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Cybersecurity als business-enabler

“We praten
eigenlijk over
alles behalve
security”

Stichtingen en verenigingen, opgelet!

Echte besparingen op software tot 95%
door: Marcel de Groot

Veel goede doelen weten niet dat zij in aanmerking
kunnen komen voor nagenoeg gratis software.
Pascale van Durme, programmamanager bij
TechSoup Nederland, vindt dat een gemiste kans.
“Iedereen zou van ons bestaan moeten weten!”
TechSoup Nederland, een programma van de
non-profitorganisatie SOCIALware en partner in
het werelwijd TechSoup netwerk, is in 2007 ontstaan
vanuit de gedachte dat IT eigenlijk geen grote
kostenpost mag zijn voor goede doelen. Van Durme
licht toe dat Microsoft in Amerika is begonnen om
via TechSoup hun software als donaties beschikbaar
te stellen aan Amerikaanse goede doelen. “Dat is
ondertussen uitgebreid tot een wereldwijd netwerk,
dat in 200 landen actief is. Inmiddels is er ook een
volledige catalogus van softwareleveranciers die
zich hebben aangesloten, zoals Adobe, Cisco,
Microsoft, Symantec en vele andere die gratis of
met hoge kortingen hun producten aanbieden aan
de non-profitsector.”

door: Marcel de Groot

Veel aanbieders van diensten op het gebied van cybersecurity leggen de
nadruk op de risico’s en de dreigingen. Natuurlijk zijn die relevant,
maar zij vormen slechts één kant van het hele verhaal. De experts van
Capgemini kijken ook hoe cybersecurity kan meehelpen aan het
versnellen van de digitale transformatie.

Voor wie?

Dennis de Geus is Head of Cybersecurity bij
Capgemini. Een jaar geleden kwam hij in dienst
bij deze grote ict-dienstverlener. “Toen werkten er
al veel cybersecurity professionals bij Capgemini,”
vertelt hij, “maar die opereerden nogal versnipperd
door de hele organisatie heen. Op dit moment
bestaat ons team uit 170 cybersecurity professionals
met een schat aan ervaring.
Cybersecurity is zo divers en veelzijdig dat je het
alleen vanuit één samenhangende visie als geheel
kunt bevatten en aanpakken. Die eenduidige visie,
waarmee wij onze klanten kunnen helpen, hebben
wij ontwikkeld.”

Strategische uitdagingen
In plaats van security alleen vanuit de risico’s en
dreigingen aan te vliegen, stelt Dennis de vraag
hoe security kan helpen om bijvoorbeeld de
ontwikkeltijd van nieuwe digitale diensten te
verkorten. “Om een dergelijke vraag te kunnen
beantwoorden moet je in diensten leren denken”,
licht hij toe. “Wij willen organisaties helpen bij
het inrichten van een security-afdeling die
diensten gaat leveren aan de business om zo hun
uitdagingen op te lossen. De digitale transformatie
is heel belangrijk voor praktisch alle organisaties.
In dat kader hebben we gekeken naar wat CISO’s,
CIO’s en Chief Digital Officers op dit moment
moeten doen om succesvol te zijn voor hun
organisatie. Wat zijn hun de strategische
uitdagingen?”
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Na veel gesprekken en toetsing kwamen Dennis
en zijn team uit op de volgende vier strategische
uitdagingen.
1. Hoe zet je een securitystrategie neer die echt
ondersteunend is aan de business- en it-strategie?
En hoe stuur je de benodigde verandering in je
organisatie?
2. Hoe zorg je voor een wendbaar niveau van
bescherming van je digitale assets? Hoe zorg je
ervoor dat je weet wie er in jou geïnteresseerd is,
dat je dat kan zien en ook het benodigde
handelingsperspectief hebt?
3. Hoe zorg je ervoor dat security echt als enabler
gaat werken? Hoe helpt security de business bij
het eerder en sneller implementeren en adapteren
van nieuwe technologieën?
4. Hoe zorg je ervoor dat je jouw data en je digitale
identiteiten op een goede manier beveiligt?
Maar dan wel zodanig dat je in staat blijft om
effectief samen te werken met je partners over
het hele ecosysteem.
“Deze vier challenges hebben we uitvoerig getoetst
bij CIO’s en CISO’s”, vertelt Dennis. “Ze worden
zonder meer herkend.”

Het concept van de klant
Veel cybersecurity dienstverleners willen maar al
te graag hun spulletjes verkopen. Het is net of ze bij
de klant hun ruime regenjas opengooien en zeggen:
kijken, kopen! Daar wil hij ver bij vandaan blijven.
“Daarom weet het hele team dat het gaat om de
strategische issues bij de klant en alle vraagstukken
die zich daaronder bevinden. Het gaat erom dat wij
die volledig begrijpen, omdat we alleen dan de juiste
expertise en ervaring voor die klant bij elkaar
kunnen zetten. Dat kan erin resulteren dat we
adviseren, of implementeren, of dat we werk uit
handen nemen middels managed security services,
of dat we alles doen. Maar voorop staat dat dit te
allen tijde gebeurt vanuit het concept van de klant,
diens issues, volwassenheid en mogelijkheden.
Wij leveren dus altijd maatwerk.”
Om te zorgen dat dit ook gerealiseerd kan worden,
heeft Capgemini haar 170 cybersecurityprofessionals
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geclusterd in vier chapters. Ieder chapter levert de
end-to-end dienstverlening die nodig is voor het
oplossen van een van de strategische challenges van
de klant. “Binnen ieder chapter ligt de verantwoordelijkheid en het verder verdiepen en actueel
houden van de klantvraag”, aldus Dennis. “Op basis
daarvan wordt het portfolio aangepast en
ontwikkeld. Rond deze vier thema’s vormen we het
beleid van het aannemen, opleiden en trainen van
nieuwe mensen, maar ook het bouwen en
onderhouden van partnerships. Dankzij onze
uitgebreide kennis en expertise en samenwerking
kunnen wij cybersecurity organisatiebreed
aanvliegen.”

Security als dienst
Voorheen dicteerde security het beleid waar
iedereen zich aan moest houden, ongeacht de
impact die dat had op de business. Dennis:
“Daarmee zeg je in feite: hier heb je een pak
problemen, veel succes ermee. Dat is ondenkbaar
in deze tijden van digitale transformatie. Niet
alleen moet de business ruim baan krijgen, ze
moeten vanuit iedere discipline een duwtje in de
rug krijgen. Het beschermen van de digitale assets
én het zorgen voor enablement gaan pas samen
als je de businessuitdagingen echt begrijpt. In onze
gesprekken met senior management praten we
over alles behalve security. Waar gaat de business
naartoe? Hoe verandert het businessmodel? Hoe
verloopt de interactie met jullie klanten? Hoe zit
het logistieke proces in elkaar? Wat zijn de
verwachtingen van stakeholders? Wat speelt er in
jullie markt? Dit alles is erop gericht om de echte
uitdagingen van de business goed te begrijpen.”
Een belangrijke uitdaging die daar bijvoorbeeld
uit kan voortkomen is dat een retailer geen last
wil hebben van AVG-beperkingen bij het creëren
van waarde uit hun klantdata. In plaats van het bij
de business neerleggen van de eis dat alle data
versleuteld moet zijn, kan security een platform
ontwikkelen dat ervoor zorgt dat alle data
automatisch encrypted is. “Maar,” voegt hij
daaraan toe, “zodanig dat je zonder in strijd te

zijn met de AVG direct data analytics kan doen
op die encrypted data. Daar zijn technologieën
voor. Dat kun je heel fijnmazig inrichten, zodat
marketeers binnen de AVG-regels waarde uit die
data kunnen halen.”

Goede doelen kunnen enorme kortingen krijgen
op software. “Zij mogen gesubsidieerd zijn maar
mogen als organisatie niet tot de publieke sector
behoren”, vertelt Van Durme. “Ons aanbod is

Complete methodiek
Zolang cybersecurity zich beperkt tot het
beschermen van de digitale assets, blijft het aan de
kostenkant zitten. “Dat is erg lastig om te verkopen”,
weet Dennis. “Zodra je in organisatiebrede diensten
gaat denken, kun je met secure coding bijvoorbeeld
fouten uit sprints halen en laten zien hoeveel geld
je daarmee hebt bespaard. Ik kan het niet vaak
genoeg zeggen: het begint bij het begrijpen van de
uitdaging van de klant. Vanuit dat startpunt gaan
we nadenken over wat voor diensten security kan
leveren om de uitdagingen aan te gaan. Voor dat
hele traject hebben we nu een complete methodiek
voorhanden dat het hele proces omvat, van advies
tot en met uitvoering. Hiervoor werken wij samen
in een gedegen ecosysteem van partners die
voornamelijk een platformstrategie hanteren. Dus
het blijft niet bij het geven van een advies.”

evenmin beschikbaar
voor instellingen met
een commerciële
drijfveer. De stichtingen
of verenigingen
moeten tevens een
ANBI of SBBI status
hebben. Op onze website staat een duidelijke
paragraaf1 over welke instellingen in aanmerking
komen. De criteria worden voornamelijk
gebaseerd op de activiteit van de organisatie en
gedefinieerd niet door ons maar door elk van de
leverancier-donateurs.”

hadden hoeven doen. De besparingen lopen op
tot 95% voor het merendeel van de producten.
Onze oproep aan de non-profits is dan ook: als je
op het punt staat om software of hardware aan te
schaffen, kijk dan eerst goed rond.”

imposant netwerk opgebouwd van leveranciers die
meedoen aan ons programma. Om zoveel mogelijk
organisaties hiervan te laten profiteren, willen we
meer zichtbaarheid krijgen. Het zou spijtig zijn als
verenigingen en stichtingen zich it-kosten op de
hals halen, terwijl ze dat misschien helemaal niet

Van Durme benadrukt dat TechSoup Nederland
geen winstbejag nastreeft. “Aan de deelnemers
berekenen wij bij bestelling uitsluitend administratiekosten op de donatie om zo als organisatie
deze dienst te kunnen blijven aanbieden.”
1

www.techsoup.nl/eligibility_nl

Oproep
Zelf noemt Van Durme TechSoup Nederland de
brug tussen de non-profit sector en de grote
softwareleveranciers. “Wij kunnen de meest
gebruikte producten gratis aanbieden ”, vertelt zij.
“Daarnaast stellen wij ook refurbished hardware
beschikbaar. Wij hebben in de loop der jaren een

Schrijf je in!
Maak gebruik van de bestaande en toekomstige aantrekkelijke aanbiedingen van
TechSoup Nederland. Stichtingen en verenigingen kunnen zich kosteloos inschrijven
op https://www.techsoup.nl. Bijna 12.000 instanties gingen u voor!

Wet digitale overheid

Wat gaat er nog wijzigen?
door: Esther Makaay

Volgend jaar moet de langverwachte Wet digitale overheid (Wdo) in
werking treden. Deze wet wordt eind november behandeld in de Tweede
Kamer. De Wdo regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en
betrouwbaar moeten kunnen inloggen bij de overheid en organisaties
met een publieke taak. Dit betekent dat zij de beschikking krijgen over
elektronische identificatiemiddelen (eID’s) met een hogere mate van
betrouwbaarheid dan het huidige DigiD.
Als de Wdo van kracht is, zijn publieke dienst
verleners verplicht om de erkende eID’s te
accepteren. Dan gaat het in ieder geval om DigiD,
eHerkenning en eIDAS. De minister heeft nu de
mogelijkheid om extra middelen aan te wijzen
die voldoen aan de strikte eisen van de overheid.
Ook kan de minister middelen weigeren. De
conceptwet is al een paar jaar in de maak. Om
deze beter aan te laten sluiten bij de huidige
markt met meer middelen en opties, heeft
staatssecretaris Knops een kamerbrief gestuurd
waarin een aantal belangrijke wijzigingen
voorgesteld worden.

Open toelating in plaats van aanwijzing
Al langer klinkt de roep om burgers meer
middelen te geven waarmee ze kunnen inloggen
bij de overheid. Denk bijvoorbeeld aan iDIN of

IRMA. Het erkennen van extra middelen loopt
volgens de conceptwet via een aanbesteding.
Knops stelt in plaats hiervan een systeem van
open toelating voor: alle middelen die op het
gebied van privacy, veiligheid, betrouwbaarheid
en gebruiksvriendelijkheid voldoen aan de eisen
worden toegelaten.

als een eigen taak om dit aan te bieden, kunnen
private partijen hier ook een rol in spelen. Met
eHerkenning heeft de markt al aangetoond goed
in staat te zijn om zo’n systeem te bouwen. Het
CIAM platform van Connectis biedt de mogelijkheid om meerdere eID’s via één verbinding te
ontsluiten.

Private partijen krijgen rol
bij ontsluiting middelen

Scheiding tussen burger- en
bedrijfsmiddelen vervaagt

Het systeem van open toelating houdt voor
overheidsdienstverleners in dat zij alle nieuwe
eID’s moeten ondersteunen. Als dat er meer
worden vanwege de open toelating, zou dat
betekenen dat er mogelijk veel koppelvlakken
ontstaan. Dan is een ‘ontsluitende dienst’
wenselijk, die alle erkende middelen via één
koppelvlak aanbiedt. Hoewel de overheid het ziet

De voorgaande ontwikkelingen hebben tot gevolg
dat de ‘kunstmatige scheiding’ tussen burger- en
bedrijfsmiddelen op termijn verdwijnt. DigiD is
bedoeld om personen te identificeren. Dat geldt
niet voor eHerkenning als bedrijfsmiddel. Een
bedrijf machtigt een medewerker om met
eHerkenning bijvoorbeeld belastingaangifte te
doen. Persoonsgegevens worden daarbij niet of

nauwelijks uitgewisseld. Nu is de discussie of het
mogelijk moet zijn om via het bedrijfsmiddel
persoonsgegevens uit te vragen.
Deze wijzigingen zijn nodig om in de toekomst
innovatie te kunnen omarmen. Doordat de Wdo
zo lang op zich laat wachten, zie je nu al ontwikkelingen waar eerder geen rekening mee werd
gehouden. De Wdo moet om kunnen gaan met
zaken die over enkele jaren gemeengoed zijn.

Over Connectis
De CIAM diensten van Connectis maken het
mogelijk dat gebruikers veilig en makkelijk
kunnen inloggen op online diensten van zowel
publieke als private dienstverleners. Kijk voor
meer informatie op connectis.com.
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