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Ook de beveiligingsector worstelt met de economische crisis. 

Die de baas blijven lukt niet door vast te houden aan traditio-

nele processen. Het verbeter- en besparingspotentieel is daar 

aardig opgedroogd. Juist een andere benadering is nodig, al-

dus algemeen directeur Ellen Groenewoudt van Trigion tijdens 

een door het beveiligingsbedrijf georganiseerd congres. Of het 

nu gaat om het uitdagen, loslaten en vertrouwen van leveran-

ciers, of om het integreren van fysieke en digitale beveiliging, 

of om het stimuleren van innovatie door samenwerking, het 

gaat elke keer steeds meer om een andere benaderingswijze.

Achtergrond - Verslag van het Trigion-congres ‘Omdenken in Beveiliging’

Andere benadering 
beveiligingsopdrachten

leverancier. “Wij denken dat je eerder 
je doelstellingen kunt bereiken als je 
openstaat voor de expertise van je leve-
rancier. Een moeilijkheid daarbij is dat 
bij ons de leverancier niet rechtstreeks 
zaken doet met de mensen waarom het 
gaat en dat zijn in ons geval de reizigers. 
Die reizigers hebben echter wel met de 
beveiliging te maken. Belangrijk is dus 
dat de werkwijze naadloos aansluit op 
hoe NS op de reizigers wil overkomen. 

Dat bereik je niet als je alleen op grond 
van de laagste prijs selecteert. Je gaat 
dus een heel ander soort relatie aan met 
de leverancier. Je geeft openheid van 
zaken. Je maakt duidelijk wat je mis-
sie en visie zijn. En uiteindelijk streef je 
naar een langdurige samenwerking die 
het mogelijk maakt dat noodzakelijke 
investeringen worden terugverdiend. 
Dat betekent wel dat zowel de opdracht-
gever als de opdrachtnemer uit hun 

comfortzone moeten treden. Van beide 
beveiligingspartners wordt bijvoorbeeld 
verwacht dat deze integraal met elkaar 
samenwerken.”

Computercriminaliteit De crisis 
dwingt ook tot integraal denken en 
aandacht voor actuele risico’s. Een 
voorbeeld is de bestrijding van com-
putercriminaliteit. Een specialist op 
dat gebied, Bas de Vogel (unitmanager 
ICT-Security van Hoffmann), pleitte 
onder andere voor verdere integratie 
tussen fysieke en digitale veiligheid. Hij 
refereerde naar mijngratisbox.nl, een 
website waarmee consumenten voor 
meer dan een half miljoen euro werden 
opgelicht. “En op het moment worden 
weer talloze phishing-mails verstuurd 
in het kader van de omschakeling naar 
IBAN-rekeningnummers.” Cyber is 
volgens De Vogel nog een onontgonnen 
gebied. “Onderschat de risico’s niet”, 

waarschuwde de specialist. “Behalve de 
directe schade, die volgens Symantec 
wereldwijd zo’n duizend miljard dollar 
per jaar bedraagt, kunnen ook nog 
enorme boetes moeten worden betaald. 
Het College Bescherming Persoonsge-
gevens kan bijvoorbeeld een boete tot 
tweehonderdduizend euro opleggen als 
persoonsgegevens in verkeerde handen 
vallen doordat de beheerder ervan geen 
goede beveiligingsmaatregelen heeft 
getroffen. Volgens Europese regels kan 
die boete zelfs oplopen tot 2 procent 
van de totale jaaromzet!”
In 2012 is volgens De Vogel 40 procent 
van de ondernemers slachtoffer 
geworden van een of andere vorm van 
computercriminaliteit. “Een nieuwe 
trend is bijvoorbeeld ransomware. 
Daarbij wordt alle informatie op de 
computer versleuteld. De gebruiker kan 
er pas weer bij als hij een boete heeft 
betaald. Als hij geluk heeft tenminste, 

want meestal is hij gewoon zijn geld en 
zijn data kwijt.” De grootste dreiging 
komt volgens de specialist van onvoor-
zichtige gebruikers, die bijvoorbeeld 
phishing-mails openen. Het creëren 
van awareness is dus essentieel. Voor 
dat laatste heeft Hoffmann een prijs in 
het leven geroepen: de Cyber Security 
Award die dit jaar naar Schiphol ging 
voor een campagne die is opgezet om 
alle ruim tweeduizend medewerkers 
van Schiphol meer bewust te maken 
van de gevaren die zich voordoen bij 
het werken in een digitale omgeving en 
de maatregelen om cyber security te 
bevorderen, zowel in de Schiphol-om-
geving als in de privéomgeving.

Samenwerking Als laatste kwam 
adjunct-directeur Joris den Bruinen 
van The Hague Security Delta aan het 
woord. Hij vertelde over zijn organisa-
tie die hij als vliegwiel voor innovatie, 
economische ontwikkeling en veilig-
heid omschreef. Intussen hebben 450 
bedrijven zich aangesloten bij HSD, 
waarvan driehonderd uit de Haagse re-
gio. Gezamenlijk hebben die bedrijven 
een omzet van anderhalf miljard euro 
per jaar, waarbij 70 procent uit export 
bestaat. Dat bedrag kan volgens Den 
Bruinen nog flink groeien als de bedrij-
ven elkaar beter leren kennen. “Nieuwe 
risico’s vragen om nieuwe oplossingen. 
Door goed samen te werken en kennis 
te delen komen nieuwe technieken 
voorhanden voor een veel groter aantal 
bedrijven. We zijn nu bijvoorbeeld bezig 
met het opzetten van zogenaamde 
innovatiehuizen, voor respectievelijk 
nationale veiligheid, stedelijke veilig-
heid, forensische veiligheid en compu-
terbeveiliging. 13 februari volgend jaar 
wordt het landelijke innovatiecentrum 
voor veiligheid geopend. Dat omvat 
onder andere een laboratorium waar 
‘state of the art’-oplossingen kun-
nen worden uitgeprobeerd. Er is veel 
mogelijk, ook op basis van beproefde 
technieken. Wij verwachten met dit initi-
atief ook een etalage te vormen voor 
het buitenland.”
Het congres werd op humoristische 
wijze afgesloten door Bethold Gunster, 
grondlegger van de ‘Ja-maar-filosofie’ 
en het ‘Omdenken’. Met herkenbare 
voorbeelden illustreerde hij dat het 
volgens de principes van het ‘Omden-
ken’ creëren van draagvlak voor 
investeringen in veiligheid bij organisa-
ties nog helemaal zo gek niet is.

y Vincent Vreeken
Vincent.Vreeken@beveiliging.nl

 T    
rigion heeft die andere be-
naderingswijze ‘Omdenken 
in Beveiliging’ genoemd. 
Dat was ook meteen de titel 
van het congres, dat vorige 

maand plaatsvond in museum de Her-
mitage Amsterdam. “Veranderingen zijn 
niet altijd makkelijk”, gaf Ellen Groene-
woudt toe. “Maar ze zijn onvermijdelijk.”
Een voorbeeld van een andere benade-
ring is ‘prestatie-inkoop’, waarover 
Jeroen van de Rijt (senior consultant 
Scenter) en Sander Bastianen (senior 
inkoper NS) een inleiding gaven. Vanuit 
een theoretische en praktische invals-
hoek pleitten zij voor een paradigmaver-
andering om te komen tot vernieuwing 
in de leveringsketen. “Het is een kwestie 
van leveranciers vertrouwen in plaats 
van controleren. En dat biedt zo zijn 
voordelen. Het komt namelijk voor dat 
opdrachtgevers bij het opstellen van het 
bestek fouten maken, die zij niet zouden 
hebben gemaakt als zij over de exper-
tise van de leverancier hadden beschikt. 
Ook gebeurt het dat een zodanig lage 
prijs wordt verlangd, dat het voor de 
leverancier onmogelijk wordt een 
product te leveren dat aan de verwach-
tingen zal voldoen. Natuurlijk is de prijs 
van groot belang, maar door een andere 
manier van aanbesteden is een lage 
prijs heel goed te combineren met hoge 
kwaliteit. Een voorwaarde is dat de 
opdrachtgever niet meer alles bepaalt 
en vervolgens alleen maar controleert of 
aan de specificaties van het bestek 
wordt voldaan. Ga gerust uit van een 
bepaald budget, stel een minimum aan 
eisen en daag vervolgens leveranciers 
uit om iets beters te bedenken dan wat 
je zelf al voor ogen had. De aanbieder 
met het beste idee krijgt in principe de 
opdracht. Deze heeft al bewezen dat hij 
het kan, mag dus de regie voeren en 
rapporteert regelmatig over de voort-
gang.”

Openheid van zaken Sander 
Bastianen vertelde waarom de NS is 
overgeschakeld van het ‘inhuren van 
poppetjes’ naar een partnership met de 

Ellen Groenewoudt. Jeroen van de Rijt

Sander Bastianen. Bas de Vogel.

Kees Jans, CIO Schiphol Group, nam namens Schiphol de Cyber Security Award in ontvangst uit 
handen van Richard Franken, algemeen directeur van Hoffmann Bedrijfsrecherche.


