, de verhui-
zing in 1978 naar een kantoorpand aan 
de Van Leijenberghlaan in Amsterdam-
Buitenveldert, de invoering van ver-
borgen camera’s in 1978, de start met 
strategisch riskmanagement in 1979, de 
verhuizing naar Almere in 2001 en de 
overname door Trigion in 2011.
Intussen is het bedrijf gegroeid tot 
honderd medewerkers die jaarlijks met 
zo’n 1100 opdrachten negen miljoen 
euro omzet genereren. “Er is veel 
veranderd in die vijftig jaar”, stelde 
directeur Richard Franken. “We hebben 
te maken met nieuwe risico’s zoals 
cybercrime. Daartegen zijn nieuwe 
stappen nodig, maar er wordt nog 
teveel gekeken wie de eerste stap zal 
zetten. Daarom is intensievere samen-
werking nodig tussen bedrijven onder-
ling, maar ook tussen overheid en 
bedrijfsleven.” Franken bracht ook nog 
een onderzoek onder de aandacht dat 
professor Reinout de Vries van de VU in 
samenwerking met Hoffmann uitvoert 
en waarvan de resultaten komend 
najaar worden gepresenteerd. Onder-
werp is de relatie tussen interne 

Management-summary

Risico’s veranderen in de loop van de 
tijd en het is aan beveiligingsspecia-
listen om mee te veranderen. Meestal 
gebeurt dat wel, maar niet als het om 
cybercrime gaat. Dit steeds belangrij-
kere risico wordt in de regel aan 
‘andere’ specialisten overgelaten. 
Hoffmann Bedrijfsrecherche organi-
seerde ter gelegenheid van het 
vijftigjarige bestaan een congres 
waarin het belang werd onderstreept 
om cyber en traditionele security te 
integreren en publieke en private 
partijen beter te laten samenwerken 
in de bestrijding van cybercrime en 
criminaliteit in het algemeen.

“Er is veel veranderd in vijftig jaar”, 
stelde directeur Richard Franken.

Fred Teeven: “Mensen kunnen ernstig 
in de problemen komen als criminelen 
hun persoonsgegevens misbruiken.”

Het discussiepanel bestond uit Harm 
van Dijk van ING, Laurens Binken 

van Shell en Ludo de Vries van KPN.
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alleen een receiver nodig van zo’n zeven-
honderd dollar. Voor 1500 dollar heb je 
zelfs je eigen zendmast en krijg je inzicht 
in al het telefoon- en SMS-verkeer in de 
buurt. Gebruikers merken dat meestal 
niet.” Sabotage is volgens Maertens ook 
makkelijk. “Met drie zenders van hon-
derd Watt leg je de mobiele netwerken in 
heel België plat. Ook de netwerken van 
de hulpdiensten!”
Wilma van Dijk, directeur Bewaking en 
Beveiliging van de NCTV, vertelde wat 
haar organisatie en security managers 
voor elkaar kunnen betekenen. “Samen-
werking is cruciaal. Zeker als het cyber 
security betreft. We zijn ons er steeds 
meer van bewust dat cybercrime de hele 
maatschappij kan ontwrichten. De NCTV 
coördineert de samenwerking tussen de 
verschillende betrokken partijen, zodat 
we gezamenlijk slagvaardig kunnen 
optreden bij de bescherming van vitale 
belangen.” Van Dijk benadrukte dat 
bedrijven een eigen verantwoordelijk-
heid behouden. “Alleen als maatschap-
pelijke ontwrichting dreigt, komt de 
overheid te hulp. In die gevallen komt 
het Nationaal Cyber Security Centrum in 
actie.” De security manager van 2022 is 
volgens de NCTV-vertegenwoordigster 
een netwerker, die zijn organisatie 
samen met anderen tegen steeds 
complexere dreigingen kan beschermen. 
“Het gaat niet meer om hekken rond het 
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“We nemen afscheid van de verzor-
gingstaat, waarbij de overheid alles 
dient te regelen, en stappen over naar 
een participatiesamenleving”, zei 
Annemarie Jorritsma.

Maarten van Rossem: “We geven nu al 
miljarden uit aan maatregelen tegen 
terreur. En die helpen voor geen meter.”

Hoe onveilig mobiel bellen kan zijn, 
demonstreerde informatiebeveili-

gingspecialist Filip Maertens.

kantoor, maar om een netwerk met als 
spil de gouden driehoek van overheid, 
bedrijfsleven en wetenschap. Met welke 
risico’s hebben we te maken en onder 
welke voorwaarden kunnen we die 
aanvaarden?”

Onwaarheden Directeur Jos Meekel 
van Hoffmann Bedrijfsrecherche sprak 
zijn zorgen uit over de wijze waarop men-
sen worden gescreend. “35 procent van 
de sollicitanten vertelt onwaarheden! En 
er zijn meer risico’s. We hebben te maken 
met de X- en Y-generaties, waarbij kwan-
titeit boven kwaliteit gaat. Via Facebook 
hebben ze vijfhonderd tot duizend ‘vrien-
den’, met wie zij veel delen. Iedereen 
binnen de organisatie draagt bij aan de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
het riskmanagement. Dus dient onder-
zocht te worden of personen daartoe in 
staat zijn. Bijvoorbeeld met behulp van 
een dilemmasessie, waaruit naar voren 
komt wat men als acceptabel gedrag 
beschouwt.” Meekel raadde de deelne-
mers aan elkaar te blijven aanspreken op 
gedrag en ervoor te zorgen dat de direc-
tie altijd het goede voorbeeld blijft geven. 
“Want wat de directeur mag, menen veel 
werknemers ook te mogen.”
Om tijdens sollicitatiegesprekken en 
screening-sessies leugens te herkennen, 
is een aantal psychologische technieken 
ontwikkeld. Daarover sprak Job Boersma. 
Zelfs de beste leugenaar vertoont 
volgens hem zogenoemde micro-expres-
sies als hij een onwaarheid verkondigt. 
“Dat zijn onvrijwillige bewegingen van 
de 43 gezichtspieren die soms maar een 
fractie van een seconde duren, want dat 
is de tijd die de leugenaar nodig heeft om 
zichzelf weer onder controle te krijgen. 95 
procent van de mensen ziet die micro-
expressies niet, maar een training van 
twee dagen kan al verbetering brengen. 
Overigens geeft een micro-expressie 
geen honderd procent zekerheid dat 
iemand liegt. De leugenaar krijgt geen 
lange neus zoals Pinocchio.” Detectie van 

micro-expressies wordt ook gebruikt in 
moderne leugendetectoren en onlangs is 
in een trein geëxperimenteerd met een 
intelligente camera die emoties van 
reizigers kon waarnemen.

Gemeenten Als laatste sprak An-
nemarie Jorritsma tijdens het jubileum-
congres. Bijzonder, want de datum viel 
samen met het honderdjarig jubileum 
van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, waarvan de Almeerse burge-
meester voorzitter is. Ze kwam uit Den 
Haag en moest na haar inleiding direct 
weer terug naar de Hofstad. Jorritsma 
vertelde dat ook de overheid en gemeen-
ten kampen met kwetsbaarheden in hun 
informatiebeveiliging. “Er is beter beleid 
nodig. En het is duidelijk dat de over-
heid het niet alleen kan. We betrekken 
tegenwoordig steeds vaker bedrijven en 
burgers bij het beleid en dat wordt ook 
geëist. Steeds meer mensen zijn hoger 
opgeleid en verwachten betrokken te 
worden bij zaken die hen aangaan. Dat 
kan gaan om bestemmingsplannen, maar 
ook over beveiliging van informatie. We 
nemen afscheid van de verzorgingstaat, 
waarbij de overheid alles dient te regelen, 
en stappen over naar een participatie-
samenleving. De gemeente organiseert 
dit niet, maar treedt op als facilitator en 
als verbinder van de partijen. Zo ook bij 
informatiebeveiliging, dat een aandachts-
punt is binnen het project Smart Society, 
dat uitgevoerd wordt door een consorti-
um van Cisco, IBM, Liander, Living PlanIT 
en Philips. Het kwaliteitinstituut King van 
de Nederlandse gemeenten ziet toe op de 
kwaliteit van de maatregelen en contro-
leert of deze voldoen aan de normen.”
De algemene conclusie van het congres 
was dat er de komende jaren een ander 
profiel security manager ontstaat die 
beschikt over bredere kennis, met name 
ook op het gebied van ICT en dat 
Nederland nog niet klaar om de strijd om 
cybercriminaliteit goed aan te pakken.

y Vincent Vreeken
Vincent.Vreeken@beveiliging.nl


