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Het vakgebied ‘security’ mag zich in toenemende mate ver-

heugen op belangstelling op hbo-niveau. Zo’n vijf jaar gele-

den ging de LOI van start met een volledige hbo-opleiding 

Security Management. Mensen met uiteenlopende achter-

gronden begonnen aan dit avontuur en de opleiding hoopt 

binnen enkele jaren de eerste bachelors te kunnen afleveren. 

Tijdens een bijeenkomst eind oktober werd uitgebreid inge-

gaan op een aantal hete hangijzers binnen het vakgebied. 

Achtergrond - Bijeenkomst met studenten hbo security management

Wat is een security manag er nu eigenlijk?

Management-summary

De laatste jaren groeit het aantal 
mogelijkheden om security op een 
hoger niveau te studeren. Enkele 
tientallen studenten volgen op het 
moment bijvoorbeeld de bachelorop-
leiding Security Management bij de 
LOI. Voor hen vond eind oktober een 
bijeenkomst plaats met lezingen over 
screening, cybersecurity en crisisma-
nagement. Ook werd uitgebreid 
ingegaan op wat het vakgebied 
security management nu feitelijk 
inhoudt. Het is op weg naar volwas-
senheid, maar het eindpunt is nog 
lang niet bereikt, luidde de conclusie.

heidsgebied, waarbij de kennis van de 
opleiding goed van pas kan komen. Zo 
wilde iemand graag veiligheidsadviseur 
bij defensie worden. Een van de studen-
ten merkte op dat de functiebenaming 
security manager niet veel zegt. Elke 
organisatie geeft daar volgens hem een 
eigen invulling aan. Ook is er geen of-
ficiële erkenning, waardoor de functie op 
de meest uiteenlopende niveaus wordt 
vervuld.

Screening Gerard van Schaik, die 
sinds 2007 Corporate Security Mana-
ger bij Aegon is, hield als eerste gast-
spreker een inleiding over screening. 
Screening heeft volgens hem alles met 
veiligheid te maken, maar is niettemin 
op de eerste plaats een instrument van 
human resources. “Bij ons is het in het 
kader van de Wet Financieel Toezicht een 
onderdeel van het sollicitatietraject. Op 

het hoogste niveau, zoals bij bestuurders 
en beleidsbepalers, gebeurt de screening 
door de overheid. Alle andere sollicitan-
ten worden door Aegon zelf gescreend. 
De directie is hiervoor verantwoordelijk 
en heeft de uitvoering neergelegd bij hu-
man resources. Security is hier indirect 
bij betrokken via het compliance-beleid. 
Ook wordt security geconsulteerd bij 
eventuele twijfel over een kandidaat. Het 
kan bijvoorbeeld gebeuren dat iemand 
nooit een strafbaar feit heeft gepleegd, 
maar wel vanwege de persoonlijke 
financiële situatie een risico kan vor-
men.” Van Schaik beschreef globaal hoe 
de screening bij Aegon in zijn werk gaat. 
De personeelsfunctionaris controleert bij-
voorbeeld de identiteit en de diploma’s 
en vergelijkt het CV met wat de kandi-
daat op LinkedIn heeft staan. Ook wordt 
gekeken of de sollicitant ooit bij verzeke-
ringsfraude betrokken is geweest.

Beperking Pas na zo’n eerste con-
trole vindt een sollicitatiegesprek plaats, 
waarna de feitelijke screening van start 
gaat. Dat gebeurt op vier verschillende 
niveaus, waarbij het laagste niveau 
geldt voor tijdelijke administratieve 
krachten en het hoogste niveau voor 
bestuurders. Een van de studenten 
vroeg of het geen beperking vormt dat 
de verzekeraar alleen private bronnen 
kan raadplegen en dus bijvoorbeeld 
niet het strafregister of gegevens van 
de Belastingdienst. Dat wordt volgens 
Van Schaik deels ondervangen door een 
Verklaring Omtrent het Gedrag te verei-
sen. Een andere student was benieuwd 
hoe de privacy van sollicitanten wordt 
gewaarborgd. Van Schaik: “We informe-
ren kandidaten vooraf hierover en ver-
tellen welke bronnen wij zullen raadple-
gen. Dat doen wij vervolgens pas nadat 
de kandidaat daarmee heeft ingestemd. 
Op de vraag of Aegon ook aan em-
ployment screening doet, antwoordde 
de Corporate Security Manager: “Wij 
informeren jaarlijks bij bestaande 
werknemers of er iets binnen hun 
persoonlijke levenssfeer is veranderd. 
Verder vindt altijd screening plaats als 
iemand een andere functie met een 
hoger integriteitniveau krijgt.” Ten aan-
zien van ingehuurde werknemers werkt 
Aegon samen met een bureau dat de 
dienstverlenende bedrijven controleert. 
Daarnaast dienen ook alle medewer-
kers van externe bedrijven een VOG te 

kunnen overleggen. De vraag hoe niet-
financiële instellingen met screening 
omgaan werd beantwoord door iemand 
van een particulier onderzoeksbureau. 
“Het verschilt nogal. Bij organisaties 
met een wettelijke verplichting zie je 
vaak dat het zo goedkoop mogelijk 
moet, een soort window dressing dus, 
maar je hebt ook bedrijven die zeer veel 
waarde hechten aan een zorgvuldige 
screening. Over de hele linie zie je de 
vraag jaarlijks toenemen.”

Ransomware Casper Sneekes van 
Hoffmann Bedrijfsrecherche ging in op 
het onderwerp IT-security. Hij is acht 
jaar informatiespecialist bij de politie 
geweest en werkt nu als salesconsul-
tant voor het recherchebureau. “Voor 
velen is IT-security een ‘ver van mijn 
bed show’, maar steeds meer mensen 
worden ermee geconfronteerd, bij-
voorbeeld via phishingmails over de 
nieuwe IBAN-bankrekeningnummers. 
Anderen worden het slachtoffer van 
ransomware. Dat is software die de 
computer blokkeert. Pas na betaling van 
een bepaald bedrag wordt de blokkade 
weer opgeheven, als de gebruiker geluk 
heeft tenminste. Alleen al in de EU 
veroorzaakte cybercrime het afgelopen 
jaar voor 290 miljard euro aan schade. 
Veertig procent van de bedrijven werd 
getroffen. En het zijn niet alleen domme 
mensen die het slachtoffer worden. Zo 
verstuurde de universiteit van Gronin-

gen een phishingmail aan een groot 
aantal medewerkers, waarin om de 
inloggegevens voor het netwerk werd 
gevraagd. Maar liefst een derde trapte 
erin, wat wel iets duidelijk maakte over 
het heersende veiligheidsbewustzijn.”

Boetes De gevolgen van cybercrime 
zijn volgens de informaticus niet gering. 
“De continuïteit en het imago komen in 
gevaar, vitale kennis komt in verkeerde 
handen en er kunnen enorme boetes 
worden opgelegd als persoonsgege-
vens op straat komen te liggen. Ook ID-
fraude met klantengegevens vormt een 
reële dreiging. Hacken is allang geen 
sport meer. Er gaan grote sommen geld 
in om. En de benodigde technische 
kennis wordt hoe langer hoe meer in 
lagelonenlanden ontwikkeld.” Sneekes 
onderscheidt twee soorten hackers. 
“Je hebt er die een gerichte aanval op 
een bepaald bedrijf uitvoeren en er zijn 
hackers die een bepaald lek in bijvoor-
beeld Internet Explorer kennen en 
kijken bij welke organisaties ze met die 
wetenschap binnen kunnen komen.” De 
specialist raadde organisaties aan om 
medewerkers goed voor te lichten over 
de dreigingen van social engineering en 
phishing. “En laat van tijd tot tijd eens 
een penetratietest op het eigen netwerk 
uitvoeren!”

Disciplines “Gaat de security 
manager ook over IT-security?”, vroeg 

 E
ind oktober vond bij 
Nationale Nederlanden 
een bijeenkomst plaats 
voor studenten aan de 
opleiding hbo-bachelor 

Security Management van de LOI. In het 
auditorium van het imposante kantoor-
gebouw werden presentaties gegeven 
over onderwerpen als screening, IT-
security en crisismanagement. Maar ook 
was dagvoorzitter Jan Verkaar benieuwd 
naar de achtergronden en de motiva-
ties van de studenten. Die bleken nogal 
uiteen te lopen. Een van de studenten is 
bijvoorbeeld coördinator beveiliging en 
verwacht dankzij de opleiding hogerop te 
kunnen. Een ander is hoofd beveiliging 
van een Rotterdams theater en wil zich 
via de opleiding verder bekwamen in 
onderwerpen als riskmanagement. Een 
werknemer van een particulier onder-
zoeksbureau hoopt na het afronden 
van de opleiding klanten een breder 
dienstenpakket te kunnen bieden. Maar 
er waren ook studenten uit heel andere 
sectoren, zoals een dienstregelaar van 
de NS en een tegelzetter die wegens hun 
affiniteit met veiligheid voor de opleiding 
hebben gekozen. “Wie ziet zichzelf over 
drie jaar als security manager rond-
lopen?”, vroeg Verkaar de studenten. 
Slechts drie staken hun hand omhoog. 
Een van hen was al security manager 
en verwacht dat over drie jaar ook nog 
te zijn. Verschillende andere studenten 
ambieerden andere beroepen op veilig- e

Gerard van Schaik: “Screening heeft 
alles met veiligheid te maken, maar is 
niettemin op de eerste plaats een 
instrument van human resources.”

Casper Sneekes: “Voor velen is 
IT-security een ‘ver van mijn bed 

show’, maar steeds meer mensen 
worden ermee geconfronteerd.”

Wibout de Klijne van Rabobank, Theo Stevens van Nationale Nederlan-
den, Ton Vink van Security Projects & Risk Control, Cees van der 
Giessen van Awacs, Gerard van Schaik van Aegon en Casper Sneekes 
van Hoffmann Bedrijfsrecherche.
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Verkaar. Sneekes: 
“Meestal ligt de 
verantwoorde-
lijkheid bij het 
hoofd ICT, maar 
bij grote organi-
saties zie je ook 
vaak een security 
officer die naast 
IT-security over 

het toegangsbeleid gaat.” Integratie van beide disciplines is 
volgens Van Schaik moeilijk, omdat beide functies een ver-
gaande inhoudelijke specialisatie vereisen. Wel is het volgens 
hem van groot belang dat er regelmatig overleg plaatsvindt 
en dat dit ook binnen de organisatie geborgd wordt. Een van 
de studenten was het daarmee niet eens. Volgens hem draait 
tegenwoordig elke organisatie rond IT, dus ook de security. 
“Als security managers moeten we meegroeien met de syste-
men die we gebruiken.”

Crisismanagement Wibout de Klijne, Head Crisis Ma-
nagement and Fraud Investigation van de Rabobank ging in 
op crisismanagement, een onderwerp waar volgens hem te-
veel mensen zich altijd mee willen bemoeien. “De Nederland-
sche Bank eist dat wij voor elk vitaal proces een crisisplan 
hebben en dat hebben wij. Als een kantoor of afdeling uitvalt 
gaat het centrale proces gewoon door. Dat is belangrijk, want 
als wij uitvallen lijden andere banken daar ook onder en kan 
het hele Nederlandse betalingsverkeer worden verstoord.” 
De spreker maakte onderscheid tussen een acute crisis en 
een sluimerende crisis. Een acute crisis is bijvoorbeeld een 
DDoS-aanval. De bestrijding ervan kun je niet plannen, maar 
het proces is wel relatief makkelijk te managen. Bovendien 
heb je vaak al sympathie en begrip bij het publiek. Dat laatste 
is niet het geval bij een sluimerende crisis. Dan krijg je al snel 
vragen als: hoe heeft dit kunnen gebeuren? De nadruk ligt op 
het vinden van de schuldigen in plaats van op het bestrijden 
van de crisis. “Tijdens een crisis zijn alle ogen gericht op het 
hoofd van het crisisteam en op de raad van bestuur. Wat 
handigheid op zo’n moment kan goed voor je carrière zijn”, 
grapte de spreker.

Verantwoordelijkheid De cultuur van banken werkt 
niet altijd in het voordeel bij crisismanagement. Men hecht 
veel waarde aan structuren en procedures en dat geeft een 
achterstand bij het bestrijden van moderne dreigingen, zoals 
cybercrime. De Klijne: “Criminelen zijn van nature lui, maar 
ook heel slim. Dat zag je vroeger al, toen ze nog overschrij-
vingskaarten uit onze brievenbussen hengelden. Toen werd 
nog meer gefraudeerd dan tegenwoordig, maar dat zijn we 
alweer een beetje vergeten. Nu heb je vooral met cybercrimi-
nelen te maken. Het domste wat je dan kan doen is je eigen 
automatiseerders ter verantwoording roepen als het een 
keer misgaat. Zo maak je mensen handelingsonbekwaam. 
Natuurlijk moet je veel investeren in awareness, maar je moet 
ook begrijpen dat incidenten niet zijn uit te sluiten. Dus wat 

moet je doen? Maatregelen treffen tegen iets wat je toch niet 
kan voorkomen, of anticiperen op wat nu eenmaal altijd kan 
gebeuren? Bij een incident krijg je met de pers te maken. En 
een journalist schrijft niet op wat er gebeurd is, maar wat hij 
denkt dat er gebeurd is. Bereid de mensen daarop voor en 
doe dat top down, zodat op alle niveaus dezelfde boodschap 
naar buiten wordt gebracht. Train dat en test dat. Voorkom op 
die manier dat mensen geen risico’s en verantwoordelijkheid 
meer durven te nemen.” De spreker adviseerde om crisis-
teams zoveel mogelijk samen te stellen uit mensen die wel en 
mensen die geen risico’s durven te nemen. “Er komen steeds 
meer mensen die plannen maken en steeds minder die ze 
uitvoeren. Maar we moeten juist naar een maatschappij met 
meer mensen die verantwoordelijkheid durven nemen en die 
zich niet voortdurend achter regels verschuilen.”

Niveau Aan het slot van de bijeenkomst vond nog een 
paneldiscussie plaats. “Wist u dat bij de NSA 850 mede-
werkers dezelfde clearence hebben als Edward Snowden?”, 
vroeg panellid Cees van der Giessen van Awacs. Gerard van 
Schaik van Aegon merkte op dat crisismanagement niet echt 
een taak voor de security manager is. Het draait juist om 
het business continuity management en dat is iets waar 
iedereen in de top bij betrokken moet zijn. Volgens panellid 
Ton Vink van Security Projects & Risk Control weten veel 
organisaties niet wat ze aan security management hebben. 
Is het beleid of is het uitvoering? Volgens Van der Giessen 
betreft het wel degelijk werk op beleidsniveau. “Je zit dicht 
tegen kwaliteitsmanagement aan. Kijk je bovendien naar de 
studiebelasting van deze hbo-opleiding, dan praat je niet 
meer over iets op operationeel of tactisch niveau.” Panel-
lid Theo Stevens van Nationale Nederlanden had echter 
wel begrip voor de onduidelijkheid over de functie. “Toen 
we vijf jaar geleden deze opleiding ontwikkelden zijn we 
gaan inventariseren welke security functies er zoal bestaan. 
Dat leverde vier volle A4-tjes op. Als je echter kijkt naar 
vacatures voor security managers, dan zie je dat het in 90 
procent van de gevallen om IT-ers gaat.” Panellid Wibout 
de Klijne van Rabobank vond dat je niet te veel aan beleid 
moest hechten. “Beleid schrijf je maar één keer. De rest van 
je carrière ben je vooral bezig met incidentbeheersing. Dat 
is maar goed ook, want elk incident kan je gebruiken om 
jezelf belangrijker te maken. Dat maakt het werk zo leuk. Je 
helpt mensen met situaties waar ze bang voor zijn. Jij wilt 
toch dat ik je probleem oplos? Geef mij dan ook de bevoegd-
heid!” Een van de studenten vroeg wat de LOI van plan was 
om te gaan doen aan de onduidelijkheid over de functie: 
“Wat heb ik anders aan mijn diploma?” Stevens vond dat 
echter meer een taak van beroepsorganisaties, zoals ASIS 
en VBN. Namens de laatste organisatie sloot Harm van Dijk 
van ING, Securitymanager van het Jaar, de bijeenkomst af 
met een korte presentatie van de VBN en de verzekering dat 
kennisvergaring vooral voortkomt uit kennisdeling.

y Vincent Vreeken
Vincent.Vreeken@beveiliging.nl

Wibout de Klijne: “Moet je maatregelen 
treffen tegen iets wat je toch niet kan 
voorkomen, of anticiperen op wat nu 
eenmaal altijd kan gebeuren?”


