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“Veiligheid kost geld en 
daardoor wordt al snel de vraag 
gesteld: Wanneer óf hoe vaak 
doet dat risico zich nu voor?”

Veiligheid:   
Cloudsecurity is gedeelde 
verantwoordelijkheid
Het thema cybersecurity prijkt al jarenlang bovenaan de 
agenda. Zo gek is dat niet. Steeds meer bedrijven maken 
geen keuze om software aan te schaffen, maar nemen die 
af in de vorm van een dienstverlening. Software-as-a-ser-
vice als abonnement. Nu bedrijven steeds vaker informatie 
wegstoppen in de ‘cloud’ wordt het van eminent belang dat 
we vraagtekens plaatsen bij het beschermen ervan, zo stelt 
Martin Vliem, National Security Officer van Microsoft.

Healthcare Industry:
Vitaal aan het werk blijven
Om duurzame inzetbaarheid van medewerkers 
te vergroten, kan best op medewerkers vertrouwd 
worden. “Duurzame inzetbaarheid betekent dat 
mensen kunnen, willen en in de gelegenheid zijn 
om nu en later gezond, productief en met plezier te 
werken”, zegt Tinka van Vuuren, bijzonder hoogle-
raar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universi-
teit Nederland en seniorconsultant bij Loyalis Ken-
nis & Consult.

Healthcare Industry:
Tommie Niessen –  
De Vloggende Verpleger
“Dat je echt de ruimte hebt genomen voor een patiënt, zodat 
je weg kan weg zonder dat je je zorgen hoeft te maken om die 
persoon dat is optimaal. Ik ga vaak weg terwijl ik weet dat die 
persoon nog behoefte heeft aan een praatje, de sociale zorg, 
maar ik moet verder, want de volgende patiënt heeft ook hulp 
nodig. Dat trekt aan je ziel, ik kan daar niet goed tegen. Opti-
male zorg is dat je kunt weggaan met een goed gevoel.”

PIETER VAN VOLLENHOVEN
VOORZITTER VAN DE STICHTING 
MAATSCHAPPIJ EN VEILIGHEID

Lees meer op pagina 10

Lees meer op pagina 22

Lees meer op pagina 16

Lees meer op pagina 7 Lees meer op pagina 18

Veiligheid:
Securitychecks 
verlangen slimme 
systemen
Vliegverkeer en een uitgebreid veilig-
heidsprotocol gaan hand in hand. Dat 
geldt uiteraard voor vliegbewegingen, 
maar ook voor vervoersbewegingen 
in en om vliegvelden. Wat dat betreft 
is er nieuws te melden.

Lees meer interessante artikelen 
op analysenederland.nl
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ANALYSE.
European Media Partner presenteert Analyse Vei-
ligheid en Healthcare Industry. In deze campagne 
leest u alles over cyberveiligheid, risk management, 
digitalisering in de zorg en nog veel meer relevante 
onderwerpen.

Over veiligheid spreekt onder andere prof. mr. Pieter 
van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maat-
schappij en Veiligheid. Hij stelt dat er in de maatschap-
pij veel waarde gehecht wordt aan het onderwerp vei-
ligheid, maar dat er in de praktijk uiterst slordig mee 
omgegaan wordt. Daarom pleit hij voor een kritische 
waakhond voor de veiligheid.

Ook Hans Hillen, voorzitter van de stichting Neder-
landse Industrie voor Defensie en Veiligheid, stelt dat 
veiligheid voor Nederland een zeer belangrijk onder-
werp is. Hij benadrukt dan ook het belang van samen-
werking tussen industrie en overheid, zeker wanneer wij 
een samenwerking aan willen gaan met het buitenland.

  Naast veiligheid komt ook de Healthcare Industry in 
deze campagne uitgebreid aan bod. Hierover spreken 
we onder andere met Tommie Niessen, de vloggende 
verpleger. ‘Zorg is meer dan billenwassen’, zo luidt zijn 
credo. Volgens hem is het contact met de patiënten het 
allerbelangrijkst. Hij vertelt wat er volgens hem beter 
kan in de zorg.

Daarnaast behandelen we ook de toenemende digitali-
sering in de zorg. Welke digitale snufjes zorgen ervoor 
dat patiënten zelf hun ziekte kunnen monitoren, en 
hoe kunnen we dat inzetten om de zorg te verbeteren 
en de toenemende vergrijzing tegemoet te komen?

Of u nou wilt lezen over kleding van zorgpersoneel of 
over beveiliging tegen brand, bij deze campagne bent u 
aan het juiste adres. 

Wij wensen u veel leesplezier.

Op onze campagne website vindt 
u nog veel meer interessante 

artikelen en interviews.

EXCLUSIEF VOOR HET WEB

POPULAIRE ARTIKELEN OP ANALYSENEDERLAND.NL

Pieter van Vollenhoven 
Voorzitter van de Stichting 
Maatschappij en Veiligheid 

Hans Hillen 
Voorzitter stichting  
Nederlandse Industrie voor 
Defensie en Veiligheid

Tinka van Vuuren 
Bijzonder hoogleraar 
Vitaliteitsmanagement 
aan de Open Universiteit 
Nederland

Tommie Niessen 
Vloggende verpleger

Bekijk exclusieve films en video's 
op onze campagne website.Data driven healthcare ontwikkelt 

zich verder 
Verbeteren van de kwaliteit van 
zorg en efficiency. Dat zijn de 
doelen van data driven healthca-
re. “Door data-analytics verandert 
de zorg in 10 jaar tijd fundamen-
teel.” Data spelen een belangrijke 
rol in onze gezondheidszorg. 
Door data op te koppelen, wordt 
de kwaliteit verhoogd.

Ongelukken op de werkvloer: voorko-
men is beter dan genezen 
Zo’n zeventig tot tachtig personen 
komen per jaar om door een onge-
val op het werk. In totaal overleden 
er in 2016 bijna 5.000 mensen als 
gevolg van een beroepsziekte. On-
der deze beroepsziekten vallen niet 
alleen chronische fysieke ziekten, 
maar ook kanker of psychische 
aandoeningen.

Personeelstekorten in de zorg 
‘Als we niks doen, dan dreigt er 
in 2022 een personeelstekort van 
100.000 tot 125.000 medewer-
kers in de zorg.’ Dat stelde het 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport afgelopen maart 
in haar actieprogramma ‘Werken 
in de zorg’. Het aantal openstaan-
de vacatures in de zorg is in het 
2018 met 80 procent gestegen.

Wilt u meer lezen over hoe wij in Neder-
land omgaan met onze veiligheid? Op 
pagina 10 vertelt prof. mr. Pieter van 
Vollenhoven er meer over.

Bas Geerling & Jitte de Blaey 
 Campaign Managers
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DAHUA EUROPE B.V.
Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer
Tel: +31 (0)85 071 57 00
E-mail:sales.benelux@dahuatech.com 
Website: www.dahuasecurity.com/nl

Maak kennis met de slimme 
AI-camerasystemen van Dahua.

Dankzij kunstmatige intelligentie 
in camera’s kunnen valse alarmen 
worden voorkomen.

Ook stelt onze technologie je in staat 
om accuraat personen of voertuigen 
te identi�ceren. 

Beveiligen wordt met Dahua’s 
AI-oplossingen zo gebruiksvriendelijk 
en e�ectief mogelijk voor je gemaakt.

Neem contact met ons op en informeer 
naar de interessante AI zomer promotie.
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Steeds meer devices zijn tegenwoordig 
verbonden met elkaar en verzamelen allerlei  
data. Een gemiddeld bedrijf beschikt over 
diverse sensoren, zoals rookdetectoren, 
kaartlezers, bewakingscamera’s, 
inbraakmelders en vele andere, die naast 
diverse metingen het veiligheidsniveau in beeld 
brengen. Doordat er uit de sensoren steeds 
meer data gegenereerd wordt, ontstaan er 
nieuwe, slimme mogelijkheden en toepassingen 
om gebouwen te transformeren tot connected 
buildings. Dit maakt gebouwen veiliger, 
comfortabeler en efficiënter; geen overbodige 
luxe als je bedenkt dat we 90% van onze tijd in 
een gebouwde omgeving doorbrengen. 

“Het doel is om met data uit sensoren 
oplossingen te vinden voor de klant die bijdragen 
aan hun bedrijfsproces”, vertelt Arno Janssen, 
Division Director bij Bosch Energy and Building 
Solutions. “Het gesprek met de klant begint dan 
ook bij de vraag wat zijn doel is en wat deze 
bijvoorbeeld wil doen met, of verwacht van de 
verzamelde data. Hoe kunnen wij helpen de 
bedrijfsprocessen efficiënter en veiliger te maken. 
Techniek is daar een essentiële component van 
en het begrijpen en beveiligen van die techniek 
wordt steeds belangrijker.”

Deze oplossingen vormen de basis voor Bosch. 
Pas als de juiste oplossingen en technieken 
voor de klantvraag bedacht zijn, worden hier 
producten aan gekoppeld. “Deze kunnen van 
Bosch zijn, maar als een ander product beter bij 
de oplossing past, dan gaan we daar voor. De 
oplossing en de behoefte van de klant bepalen 
de meest geschikte techniek.”

“Samenwerking is daarbij van groot belang”, 
vertelt Roeland Staal, Sr. Manager Strategy, 
Consultancy & Customer Care bij Bosch 
Energy and Building Solutions. “Wij ontwerpen 
de systeemarchitectuur op grond van een 
klantgerichte oplossing voor het betreffende 
bedrijf of organisatie. In de eerste plaats 

treden wij daarbij op als een technische 
systeemintegrator en maken gebruik van 
de nieuwste technologieën. Op basis van 
partnerschap werken wij daarom samen met 
andere partijen om de wensen van de klant 
en de oplossingen het beste in te vullen. 
Soms hebben we slimme technologie nodig 
om de juiste oplossing te creëren. Door 
onze businesspartners in het gehele proces 
te betrekken en in co-creatie oplossingen 
te realiseren bouwen we ecosystemen voor 
de gehele markt. Of dat nou voor openbare 
veiligheid is of voor gebouwtechnologie. De 
kracht zit echt in de samenwerking, die leidt tot 
interessante en noodzakelijke innovaties.”

Deze tendens richting samenwerking is 
volgens de heren een algemene trend. “Je 
ziet hierbij vaak nog een opdrachtgever-
leverancierverhouding”, stelt Staal. “Als je 
echt de stap wilt zetten naar innovatie, moet 
je verdergaan, je dient het dan echt allemaal 
samen te doen; samen de kansen zien en de 
doelstellingen formuleren en ook samen de 
risico’s herkennen en aangaan, en waar nodig te 
durven dragen.”

Hiervoor is een sterke gezamenlijke 
bedrijfsfilosofie nodig. “Als je niet dezelfde kant 
op wilt, kun je ook niet samenwerken”, aldus 
Janssen. “Als wij met partijen samenwerken zijn 
die allemaal zorgvuldig uitgekozen. Het zijn stuk 
voor stuk bedrijven waarmee we een enorme klik 
hebben en die passen binnen ons DNA. Iedereen 
moet op zijn of haar eigen gebied innovatief 
zijn, zodat iedereen meerwaarde brengt. Naast 
eenzelfde filosofie is ook specialisme van groot 
belang. Je moet elkaar aanvullen. Wij zijn altijd 
op zoek naar bedrijven die net als wij geloven in 
een duurzaam partnerschap en een langdurige 
samenwerking. Dat kan alleen als je een open 
relatie met elkaar hebt, waarbij je transparant 
bent in het delen van innovaties en van kennis 
over de markt. Waar kunnen we de markt bij 
helpen? Die vraag dient centraal te staan. 

Iedereen draagt in dat geval bij aan het creëren 
van meer kennis. Uiteindelijk worden we daar 
allemaal slimmer en beter van.”

“Eén van de sprekende voorbeelden waar 
partnerschap met kennispartners leidt tot 
belangrijke meerwaarde, is de samenwerking 
die vorm heeft gekregen in de oprichting van 
Meldkamerplein. Hierin werken we samen 
met zeven andere businesspartners om sterke 
concepten te ontwikkelen en te realiseren op 
het gebied van emergency- en controlrooms. We 
kijken daarbij nauwgezet naar de markt, zodat 
vraag en oplossingen, vaak heel innovatief, bij 
elkaar komen”, aldus Staal.

Het internet of things, big data en connectiviteit 
zijn elementair in de explosieve rol van 
technologische oplossingen voor gebouwen en 
bij de inrichting van de diverse safety- en security-
operation-centers. Doordat sensoren met elkaar 
in verbinding staan en vaak in een cloud worden 
opgeslagen, nemen echter ook de risico’s op 
het gebied van cybercriminaliteit toe. Het is 
belangrijk dat ook de beveiliging van sensoren 
zelf meegenomen wordt in de totaaloplossing. 
Volgens Janssen is men steeds meer op zoek 
naar de rol van de systeemintegrator. “Als je 
kijkt naar grote bouwwerken, dan zie je dat de 
behoefte aan specifieke en complete expertise 
toeneemt. Wij zijn een eerste aanspreekpersoon 
voor onze klanten. Zij zoeken steeds meer naar 
een specialist die de klantbehoefte begrijpt en 
een partner is, en wij bieden die.”

INNOVATIEVE, SLIMME OPLOSSINGEN DOOR STERKE 
PARTNERSCHAPPEN

Roeland Staal
Sr. Manager Strategy, Consultancy 
& Customer Care bij Bosch Energy and 
Building Solutions

Arno Janssen 
Division Director bij Bosch
Energy and Building Solutions

Alarmmelding 
incident

Treffen van reactieve/
proactieve maatregelen

Interne alarmering 
hulpverleners

Externe alarmering 
hulpdiensten

Alarmverificatie

Slimme schakeling
verkeerslichten

Intelligente 
routeplanning

Berichtgeving aan 
omliggende gebouwen

www.boschbuildingsolutions.nl
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Samenwerken voor een veilige wereld
Een gezonde Nederlandse 
defensie- en veiligheidsindustrie 
is essentieel voor Nederland. Het 
levert niet alleen producten, banen 
en spin-offs, maar ook kennis en 
innovatie op in een sector die zich 
snel ontwikkelt. 

Dat is goed voor onze krijgsmacht, 
politie en brandweer. Maar vei-
ligheid is ook een economische 
factor van betekenis, voor overheid, 
bedrijfsleven en burgers. Dagelijks 
horen we over IT-delicten zoals 
hacken, storingen, bedrijfsspionage, 
maar ook over geweld, aanslagen 
en onveilige omgevingen. Ook 
internationaal is de veiligheidssitua-
tie meer gespannen dan eind vorige 
eeuw werd verwacht. West-Europa, 
ook Nederland, is thans bezig een 
forse investeringsslag te maken bij 
de krijgsmacht. Al met al zal de or-

Hans Hillen, Voorzitter stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid.

derportefeuille van de Nederlandse 
industrie de komende jaren goed 
gevuld worden. 

In Nederland leggen wij de lat hoog 
als het gaat om kwaliteit. Dat wil de 
klant, dat wil ook de producent. In 
deze sterk concurrerende markt is 
Nederland hierdoor een relevante 
speler. Twee derde van de jaaromzet 
van deze Nederlandse bedrijven is 
export. In termen van werkgele-
genheid gaat het om zo’n 180.000 
mensen, van wie 25.000 specifiek 
voor defensie en veiligheid in de 
weer zijn. Tevens weerspiegelt deze 
industrie de Nederlandse onderne-
mersgeest. Het overgrote deel, 80%, 
is MKB en dat aandeel neemt toe.

Veiligheid en overheid zijn nauw met 
elkaar verweven. Niet alleen heeft 
de overheid de zwaardmacht, zoals 

dit alleenrecht op geweld wordt 
genoemd. Veiligheid vindt boven-
dien zijn voorwaarden en grenzen 
in wet- en regelgeving. Tegelijk heb-
ben industrie en handel te maken 
met (internationale) concurrentie. 
Om dit specifieke aspect evenwich-
tig tot zijn recht te laten komen, 
hebben de ministeries van Defen-
sie en van Economische Zaken & 
Klimaat 35 jaar geleden de NIDV 
opgericht, de Stichting Nederlandse 
Industrie voor Defensie en Veilig-
heid. Best curieus, een overheid die 
een particuliere branchevereniging 
opricht, samen met de industrie. 
In dit geval dus uitdrukkelijk geen 
toezichthouder, maar een deskun-
dig adres voor overheid en voor 
industrie om van dienst te zijn in 
die specifieke nationale en interna-
tionale omgeving van industriële 
veiligheidsvraagstukken.

Ook het huidige kabinet zet actief in 
op de bevordering van de belangen 
van de Nederlandse defensie- en 
veiligheidsindustrie. Dan gaat het 
niet alleen om de aanschaffingen 
van de krijgsmacht, de politie en 
de brandweer hier in Nederland, 
maar ook om ondersteuning door 
die diensten bij kansen voor de 
industrie, vooral op de internati-
onale markt. Hier komt Europa 
ook steeds meer in beeld. De 
Europese Commissie heeft mid-
delen vrijgemaakt die bedoeld zijn 
om de samenwerking binnen de 
Europese Unie op dit gebied te 
verbeteren. Het gaat om miljarden, 
maar het is vooral een uitdaging 
voor de kleinere landen, dus ook 
Nederland, om actief te zoeken naar 
samenwerking met andere Euro-
pese bedrijven. De twee grootste 
landen, Frankrijk en Duitsland, 

kunnen bilateraal natuurlijk een 
overheersende macht ontketenen. 
De Nederlandse industrie zal hier 
de Nederlandse overheid steeds 
nodig hebben. Het is ook daarom 
dat de NIDV zijn Europese oriën-
tatie momenteel stevig intensiveert. 
Samen met de krijgsmacht, politie 
en brandweer, werken wij zo aan 
een veiliger wereld.

Hans Hillen, 
Voorzitter stichting Nederlandse Industrie 

voor Defensie en Veiligheid

WERKEN AAN  
EEN VEILIGE WERELD

Wilt u meer weten over veiligheidsmaatrege-
len? Kijk dan eens op analysenederland.nl.

Toegangscontrole en veiligheid van bedrijfslocaties waren 
voorheen vooral het domein van bewakingsbedrijven. Heel 
traditioneel, waarbij fysieke inspanningen nodig zijn om de 
beveiliging te garanderen. Nsecure, specialist op het gebied 
van toegangsverlening en security management, ziet die 
discipline echter niet als product, maar veel meer als een 
dienst. “Security en safety zijn samen onderdeel van een 
beleid”, zegt Hans van Driel, directeur Nsecure.

Van Driel benadrukt daarbij dat manbewaking dankzij nieuwe 
technologieën steeds meer achterhaald raakt. In plaats 
daarvan komt de nadruk te liggen op ‘Security as a Service’. 
Daarbij staat niet het product centraal, maar  voortdurende 
zekerheid voor de opdrachtgever. “Toegangscontrole en be-
waking waren voorheen gescheiden werkvelden. Nu nog zien 
we een traditionele alarmopvolging, waarbij een extern bewa-
kingsbedrijf op het alarm wordt afgestuurd. Ik geloof daar niet 
in. Dankzij systemen is dit op afstand op te lossen. Security en 
safety moet je niet van elkaar scheiden. Samen maken ze deel 
uit van een totaalconcept om bedrijfscontinuïteit te garande-
ren”, aldus Van Driel.

Security as a Service betekent heel praktisch dat Nsecure het 
volledige toegangs- en beveiligingsbeleid kan overnemen, 

zowel de bouwkundige installatie als het elektrotechnische 
toezicht. Daarmee is Nsecure  een partner die de volledige 
verantwoordelijkheid neemt voor de totaalbeveiliging. “Als 
je investeert in pandbewaking via de traditionele oplossing, 
dan weet je in ieder geval dat door manbewaking de kosten 
jaarlijks zullen stijgen. Investeer je in techniek, dan ben je 
structureel verzekerd van optimale security. Wij kunnen op 
afstand minutieus afwijkende signaleringen aflezen. Komt er 
een melding, dan kunnen we met behulp van slimme techno-
logieën nauwkeurig de situatie ter plekke inspecteren en op 
basis daarvan de juiste inzet bepalen” 

Wanneer je pandbewaking koppelt aan de Nsecure platforms 
voor effectieve toegangsverlening, dan is er ook realtime 
inzicht over de geautoriseerde personen op de bedrijfslo-
catie of in specifieke ruimten. Met één druk op de knop is 
de opdrachtgever dus van alle bewegingen op de hoogte en 
volledig ‘in control’.

‘Security en safety: geen product, maar beleid’

Hans van Driel
Directeur Nsecure

www.nsecure.nl

ADVERTORIAL
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Informatie moet tegenwoordig overal en altijd be-
schikbaar zijn. Dat vraagt om een sterke toegangslaag 
die voldoet aan interne en externe security en aan 
wet- en regelgeving. De oplossing is een sterk Identity 
& Access Management. IAM neemt risico’s weg, 
biedt gebruiksgemak en maakt innovatieve 
ontwikkelingen mogelijk.

In het pre-cloud tijdperk was het simpel. Informatie 
stond in het eigen datacentrum, beschermd achter 
slot en grendel. Identity en Access Management 
(IAM) was als het slot op de voordeur. Medewerkers 
konden vanaf de eigen werkplek met hun gebruikers-
naam en wachtwoord de deur openen om de data te 
gebruiken. Die tijd ligt achter ons. Van het bescherm-
de eigen datacentrum zijn we gegaan naar informatie 
die overal beschikbaar is. 

De digitale transformatie heeft de boel flink op-
geschud. Veel organisaties zijn bezig met nieuwe 
businessmodellen en intensievere samenwerkings-
verbanden, waarbij ze gebruik maken van IT-platfor-
men als AWS, Google of Azure. Ze geven toegang tot 
informatie aan medewerkers, partners, apparaten en 
api’s. Het zorgt voor een exponentiele groei van het 
aantal gebruikers binnen de applicaties en informatie-
voorzieningen.

Tegelijk vragen hogere gebruikerseisen, aangescherp-
te wet- en regelgeving én cyberrisico’s dat organisa-
ties volledige controle behouden over hun informatie. 

Organisaties moeten daarom de verschillende soor-
ten gebruikers kunnen authentiseren én na kunnen 
gaan of de gegeven toegang op een bepaald moment 
nog juist is.

Identity & Access Management is daarom een be-
langrijk fundament voor elke organisatie. Het zorgt 
ervoor dat de cloud veilig én verantwoord gebruikt 
kan worden. Het is essentieel dat informatie gebruikt 
kan worden, op een veilige manier, door de juiste 
gebruiker, in welke situatie dan ook. Hiervoor moet 
duidelijk zijn wie welke informatie vanaf wanneer, 
tot wanneer, op welke manier en met welk doel mag 
gebruiken.

Zover is het echter bij veel organisaties nog niet. Au-
torisaties worden vaak handmatig verleend, met alle 
problemen van dien. Een medewerker die van functie 
wijzigt, behoudt vaak de autorisaties van zijn oude 
functie; hij krijgt er slechts autorisaties bij. Een ander 
voorbeeld is een businesspartner met wie wordt 
samengewerkt. Deze partner zou moeten controle-
ren of zijn medewerkers nog toegang tot informatie 
mogen hebben. In de praktijk gebeurt dat vaak niet 
waardoor er veel ghost accounts ontstaan.

De praktijk vraagt daarom om een IAM dat op een zo 
vriendelijk mogelijke wijze gebruikers kan autoriseren 
en waarbij gemonitord kan worden wie wat doet of 
heeft gedaan. Dat vraagt om geïntegreerde oplossin-
gen; oplossingen die zich vanuit elk perspectief met 

uw organisatie mee-ontwikkelen. Pas zo neemt IAM 
risico’s weg, biedt het gebruiksgemak en maakt het 
innovatieve ontwikkelingen mogelijk.

Traxion is daarbij de partner die met een strategische, 
tactische en operationele blik door de ogen van haar 
opdrachtgevers kijkt. Op basis daarvan ontwikkelt 
de IAM-specialist de beste oplossing, van advies en 
ontwerp tot en met implementatie en beheer. Traxion 
is onafhankelijk en staat voor de klant.

De succesfactor hierbij is het woord samen. IAM al-
leen kan succesvol zijn als deze naadloos is afgestemd 
op de behoefte van de organisatie. Hiervoor zorgt 
Traxion door vanuit zijn expertise zowel management, 
IT als gebruikers van de klant erbij te betrekken. Traxi-
on begeleidt het proces van de implementatie van 
begin tot eind – tot en met de services daarna.

Traxion kan buigen op bijna 20 jaar ervaring. De 
organisatie is gefocust op Information Security-op-
lossingen, waarvan IAM het hart is. De ruim honderd 
experts zijn betrokken en leveren kwaliteit. Door 
advies en oplossingen op maat kan Traxion organisa-
ties verder helpen in de continu veranderende wereld 
van digitale transformatie. Dus wilt u meer controle 
hebben over de toegang tot uw informatie, neem dan 
contact op met een van de experts van Traxion.

WEES IN CONTROLE OVER UW INFORMATIE

www.traxion.com

ADVERTORIAL
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Slim beveiligen tegen brand
De meeste bedrijven zijn voorzien 
van goede rookmelders en 
nemen maatregelen tegen het 
risico op brand. Toch kan er altijd 
iets gebeuren. Kortsluiting, een 
smeulende sigarettenpeuk, een pan 
die vlamvat in de bedrijfskantine, het 
risico op brand blijft altijd aanwezig. 
Hoe goed je je ook voorbereid.

In het Bouwbesluit 2012 staat daarom 
wettelijk vastgelegd dat sommige 
bedrijven zich verplicht moe-
ten aansluiten op een Openbaar 
Meldsysteem. Dit systeem verbindt 
de brandmeldinstallatie in het 
bedrijf met de meldkamer van de 
regionale brandweer, zodat deze 
direct kan beoordelen of er sprake 
is van een noodsituatie waarvoor zij 
moeten uitrukken.

Volgens het Bouwbesluit zijn er 
een aantal bedrijven die verplicht 
aangesloten moeten zijn op een 
OMS. Hierbij kun je denken aan 
bedrijven waar veel kwetsbare 
personen zijn, zoals bijvoorbeeld 
ziekenhuizen en verzorgingste-
huizen, maar ook de cellen in 
gevangenissen, waar mensen niet 
zelf weg kunnen komen wanneer 
er brand uitbreekt. Daarnaast zijn 
ook gebouwen waar veel mensen 

samenkomen, zoals luchthavens, 
en bedrijven waar veel gewerkt 
wordt met gevaarlijke en brand-
bare stoffen verplicht om zich aan 
te sluiten op een OMS. Als laatste 
zijn ook bedrijven met zogenaamd 
‘maatschappelijk belang’ of bedrij-
ven met een verhoogd risico op 
grote financiële schade, verplicht 
zich aan te sluiten. Hierbij kun je 
bijvoorbeeld denken aan musea 
met waardevolle kunstcollecties. 
Ook kunnen bedrijven zelf een 
aanvraag voor aansluiting op een 
OMS indienen. Als er inderdaad 
sprake is van een verhoogd risico 
kan deze aangesloten worden.

Abonnees van een OMS moeten wel 
aan een aantal aansluitvoorwaarden 
voldoen. Zo mag de aangesloten in-

‘Als er sprake 
is van een 
verhoogd risico 
kan een OMS 
aangesloten 
worden.’ ‘Over het algemeen zijn 

internetverbindingen in Nederland 
stabiel, maar mocht er toch iets 
gebeuren, dan is het noodzakelijk 
dat er een tweede verbinding 
aanwezig is om de meldingen over 
te brengen.’

kwaliteitseisen voldoen en moet het 
voor de brandweer onmiddellijk 
duidelijk zijn bij welke brandwee-
ringang de brandweer het best kan 
inzetten. Ook moet de gebruiker 
bij een melding meewerken aan 
de beoordeling van de melding. Al 
deze zaken zorgen ervoor dat de 
brandweer sneller kan beoordelen 
of er daadwerkelijk sprake is van 
brand en daardoor efficiënter kan 
reageren en optreden.

Aan beveiliging deze slimme beveili-
gingsapparatuur worden natuurlijk 
hoge eisen gesteld. Zo mag er bij 
de alarmtransmissie geen gebruik 
worden gemaakt van de reguliere 
internetverbinding van het bedrijf. 
Deze is over het algemeen open 
en daardoor onveilig, omdat er 
risico op cybercrime aanwezig is. 
Er zijn daarom besloten en volledig 
gescheiden verbindingen nodig. 
Ook is er een tweede back-up 
verbinding noodzakelijk. Over het 
algemeen zijn internetverbindingen 
in Nederland stabiel, maar mocht 
er toch iets gebeuren (denk aan een 
stroomstoring of zelfs aan sabota-
ge), dan is het noodzakelijk dat er 
een tweede verbinding aanwezig is 
om de meldingen over te brengen, 
zodat er in het geval van brand geen 
enorm risico ontstaat.

Marjon Kruize

stallatie niet te veel onduidelijke of 
onnodige meldingen veroorzaken, 
moet de installatie aan bepaalde 

Het risico op brand blijft altijd aanwezig. 

BETER VOORBEREID

Op analysenederland.nl leest u nog veel meer 
over het beveiligen van je bedrijfspand.
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Bij TSTC geloven we in klassikaal trainen, maar dan wel op 
onze eigen manier! Sinds 1999 gaat TSTC voorop in het 
aanpassen, versnellen en verbeteren van ICT gerelateerde 
trainingen aan de wensen en eisen van onze klanten.

-
oneel klassikaal trainen:

• Grote niveauverschillen tussen cursisten onderling

zelfstudie
• Laag rendement omdat er na de training nog veel zelfstan-
dig gelezen en herhaald moet worden

-

TSTC slaagt er met een unieke werkwijze in deze problemen 
-

ons is dit geen goedkoop verkoopverhaal, het is wie en wat 
we zijn in al onze vezels

01

05
03

07
09

04

08
10

02

06

Persoonlijke benadering 

All-in tarieven

Hotelaccommodatie (optioneel) 
inbegrepen

Indien mogelijk sluit je de training direct 
af met het bijbehorende examen

Bij technische titels: praktijkgerichte 
hands-on i.p.v. powerpoint based 
training

en begeleide zelfstudieperiode vooraf

Geplande trainingen gaan altijd door

Uniek organisatiebreed security 
opleidingsprogramma

100% slagingsgarantie

Kleine groepen van maximaal 8-10 
cursisten

Wij kennen je ook na de training nog bij 
naam en denken met je mee bij eventuele 
ziekte, beperkingen of moeite om een 
examen te halen.

Geen extra kosten voor oefenvragen, 
studiemateriaal, lunch of waar mogelijk 
(her)examens.

Voor een focus op je training en het 
voorkomen van reisproblemen.

Geen extra kosten voor oefenvragen, 
studiemateriaal, lunch of waar mogelijk 
(her)examens.

In geavanceerde labs doe je kennis op die 
direct toepasbaar is op de werkvloer.

Minder niveauverschil tussen jou en de 
andere deelnemers en tot 50% korter 
afwezig van de werkplek.

Ook bij minder aanmeldingen. 
Overmachtsituaties uitgezonderd.

TSTC is dé specialist in security- en 
privacy trainingen op zowel technisch als 
tactisch/strategisch gebied

Mocht je onverhoopt zakken dan zijn 
eventuele herexamens voor onze rekening 
(geselecteerde trainingen). Ook het naar 
wens opnieuw deelnemen aan een training 
is kosteloos.

Met vaste, praktijkervaren docenten 
die je meer vertellen dan wat er in het 
studiemateriaal staat.

CyberSecurity Trainen kun je 
overal, slagen doe je bij TSTC.

www.tstc.nl
0318-581480
info@tstc.nl

ADVERTENTIE
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Securitychecks verlangen slimme systemen
Vliegverkeer en een uitgebreid veiligheidsprotocol gaan hand in hand.

Vliegverkeer en een uitgebreid veilig-
heidsprotocol gaan hand in hand. 
Dat geldt uiteraard voor vliegbewe-
gingen, maar ook voor vervoersbe-
wegingen in en om vliegvelden. Wat 
dat betreft is er nieuws te melden, 
zowel aan de kant van Amsterdam 
Airport Schiphol als Rotterdam The 
Hague Airport. Die eerste locatie 
heeft de intentie aangekondigd om 
nieuwe opdrachten uit te schrijven 
op het gebied van beveiligingsdien-
sten. Er gaat daar een fors bedrag 
mee gemoeid, namelijk een totale 
waarde van 2 miljard euro. Welke 

beveiligingsbedrijven daarbij betrok-
ken gaan raken, is nog niet bekend, 
maar het bestuur van Schiphol heeft 
wel aangegeven dat er raamover-
eenkomsten worden gesloten met 
maximaal zeven marktpartijen.

Ook Rotterdam The Hague Airport 
zit niet stil. ‘We nemen zichtbare en 
onzichtbare maatregelen’, liet een 
woordvoerder medio maart opteke-
nen door Dagblad010, waarbij hij 
tegelijkertijd niet de behoefte voel-
de om het achterste van zijn tong te 
laten zien. Directe aanleiding om 
extra maatregelen te nemen, was de 
aanslag begin maart in een Utrecht-
se tram, waarbij drie mensen stier-
ven en drie levensgevaarlijk gewond 
raakten. Dat was voor het vliegveld 
tussen Rotterdam en Den Haag een 
duidelijk motief om extra beveili-
ging in te zetten, die zover bekend 
grotendeels bestond uit het inzetten 
van extra mankracht. Of het daarbij 
is gebleven, werd niet bekend 
gemaakt: ‘Over de precieze inhoud 
van die maatregelen kunnen wij 

geen mededelingen doen’, bena-
drukte de woordvoerder tot slot. 

Welke maatregelen precies in het 
geding zijn, mag dan vooralsnog 
onduidelijk blijven. Die inspannin-
gen getuigen in ieder geval van de 
wil om security naar een hoger level 
te tillen. Deze tendens is niet uit de 
lucht komen vallen. Al jarenlang 
wordt er volop gesleuteld om de 
kansen van nieuwe technologie ook 
binnen de securitywereld uit te nut-
ten. Zo maken slimme toegangsys-
temen op luchthavens steeds meer 
gebruik van biometrie, terwijl scan- 
en detectiesystemen bruikbare data 
opleveren om securitybedreigingen 
tot een minimum te beperken. 
Ander voorbeeld zijn hoogwaardige 
HD-beelden van beveiligingscame-
ra’s. De inzichten in de doorstroming 
van bezoekers leveren duidelijke 
analyses op voor beveiligingsdoelen. 

De wil om security naar een hoger 
level te tillen, heeft niet alleen van 
doen met nieuwe technische mo-

In een wereld waarin openbare 
veiligheid onder druk staat, begint 
het belang van security zwaarder 
te wegen. Zeker op traditioneel 
drukbezochte locaties, zoals airports 
en havens, bestaat er toenemende 
aandacht voor veiligheidsvraagstuk-
ken. Er wordt extra mankracht 
ingezet, terwijl daarnaast vaker 
gebruik wordt gemaakt van slimme 
checks met behulp van scan- en 
detectiesystemen.  

gelijkheden, maar uiteraard tevens 
met de toegenomen onveiligheid in 
de wereld. Er bestaat al lange tijd 
de historie van smokkelwaar als 
verdovende middelen, verborgen 
bedreigde diersoorten of explo-
sieven, terwijl daar natuurlijk ook 
het risico van terrorisme aan is 
toegevoegd. Met behulp van nieuwe 
scan- en detectietechnologie kun-
nen dergelijke risico’s op een snelle 
en efficiënte wijze worden beperkt.

Wat tot slot nog als een duidelijke 
uitdaging geldt, is dat drukbezochte 
vervoerslocaties als luchthavens 
en zeehavens optimaal beschermd 
moeten worden tegen terrorisme en 
criminaliteit, terwijl de afhandeling 
van passagiers, bagage en goede-
ren veilig, snel en efficiënt moet 
gebeuren. Met alleen de inzet van 
beveiligingspersoneel komt je daar 
niet mee, daar is ook de inzet van 
slimme apparatuur voor nodig.

Hugo Schrameyer
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Beveiliging op scherp: sector in beweging voor
gemeenschappelijk veiligheidsbelang
DAEL Security - veiligheid voor iedereen
Als leverancier van totaaloplossingen op het 
gebied van scan- en detectiesystemen bewijst 
DAEL Security zich met ruim 800 operationele 
systemen in de Benelux al vele jaren als een 
betrouwbare partner in de veiligheidsketen van 
wetshandhaving, logistiek en passagiersstromen 
op luchthavens en treinstations. Zij volgt de 
‘wapenwedloop’ en daaruit voortvloeiende 
dreiging en veiligheidsoplossingen op de voet 
en voorziet haar klanten in de Benelux en 
daarbuiten proactief en discreet van technisch 
en operationeel advies. 

Sinds de oprichting in 2001 is de DAEL Group 
van een kleine regionale speler uitgegroeid 
tot een internationaal opererend bedrijf met 
diverse kantoren in meerdere landen, circa 320 
medewerkers en een omzet van €75 miljoen in 
2018. In 2020 staat de bouw van een compleet 
nieuw, toekomstbestendig en multifunctioneel 

bedrijfsgebouw van ruim 20.000m2 gepland.
Opererend onder de paraplu van de DAEL 
Group levert DAEL Security elke dag een 
waardevolle en tastbare bijdrage aan de 
(inter-)nationale veiligheid van mens en 
transport.   

 De innovatieve kracht van de 
koppeling tussen mens en techniek 
in combinatie met onze drive en 
toewijding zijn belangrijke pijlers voor 
onze sterke reputatie bij de nationale 
overheid en het bedrijfsleven.”

Ons team van ervaren engineers, 
toegewijde collega’s en veteranen uit 

- Albert Visser, General Manager DAEL Security

sales.security@dael.com
www.dael.com

diverse krijgsmachtsonderdelen gaat binnen 
ons uitgebreide internationale netwerk 
daadkrachtig om met de dynamiek van steeds 
veranderende dreiging. Zo voorzien we 
dagelijks in het beantwoorden van de vaak 
complexe veiligheidsvraagstukken. Mede 
hierdoor groeit het aantal klanten gestaag en 
bewijzen we elke dag onze meerwaarde op 
onder andere Schiphol.  

In haar blik op de toekomst richt DAEL Security 
zich op het versterken van haar onderscheidend 
vermogen door software ontwikkeling, data-
ontsluiting, analyse en systeemintegratie. 
Dit alles met de focus op het hooghouden 
van de reputatie op het gebied van levering, 
installatie, onderhoud en service van scan- en 
detectiesystemen. “Begrijp de uitdaging en 
behoefte van je klanten en lever maatwerk ter 
vergroting van de veiligheid voor iedereen!”

ADVERTORIAL

“De hoeveelheid gebruikers is in de 
afgelopen jaren enorm gegroeid”, 
aldus co-founder, partner en senior 
consultant John van Westeneng 
van Traxion. “Van al die gebruikers 
moet je weten wie ze zijn, wat ze 
mogen doen en hoe en wanneer ze 
je informatie gebruiken. Identity en 
access management (IAM) noemen 
we dat.”
 
Naast de menselijke gebruikers, geldt 
dit ook voor software die gebruikers 
simuleert: robots. “Bij menselijke 
gebruikers kun je per taak bepalen 
hoe toegang wordt verkregen, bij-
voorbeeld door een 2e authenticatie 
te vragen. Bij robots is dat lastig. Die 
hebben geen toegang tot sms, een 
token of een vingerafdruk. Je moet je 
securitybeleid dus aanpassen.”
 
Wanneer het gaat om beveiliging zijn 
er volgens Van Westeneng verschil-
lende domeinen: preventie, detectie 
en response georiënteerd. Voorheen 
was IAM vooral preventief, nu komt 
detectie en response steeds meer 
beschikbaar binnen IAM.”
 
Bij detectie wordt continu gemeten 
of het gedrag dat plaatsvindt 
normaal is of niet. Zo niet, dan kan 
er gelijk gereageerd worden, de 
response. “Bijvoorbeeld door de 
gebruiker uit te sluiten. Er wordt 
dan in real time gekeken welke be-
voegdheden de gebruiker heeft en 
hoe deze gebruikt worden.”
 
De techniek is er al, stelt Van Wes-
teneng. “De volgende stap in de vol-
wassenheid van de sector is dat we 
dit in de praktijk gaan toepassen.”

Marjon Kruize

John van Westeneng, co-founder, partner 
en senior consultant bij Traxion.

PREVENTIE, DETECTIE EN 
RESPONSE KOMEN SAMEN
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Bata Forward Legend
The S1P safety shoe with the BOA® locking system.

Easy to fi t. Improving your working shoe to the max!

www.bataindustrials.com/boa-fi t-system/

IMPROVING WORKING LIVES

ADVERTENTIE

Waardevolle en belangrijke spullen bewaar 
je achter slot en grendel. Dat geldt in de 
digitale wereld natuurlijk ook. Grotere orga-
nisaties automatiseren zoveel mogelijk het 
beheer van accounts, login-gegevens en 
toegangsrechten van hun gebruikers. Identi-
ty en Access Management (IAM) heet dat.

Dankzij IAM hoeven gebruikers minder 
wachtwoorden te onthouden. Ze hebben 
minder verschillende middelen voor authen-
ticatie nodig, soms kunnen ze zich in één 
keer aanmelden voor meerdere applica-
ties, plus kunnen ze zelf wachtwoorden en 
andere gegevens beheren, wachtwoorden 
resetten en eventueel rechten aanvragen 
voor het gebruik van applicaties.

Als organisatie voldoe je hiermee aan alle 
wet- en regelgeving rondom privacy van 
gebruikers en verantwoordelijkheden en 
vertrouwelijkheid van informatie. Dit alles gaat 
immers niet ten koste van de veiligheid. Ster-
ker nog: die wordt er alleen maar beter van.

IAM verbetert niet alleen het gebruiksgemak, 
het waarborgt ook de vertrouwelijkheid, inte-
griteit en beschikbaarheid van informatie en 
diensten. Informatie kan niet ongeoorloofd 
gewijzigd worden. Data zijn altijd beschik-
baar, maar alleen voor gebruikers met het 
recht de betreffende informatie te zien. 

Het klinkt als een behoorlijke investering, 
zo’n IAM. De besparingen zijn echter ook 
enorm. Zo daalt het aantal helpdeskver-
zoeken over wachtwoorden en inloggen 
drastisch. Het licentiebeheer wordt met IAM 
veel inzichtelijker en eenvoudiger én het 
aanmaken van accounts gaat fors omlaag, 
juist omdat iedere gebruiker slechts een-
maal een account hoeft aan te maken.

Marc van der Sterren

AOV is meer 
dan financieel 
vangnet 

De kans op arbeidsongeschiktheid is zeker 
niet kleiner voor een zelfstandig onder-
nemer. Het is dan ook geen luxe om dit 
risico af te dekken. Met een arbeidson-
geschiktheidsverzekering behoud je een 
inkomen, ook bij ziekte, na een ongeval of 
een zwangerschap.

Ja, de premie is een behoorlijke kostenpost 
voor een ZZP’er. Vergeet echter niet dat 
deze aftrekbaar is van de belastingen. Een 
aftrekpost die kan oplopen tot meer dan 50 
procent. Toch kiezen sommige zelfstandi-
gen ervoor om in plaats van een AOV een 
spaarpotje opzij te zetten. Dat is inderdaad 
een flinke besparing op de bedrijfskosten. 
Bij arbeidsongeschiktheid is het dan echter 
wel te hopen dat dit potje goed gevuld is. 
En dat de arbeidsongeschiktheid niet te 
lang aanhoudt, want zo’n potje is snel leeg.

Om toch op de premie te besparen, kan een 
ondernemer er ook voor kiezen slechts 
een gedeelte van zijn inkomen te verzeke-
ren. Is het euvel niet al te groot, en kan hij 
gedeeltelijk blijven werken, dan keert een 

AOV gedeeltelijk uit. En kan hij alleen 
nog werken in een ander beroep, dan is 
de ondernemer echt niet verplicht om 
ander werk te gaan doen. Een verzekering 
wordt immers afgesloten voor een speci-
fiek beroep.

Al is het inkomen verzekerd, toch zal een 
ZZP’er snel weer aan de slag willen. Ook 
de verzekering die hem een uitkering 
betaalt ziet hem uiteraard graag weer 
snel aan het werk. Ze hebben dus een 
gezamenlijk belang. De verzekerings-
maatschappij heeft daarom specialisten 
in dienst. Medici, arbeidsdeskundigen 
en bedrijfskundigen. Deze deskundigen 
helpen een ondernemer snel weer op de 
been. Ze helpen mee met het herstel en 
als het echt niet meer mogelijk is hetzelf-
de werk te blijven doen, dan bieden ze 
een loopbaanbegeleiding aan. Een AOV is 
dus meer dan een financieel vangnet.

Bij veiligheidsschoenen denk je al snel aan 
beschermde neuzen en aan penetratiebestendige 
tussenzolen om te voorkomen dat iemand letsel 
oploopt door in een spijker te trappen.

Schoeisel met een lage elektrische weerstand 
voorkomt hinder door elektrostatische lading, iets 
wat van belang is wanneer er wordt gewerkt met 
chemische stoffen, gassen, explosieven, maar 
ook met stof. Want statische elektriciteit kan ook 
een stofexplosie veroorzaken.

Denk bij goed schoeisel echter niet alleen aan 
veiligheid, maar ook aan welzijn. 15 procent 
van de werknemers heeft problemen met 
veiligheidsschoeisel. Gewoon omdat ze niet 
goed passen. Let dus zowel op de lengte- als 
de breedtemaat. Of beter nog: laat de schoenen 
door een gespecialiseerd bedrijf aanmeten. 
Want lage rugklachten, maar ook klachten in 
schouders, nek, heupen en knieën, leiden maar al 
te vaak tot arbeidsverzuim. 

Digitalisering is de toekomst. Data vormen de nieuwe olie. 
Hackpogingen zijn steeds vaker in het nieuws. Veelal gaat het 
dan om grote hacks bij overheidsinstanties of grote bedrijven. 
Maar MKB-bedrijven zijn nog veel vaker aan de beurt. Met 
hacks, datalekken of gestolen gegevens.

Met een eenvoudige firewall of gratis antivirusprogramma 
houden we het gevaar niet meer buiten de deur. Methodes 
waarmee cybercriminelen proberen in je computer en bij je 
gegevens te komen, worden steeds gesofisticeerder. Uit het 
Jaarlijks Cybersecurity Rapport 2018 van Cisco blijkt dat bijna 
de helft van de organisaties te maken kreeg met DDoS aan-
vallen. En daarmee staan we nog maar aan het begin van de 
cybertoekomst. De hoeveelheid malware groeit aanzienlijk en 
richt steeds meer schade aan.

Iedereen die met data werkt moet zijn digitale veiligheid kunnen 
waarborgen. Cybersecurity belooft daarmee een van de groot-
ste sectoren van de toekomst te worden. Compleet met prakti-
sche en theoretische onderwijsinstellingen en universiteiten. 

En voor wie door de bomen het bos niet ziet en nu al aan de 
slag wil zijn er tal van workshops, trainingen en opleiding-
strajecten. Geen overbodige luxe. Want wie cybersecurity 
negeert, mist de toekomst. 

DE SLEUTEL TOT 
ELEKTRONISCH 
TOEGANG 

IAM verbetert niet alleen het gebruiksgemak, het waarborgt 
ook de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van 
informatie en diensten.

WIE CYBERSECURITY 
NEGEERT, MIST DE TOEKOMST

VOORKOM 
SCHADE EN 
SCHANDE MET 
SCHOEISEL

EEN DIGITALE WERELD

Digitalisering doet zijn intrede in alle facetten van de 
samenleving. En dat vraagt om nieuwe manieren van 
beveiligen. U leest er meer over op analaysenederland.nl.
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De integrale visie op cybersecurity wint de laatste jaren 
enorm terrein: veel organisaties zijn er zich van bewust dat 
cybersecurity een technische, een organisatorische en een 
menselijke component heeft. Om een stap verder te kunnen 
zetten in de menskant, combineerde Hoffmann expertise op 
het gebied van cybersecurity met die van psychologie.

Dit resulteert in een vernieuwende aanpak die zich richt op het daadwerkelijke 
gedrag van medewerkers van een organisatie; wat is ervoor nodig om dat meer 
cyberveilig te maken? Welke maatregelen kunnen organisaties nemen om het 
gedrag van hun medewerkers cyberveiliger te maken? Deze inzichten komen voort 
uit recente onderzoeken in verschillende typen organisaties. Ze laten zien hoeveel 
meer mogelijkheden dan alleen awareness-trainingen een organisatie heeft die de 
menskant van cybersecurity wil aanpakken.

Aandacht voor de menskant, niet voor gedragskundigen 

De toenemende aandacht voor de menskant van cybersecurity is een feit. De 
inzet van gedragskundigen daarbij, blijft echter achter. Tijdens de opkomst van 
cyberaanvallen was er vooral behoefte om het bewustzijn over de risico’s bij 
werknemers te verhogen. Dit wordt gedaan in velerlei vormen, zoals awareness 
trainingen, e-learnings of games. Echter, steeds meer blijkt de awareness van 
medewerkers wel in orde: men weet wat er van hen wordt verwacht. Toch blijft 
het gewenste gedrag achter.

In een programma ontwikkeld door psychologen dat zich specifiek richtte op 
de gedragskant van cybersecurity, werd duidelijk waarom: gedrag bestaat naast 
awareness uit nog twee factoren: motivatie (wil iemand het wel?) en gelegenheid 
(wordt iemand wel in staat gesteld om het te doen?).

Cyberveilig gedrag: waarom doen we het nog niet? 

Recentelijk heeft Hoffmann met een team van psychologen een onderzoek ge-
houden onder meer dan 100 medewerkers van verschillende organisaties naar de 
redenen voor het ontbreken van gedrag. Het meten waarom gewenst gedrag niet 
optreedt, gebeurde door middel van diepte-interviews met werknemers uit een 
bepaalde doelgroep. In deze interviews zoomden de psychologen in op concrete 
gedragingen die door management of (C)ISO’s van de betreffende organisaties wa-
ren benoemd als gewenst. De open gespreksstructuur en de gesprekstechnieken 
van de psychologen leidden tot nieuwe inzichten in het waarom van het ontbre-
ken van het gewenste gedrag. 

Een aantal belangrijke conclusies uit dit onderzoek luidden:

Het ontbreekt regelmatig aan motivatie of gelegenheid
 Hoewel awareness programma’s zich in grote mate richten op het ver
 hogen van de capaciteit, is het ontbreken van capaciteit vaak niet de    
 oorzaak van waarom medewerkers zich niet cyberveilig gedragen.

Risico-inschatting is vaak laag
Risico bestaat uit kans (dat het mis gaat) x impact (gevolgen als het mis  
gaat). De resultaten toonden aan dat veel werknemers maar met een van   
deze twee rekening houden en de andere bagatelliseren.

Vriendelijkheid gaat vaak boven veiligheid
Medewerkers zijn soms minder gemotiveerd om zich veilig te gedragen   
omdat dat voor hen voelt als sociaal onwenselijk (denk aan het weigeren   
om telefonisch informatie te verstrekken).

Als awareness ontbreekt, dan gaat het om een specifiek element
Op het moment dat awareness wel de oorzaak is van het ontbreken van   
gedrag, is het belangrijk om te weten welk specifieke stuk awareness    
ontbreekt. Zo kan gerichter getraind worden.

Gemakzucht verklaart, maar minder dan gedacht
Soms speelt gemakzucht wel een rol in het verklaren waarom medewer-   
kers iets niet doen, maar meestal is het niet de enige reden en is    
het aandeel maar beperkt.

Maatregelen voor gedragsverandering 

Als duidelijk is waarom mensen iets nu niet doen, kan vervolgens concreet geke-
ken worden naar maatregelen: Wat kan een organisatie doen om de oorzaak aan 
te pakken? Inzicht in de oorzaken voor het ontbreken van gewenst gedrag geeft 
dus handvatten voor gerichte interventies. Het uiteindelijke doel: gedragsveran-
dering. Awareness is daarin een noodzakelijke stap, maar niet voldoende om op 
zichzelf tot effectieve gedragsverandering te leiden.

Cyberveilig gedrag:  
waarom doen we het nog niet?

Voor meer informatie kijk op www.hoffmann.nl/gedragsprogramma
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Een kritische waakhond     voor de veiligheid?
Ondanks het gegeven dat de maat-
schappij veel waarde hecht aan het 
onderwerp veiligheid en de veiligheid 
wordt beschouwd als een kerntaak 
van de overheid, kan men niet anders 
concluderen dan dat in de praktijk 
uitermate slordig met dit onderwerp 
wordt omgegaan. Dit blijkt niet alleen 
uit de onafhankelijke onderzoeken, 
maar ook uit de kritische artikelen of 
programma’s van onderzoeksjour-
nalisten en de verhalen van klokken-
luiders. Graag zou ik de komst van 
een ‘kritische waakhond’ voor de 
veiligheid willen bepleiten.

Misstanden of ernstige gebeur-
tenissen op het gebied van de 
veiligheid - zoals het eierschandaal, 
de cafébrand in Volendam, de vuur-
werkramp in Enschede, de aardbe-
vingen in Groningen, de MH17, de 
brand in het detentiecentrum op 
Schiphol-Oost, de onveiligheid bij 
Odfjell Terminals, etcetera, etcetera 
- worden altijd breed uitgemeten. 
De samenleving vraagt wat er zich 
precies heeft afgespeeld en wie 
daarvoor verantwoordelijk en/of 
schuldig zijn. Een onafhankelijk 
onderzoek kan worden ingesteld 
naar de ‘waarheidsvinding’ en een 
strafrechtelijk onderzoek naar de 
beantwoording van de schuldvraag.  

Bij dergelijke gebeurtenissen – zo 
leert de ervaring – wordt door de 
betrokkenen in eerste instantie alles 
ontkend. Het is en het was allemaal 
prima voor elkaar. Vervolgens kan 
er dan – na verloop van tijd – een 
snoeihard (onafhankelijk) on-
derzoeksrapport verschijnen, dat 
de verantwoordelijken kan doen be-
sluiten om te vertrekken of maatre-
gelen te nemen en beterschap te be-

loven. Alle aanbevelingen, zo wordt 
beloofd, zullen worden opgevolgd 
om een dergelijke gang van zaken 
in de toekomst te voorkomen. Maar 
in de praktijk wordt er eigenlijk niet 
of nauwelijks gecontroleerd of die 
goede voornemens en aanbevelin-
gen wel worden waargemaakt.

En als er door Inspecties iets over 
de blijvende tekortkomingen wordt 
gezegd, zoals bijvoorbeeld door het 
Korps Controleurs Gevaarlijke Stof-
fen en later de Rijksverkeersinspectie 
naar aanleiding van de aanbevelingen 
na de vuurwerkramp in Culemborg 
in 1991, dan leidt dat niet tot verdere 
acties. Dat geldt overigens veelal ook 
voor de interne waarschuwingen 
vanuit de organisaties zelf. 

Over het onderwerp veiligheid kan 
zeker lovend worden gesproken en 
het ontbreekt ons ook geenszins 
aan goede voornemens, maar in 
werkelijkheid – zo leert iedere keer 
weer de ervaring – kan het onder-
werp veiligheid heel gemakkelijk 
het onderspit delven als het wordt 
afgewogen tegen andere - met name 
economische - belangen.

Zo bleek uit het onderzoeksrapport 
naar de explosie met de Spaceshutt-
le Challenger dat de lekkages bij de 
sluitringen van deze spaceshuttle 
volledig bekend waren, maar het 
verhelpen van dit euvel zou een zéér 
kostbare operatie worden, waarbij 
tevens het totale lanceerschema zou 
moeten worden verlaten.  En, zo 
werd gesteld: “Er was immers nog 
nooit iets gebeurd!”

Na de ontploffing van deze shuttle 
schreef de onderzoekscommis-

sie een kritisch rapport over het 
veiligheidsbeleid bij de NASA, 
waar – volgens de commissie – de 
veiligheid het aflegde tegen lanceer-
schema’s en budgeteisen. Dit on-
derspit delven van het onderwerp 
veiligheid speelt nu des te meer, 
daar wij leven in het tijdperk van de 
zelfregulering. Het tijdperk waarin 
gesteld wordt: ‘Laat de veiligheid 
aan de professionaliteit van de sec-
toren zelf over en geen betutteling 
meer door de overheid, maar de 
overheid op afstand.’

In dit tijdperk zijn vele veiligheidsre-
gels nu geen wettelijke regels meer, 
maar sectorale veiligheidsregels die 
géén verbindende voorschriften zijn. 
In de praktijk van de onafhankelijke 
onderzoeken zie je dat vele organisa-
ties, inclusief de overheid, zich niet 
houden aan dergelijke regels en dat 
onder het motto dat het toch geen 
wettelijke regels zijn. Meestal liggen 
hier overigens economische motie-
ven aan ten grondslag.

Vervolgens geldt ditzelfde helaas ook 
voor de wettelijke regels! Zo werd 
bijvoorbeeld bij de Schipholbrand 
uit efficiency overwegingen afge-
weken van de wettelijke verplich-
ting dat er 24-uurs bewaking in de 
K-vleugel aanwezig moest zijn. De 
bewaking werd ’s nachts vervangen 
door camera’s, met alle gevolgen van 
dien. In het tijdperk van bezuinigin-
gen is vervolgens ook nog eens op 
het overheidstoezicht bezuinigd, op 
grond van het motief dat de veilig-
heid nu toch aan de professionaliteit 
van de sector zelf werd overgelaten. 

Kortom, uit de vele (onafhankelijke) 
onderzoeken blijkt dat het onder-

Bij de professionaliteit van securitysystemen wordt al 
snel het bruggetje gemaakt naar forse investeringen. 
Ontwikkelingen van technologie is de laatste jaren im-
mers razendsnel gegaan en wie state of the art-beveili-
ging ambieert, zal daar een stevig budget voor moeten 
reserveren. “Onzin”, reageert CEO René Bolhuis van de 
Nederlandse softwareprovider Horus. “Met behulp van 
onze flexibele software kan ook verouderde apparatuur 
een volledige update krijgen.”

Horus richt zich met onder andere zijn video-, sensortech-
nologie en live datastreaming-diensten op beveiligingsvraag-
stukken. De werkvelden zijn daarbij zeer divers, waarbij valt 
te denken aan grenscontroles op luchthavens of in havens, 
risico-analyses bij grote drukte in stadscentra, maar ook aan 
beveiliging van bedrijven of faciliteiten als bouwplaatsen. 
“Securitytools als beveiligingscamera’s hebben afgelopen 
jaren technologisch een forse vooruitgang geboekt. Dat 
impliceert echter geenszins dat je verouderde tools kunt af-
schrijven. Door onze software kunnen we die weer volledig 
bij de tijd brengen”, vertelt Bolhuis. Dat deze keuze ook tot 
een lagere investering leidt, behoeft in feite verder geen be-
toog: een software-oplossing is aanmerkelijk goedkoper dan 
aanschaf van volledig nieuwe apparatuur.

Bolhuis maakt bij het bieden van zijn oplossingprogramma 
de vergelijking met het opeenstapelen van legoblokjes. Af-

hankelijk van de wensen bij de opdrachtgever en de nood-
zakelijkheid op de beveiligingslocatie kunnen extra toepas-
singen bij elkaar worden gevoegd. Zo noemt hij de behoefte 
aan videostreaming-diensten als voorbeeld: “Om tot een 
afdoende resultaat te komen, kan het noodzakelijk zijn om 
te kunnen beschikken over optimale videokwaliteit. Verou-
derde beveiligingscamera’s zijn daartoe onvoldoende uitge-
rust, maar met de toevoeging van onze oplossingen, kan de 
gebruiker juist wel weer over die kwaliteit beschikken.”

In die hoedanigheid wordt per situatie beoordeel welke com-
binatie van softwaretools het meest bevredigende resultaat 
oplevert. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit de basis van een 
beveiligingscamera, terwijl daar ook een onderdeel als ther-
mische infrarood aan kan worden toegevoegd. Het samen-
spel van de verschillende onderdelen is uiteindelijk bepalend 
voor het eindresultaat.  

‘Optimale security vergt geen extra investeringen’

horus.nu

René Bolhuis, CEO Horus

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid.
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Een kritische waakhond     voor de veiligheid?
werp veiligheid een casinospel 
dreigt te worden van “het kan goed 
of slecht gaan”.

Eveneens moet hierbij worden opge-
merkt dat die misstanden – het zich 
structureel en bewust niet houden 
aan de (wettelijke en sectorale) 
regels – soms wel tientallen jaren, 
konden voortduren zonder dat een 
correctie hierop vanuit het over-
heidstoezicht of vanuit de organi-
saties zelf plaatsvond (denk hierbij 
bijvoorbeeld aan Dupont of aan het 
gesjoemel met de dieselsoftware).

Ook is mijn ervaring met de on-
afhankelijke onderzoeken dat al 
deze misstanden op de werkvloer 
volledig bekend waren. Nooit was 
er sprake van een donderslag bij 
heldere hemel. 

Kortom, in de praktijk blijkt dat er 
slordig met de veiligheidsregels kan 
worden omgesprongen. Dat het 
onderwerp veiligheid gemakkelijk 
het onderspit kan delven. Dat de 
misstanden die hieruit kunnen 
voortvloeien – zonder correctie van 
het interne of externe toezicht – 
zéér lange tijd kunnen voortduren. 
Dat hierdoor vele personen in hun 
werkzame leven met gesjoemel 
worden opgevoed. Ook kan nog 
ernstig worden betwijfeld of de 
lessen uit de onderzoeken naar 
voorvallen in de praktijk worden 
gedeeld en vertaald. Dit gesjoemel 
stimuleert ook het wantrouwen in 
onze maatschappij. 

Om deze reden zou ik de komst van 
een waakhond voor de veilig-
heid willen bepleiten. De huidige 
bestaande overheidsinspecties 

zou ik willen bundelen tot één 
onafhankelijke Nationale Veilig-
heidsinspectie. Onafhankelijk van 
het bestuur en beleid. Deze nieuwe 
Veiligheidsinspectie zou dezelfde 
onafhankelijkheid en hetzelfde ge-
zag moeten krijgen als de huidige 
Onderzoeksraad voor Veiligheid, 
maar dan zuiver en alleen gericht 
op het veiligheidstoezicht. Dit 
toezicht is niet belast met de straf-
rechtelijke onderzoeken. 

Als ik terugblik op mijn 50-jarige 
betrokkenheid bij het onderwerp 
veiligheid, dan kan ik niet anders 
concluderen dan dat het onderwerp 
veiligheid een uitermate weerbar-
stige materie is. Veiligheid kost geld 
en daardoor wordt al snel de vraag 
gesteld: “Wanneer óf hoe vaak doet 
dat risico zich nu voor?”

Kortom, er zijn argumenten genoeg 
om zich niet aan de regels te hou-
den en snel weer over te gaan tot 
de orde van de dag. Een waakhond 
met gezag kan ervoor zorgdragen 
dat het onderwerp veiligheid de 
aandacht krijgt die het verdient en 
dat er van de lessen uit misstanden 
ook daadwerkelijk wordt geleerd.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven
Voorzitter van de Stichting 
Maatschappij en Veiligheid 

Auteur van ‘Oproep van een waakhond’

Gebruikers melden zich bij netwerken en applicaties aan 
door middel van een gebruikersnaam en iets wat je weet 
(wachtwoord) of wat je hebt (token). Er wordt veel tijd en 
geld besteed aan het beheren van de identiteit van gebrui-
kers, zo’n 8 miljard USD per jaar. 

Voor machines is het een heel ander verhaal, te vaak wordt 
vergeten dat ook deze een identiteit hebben. Onder de noe-
mer machines vallen zowel alle computers, mobiele appara-
tuur, servers en sensoren, als applicaties, API’s, containers en 
overage webservices. Het gevolg van het verlopen van een 
identiteit (certificaat) is dat machines niet meer kunnen com-
municeren, maar ook dat niet langer kan worden vastgesteld 
welke machine daadwerkelijk informatie aan het versturen is.
 
Voor sommige machines is het lastig dat de identiteit ver-
loopt (bijvoorbeeld een printer die een waarschuwing geeft), 
maar soms zijn de gevolgen nog veel groter. Het laatste half 
jaar zijn er verschillende voorbeelden naar buiten gekomen, 
waarbij meer dan honderd miljoen mensen (per incident) 
benadeeld zijn. In deze gevallen was het het C-level dat uitleg 
moest geven waarom deze machines niet beter beheerd wer-
den. In een van de incidenten is inmiddels bekend geworden 
dat de CEO, CIO en CISO het bedrijf verlaten hebben.

Steeds vaker is het handmatig beheer van Machine Identi-
teiten niet meer mogelijk. Vanwege een nieuwe manier van 
software ontwikkeling (DevOps) en door de toename van het 
aantal communicerende apparaten/sensoren in een zakelijke 
omgeving (IOT), is het voor de meeste bedrijven onduide-
lijk hoeveel machines er daadwerkelijk actief zijn. Zijn er 
honderden, duizenden of misschien zelfs honderdduizenden 
machines met certificaten actief op het netwerk?
 
“Venafi regelt het veilig gebruik van certificaten en sleutels die 
gebruikt worden bij beveiligde verbindingen en het controleren 
van identiteiten,” stelt Diederik Klijn, Regional Director bij Ven-
afi. “Wij helpen bij het in kaart brengen van machine identitei-
ten, maar ook bij het automatisch installeren en vernieuwen. 
Doordat het aantal handmatige acties sterk verminderd wordt, 
wordt het operationeel risico teruggebracht.”
 
Meer informatie over Machine Identiteiten is te vinden op 
www.venafi.com, waar ook een 30 minuten durende sessie 
kan worden aangevraagd om dit probleem te bespreken.

VERGEET UW MACHINE IDENTITEITEN NIET!

WWW.VENAFI.COM

VEILIGHEID NAAR EEN  
HOGER PLAN TILLEN

Eerder schreef prof. mr. Van Vollenhoven al eens 
over het verbeteren van de veiligheid in Neder-
land. U leest dit artikel op analysenederland.nl.

Is het mogelijk cybercriminelen te 
stoppen?

“Daar zijn veel cybersecurity-
bedrijven mee bezig; maar je moet 
er een stap verder in gaan. Onder-
zoeken hoe je mkb’ers weerbaarder 
kunt maken tegen cyberaanvallen. 
Het grote probleem van nu is dat 
ondernemers de dreiging niet seri-
eus nemen.” 
 
Hoe groot is die dreiging?

“Eén op de vijf ondernemers in 
Nederland is de afgelopen twaalf 
maanden getroffen door een cy-
beraanval, met financiële schade 
tot gevolg. De schade is niet altijd 
enorm, maar er gaan zeker bedrij-
ven aan failliet. Dus nagenoeg elk 
bedrijf krijgt er vroeg of laat mee te 
maken. En de risico’s worden alleen 
maar groter, want bedrijven gaan 
steeds meer digitaliseren.” 
 
Wat kunt u daar als lector tegen 
doen?

“Wij proberen ondernemers 
weerbaar te maken. We proberen 
hen meer bewust te maken van de 
risico’s en ontwikkelen interventies 
die zorgen voor veiliger gedrag. Een 
aanval kun je niet altijd voorkomen, 
wel kun je de impact minimaliseren. 
Ook moet je samenwerken met stu-
denten en docenten en de laatste 
onderzoeksresultaten binnen het 
onderwijs delen. De kennis stroomt 
daarna meteen door naar de ar-
beidsmarkt en naar de bedrijven.”

Marc van der Sterren

Senior Researcher Cybercrime bij Dutch 
Innovation Park.

VRAGEN AAN 
RUTGER LEUKFELDT
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Cybersecurity: eerst 
de basics op orde
Voor veel mkb’ers blijft cybersecu-
rity een uitdaging. Zelfs de basics 
zijn vaak niet op orde. Met de inwerkingtreding van de 

nieuwe privacywetgeving vorig jaar 
is het vastleggen van persoonsge-
gevens gebonden aan strenge 
regelgeving. Op zich heeft dat geen 
direct effect op de mogelijkheden 
van camerabeveiliging. Wat nu wel 
duidelijk staat omschreven, is dat er 
een rechtvaardig belang moet zijn 
voor cameratoezicht. 
 
Een werkgever mag met zijn camera 
niet controleren of medewerkers 
achter hun bureau zitten, maar je 
mag camera’s wel gebruiken om 
diefstal tegen te gaan. Bovendien 
mag het cameratoezicht niet op 
zichzelf staan. Dat toezicht moet 
onderdeel zijn van een totaalpakket 
aan maatregelen. 
 
Een ander gerechtvaardigd belang 
van cameragebruik in of rondom het 
bedrijf kan ook betrekking hebben 
op het beschermen van werkne-
mers, klanten en bezoekers. Dat 
is bijvoorbeeld aan de orde bij een 
benzinestation. Met behulp van ca-
meratoezicht wordt de kans op een 
overval duidelijk verkleind, waar-
door werknemers en bezoekers van 
het station beter zijn beschermd.  
 
Belangrijk om te beseffen, is ook dat 
camerabeelden niet lang bewaard 
mogen blijven. Beelden waarop geen 
incidenten te zien zijn, moeten na 
vier weken zijn gewist. Is er met ca-
mera’s een diefstal vastgelegd, dan 
mogen de beelden worden bewaard 
tot het geschil of de gerechtelijke 
procedure is afgehandeld.

Hugo Schrameyer

CAMERABE-
VEILING VERE-
IST RECHTVAAR-
DIG BELANG

“Het grootste misverstand”, zegt Els 
Prins, secretaris bij MKB-Neder-
land, “is dat ondernemers denken 
dat ze goed beschermd zijn tegen 
cybercrime. Ze besteden cyberse-
curity meestal uit, maar weten niet 
wat te vragen en krijgen dan niet 
wat ze nodig hebben.”

“Een ander groot misverstand is dat 
mkb’ers denken dat ze niet interes-
sant zijn”, vult ze aan. “Waarom? Als 
in de krant een bericht over cyber-
crime verschijnt, zijn het de grote 
bedrijven die genoemd worden. Het 
gaat nooit over de mkb’er. Die houdt 
zijn mond, die schaamt zich.”

Dat mkb’ers de risico’s onderschatten 
ligt deels ook aan de securitybran-
che zelf, zegt Petra Oldengarm, 
directeur van brancheorganisatie 
Cyberveilig Nederland. “We gebrui-
ken in ons vakgebied ingewikkelde 
terminologie; botnet, DDoS-aan-
vallen, het zijn woorden waar de 
gemiddelde ondernemer niet zo 
veel mee kan.”

Oldengarm onderscheidt twee grote 
gevaren. “Allereerst ransomwa-
re-aanvallen, waarbij systemen 
worden platgelegd en de onderne-
mer losgeld moet betalen om de 
toegang te herstellen. Daarnaast 
zijn er aanvallen die we classifice-

ren onder CEO- en CFO-fraude. 
Iemand ontvangt zogenaamd een 
mailtje van een directielid dat er 
geld moet worden overgemaakt 
naar een bepaalde rekening. Er gaat 
soms ook hacking aan vooraf, zodat 
de criminelen weten welke toon ze 
moeten aanslaan in dat bedrijf.”

Om te weten hoe groot de gevaren 
voor hen zijn, adviseert Oldengarm 
ondernemers hun ‘kroonjuwelen’ 
in kaart te brengen. “Ondernemers 
moeten goed nadenken over wat 
echt belangrijk is in hun bedrijf. 
Wat zijn kwetsbare gegevens? Welke 
systemen mogen niet uit de lucht? 
Welke primaire processen moeten 

blijven doorgaan? Daarna kun je 
bewust een risicoafweging maken.” 

Voor wie daarna zelf de basis van 
cyberveiligheid op orde wil bren-
gen heeft het Digital Trust Center 
vijf basisprincipes opgesteld waar-
aan bedrijven minimaal zouden 
moeten voldoen. Inventariseer 
kwetsbaarheden en maak een 
risicoanalyse. Kies veilige instellin-
gen en pas zo nodig standaardin-
stellingen aan. Voer updates uit. 
Beperk toegangsrechten; niet elke 
medewerker hoeft toegang tot het 
volledige systeem. En voorkom 
virussen en malware, onder meer 
door antivirussoftware en een 

beperking van de installatiemoge-
lijkheden van software.

“Het mooiste zou zijn als ondernemers 
hun cybersecurity laten testen, ook 
als ze denken goed beschermd te 
zijn”, zegt Prins daarom. Oldengarm 
vult aan: “Niet alleen je cybersecurity 
zou je moeten testen, maar vooral 
ook of je na een incident weer snel 
up-en-running bent. Securitymaatre-
gelen zullen op drie gebieden moeten 
worden genomen. Op het gebied 
van techniek zullen bijvoorbeeld 
firewalls, back-ups en patchmanage-
ment in orde moeten zijn. Focus ook 
op processen. Wat communiceer je 
naar klanten en de media als er een 
incident optreedt? Hoe snel kun je 
systemen weer op gang brengen? En 
besteed aandacht aan de menselijke 
kant. Bij veel aanvallen wordt niet al-
leen gebruik gemaakt van kwetsbaar-
heden in de systemen maar worden 
ook medewerkers misleid.”

Er is dus werk aan de winkel. 
MKB-Nederland hoopt hen via de 
brancheorganisaties te bereiken, 
vertelt Prins. “Het grote voordeel 
van brancheorganisaties is dat zij 
van, voor en door ondernemers 
zijn. Zij zijn de eersten waar onder-
nemers naar luisteren.”

Mark van der Heijden

Oldengarm: “Ondernemers moeten goed nadenken over wat echt belangrijk is in hun bedrijf.”

CYBER? SECURE!

Op analysenederland.nl vindt u nog veel meer 
over het beveiligen van uw bedrijfsdata.

Krachtig eco-systeem  •  Centrale locatie  ׀  Cyber Security  •  Big Data  •  e-Health  •  Smart Mobility

Dutch Innovation Park is dé plek waar onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven samenkomen op het gebied van toegepaste 
innovaties. Cyber Security speelt hierin een cruciale rol. Expertise & onderzoeksfaciliteiten zijn hier dan ook ruim voorhanden. 
Samen met ruim 700 ICT- studenten werkt het Centre of Expertise Cyber Security (CoECS) aan kennisontwikkeling en 
innovatie. Hierbij worden vernieuwende combinaties gemaakt met thema’s als Data Science, Smart Mobility & e-Health. 

Op zoek naar een krachtig eco-systeem in een aantrekkelijke omgeving? 
Hier vestigt u zich in een dynamische omgeving tussen gewild IT-talent, startups en gerenommeerde bedrijven. Met open 
onderzoeksfaciliteiten, innovatielabs en een actieve community biedt Dutch Innovation Park in Zoetermeer grote én kleine 
organisaties kansen om te innoveren en te groeien.

BE PART OF IT
IT-HOTSPOT

WHERE INNOVATION BECOMES REALITY

WWW.DUTCHINNOVATIONPARK.NL
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Sectra Mobile Workplace
Secure. Simple. Efficient.
Sectra Mobile Workplace
Secure. Simple. Efficient.
With Sectra Mobile Workplace, you are provided  
a platform for information exchange without  
compromising security. 

If your smartphone fleet was secure — what would  
it enable your organization to achieve?

HACOUSTO PROTEC –  PARTNER CONTENT

hacoustoprotec.com

Het maximaal op orde hebben van de 
ICT-omgeving staat hoog op de agen-
da bij het bedrijfsleven. Organisaties 
hebben dedicated teams met IT-pro-
fessionals die volcontinu werken aan 
de beveiliging en optimalisatie van de 
ICT-omgeving om cyberrisico’s tegeng-
aan. De vraag is echter wel of bedrijven 
zich bewust zijn van de veiligheidsrisi-
co’s die de implementatie van fysieke 
beveiligingssystemen zoals camera-, 
inbraak-, toegangscontrole- en manage-
mentsystemen met zich mee brengen? 

De stormachtige ontwikkeling van 
IP-technologieën (internetprotocol) 
zorgt ervoor dat veel processen gedi-

gitaliseerd worden. Alle fysieke beveiligings-
systemen zijn tegenwoordig 24/7 via het 
internet met elkaar verbonden en overal ter 
wereld via apps beschikbaar. Dit biedt legio 
voordelen en functionaliteiten, maar brengt 
ook beveiligingsrisico’s met zich mee. 

Fysieke beveiligingssystemen zijn steeds 
vaker verbonden met of  maken gebruik 
van het ICT-netwerk van klanten. In de 
praktijk blijkt dat de beveiligingssector vaak 
nog de shift moet maken naar de digitale 
onlinewereld en niet op hetzelfde ICT 
veiligheidsniveau werkt als haar klanten. 

Met een goedbedoeld beveiligingstraject 
kun je een paard van Troje binnenhalen 
met grote gevolgen voor de continuïteit van 
het bedrijf. 

Samenwerken aan de integratie van 
ICT- en beveiligingssystemen
In de ideale wereld zijn alle Safety & Secu-
rity systemen integraal onderdeel van de 
informatiesystemen, processen en diensten 
van een bedrijf. Dit begint bij het betrek-
ken van een securitypartner die volledig op 
de hoogte is van de laatste ontwikkelingen 
op cyber en IT-gebied. Deze integratie 
vraagt om een andere wijze van organise-
ren en aansturen, een ander kennisniveau 
van de medewerkers en een gesprekspart-
ner op een hoger niveau.

Security by design
Hoe integreer je fysieke beveiligingssys-
temen binnen je bestaande ICT-archi-
tectuur? Als organisatie heb je de wens 
om een gastvrije en open werkomgeving 
te creëren die verschillende stakeholders 
met (mobiele) apparaten gemakkelijk 
kunnen benaderen. Naast het eigen 
werkdomein dient kritisch gekeken te 
worden naar de digitale verbindingen met 
klanten, leveranciers en andere stakehol-
ders. Juist door aan de tekentafel samen te 
werken met een securitypartner (security 
by design) kunnen mogelijke zwakke 
plekken vooraf  worden geïdentificeerd 
en oplossingen worden aangedragen. De 
security van beveiligingssystemen vooraf  
inbouwen in plaats van alleen achteraf  

testen, reduceert niet alleen risico’s, maar 
ook tijd en kosten.

Ketenverantwoordelijk
Bij de implementatie van nieuwe beveili-
gingssystemen ben je als organisatie steeds 
vaker verbonden met het netwerk van een 
securitypartner. Optimale beveiliging vraagt 
om een holistische benadering en aan-
pak. Van belang is de samenwerking met 
een securitypartner die ketenbreed kijkt, 
verantwoordelijkheid neemt en volledig op 
de hoogte is van de kansen & bedreigingen 
binnen het ICT-domein.  

Privacy en compliancy gewaarborgd 
(AVG)
Met het inwerking treden van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) 
hebben Safety & Security bedrijven de 
taak om te voorkomen dat informatie en 
persoonsgegevens ongewenst van binnen 
naar buiten stromen. Derhalve is het van 
essentieel belang dat bedrijfskritische en pri-
vacygevoelige informatie te allen tijde veilig 
binnen de ICT-muren van het bedrijf  blijft. 
Safety & Security bedrijven 2.0 begrijpen 
de implicaties van een verbonden wereld, 
zorgen ervoor dat hun klanten volledig 
compliant blijven en nemen ketenbreed hun 
verantwoordelijkheid.

Beveiligingssystemen als paard van troje

Dirk van Atten - Algemeen directeur Hacousto Protec.

Bedreiging continuïteit van bedrijven
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Bewustwording risico’s 
kan stukken beter
Aandacht voor veiligheidsvraag-
stukken is afgelopen decennia flink 
gegroeid. Dat geldt echter tevens 
voor maatschappelijke risico’s. Ook 
die nemen toe. 

Veiligheid en risico’s vallen onder het 
werkveld van de Public Risk Ma-
nagement Organisation (PRIMO), 
die in 2005 werd opgericht door 
Jack Kruf. PRIMO is een non pro-
fit-organisatie die zich bezighoudt 
met kennisdeling over belang-
rijke sturingsvraagstukken zoals 
privacywetgeving, cyber security, 
klimaatverandering in het publieke 
en sociale domein. Hele mond vol 
dus, maar waar het op neerkomt, is 
dat het internationale kennisinsti-
tuut meer aandacht voor risico’s wil 
krijgen bij besluitvorming.

De oprichting van PRIMO is dus al 
even geleden, in 2005. Vraag nu: 
hoe hangt de vlag er op dit mo-
ment bij? Kruf helpt ons meteen uit 
de droom: niet best. “We hebben 
sinds de oprichting hard gewerkt 
in een internationaal netwerk aan 
bewustwording, maar de publieke 
sector heeft erg weinig voortgang 
geboekt. Risico’s lijken alleen maar 
toe te nemen.”
 
Deels heeft dat gebrek aan vooruit-
gang te maken met een periode van 
grote veranderingen. De samen-
leving is op tal van onderdelen in 
transitie. Op onderwerpen als ener-
gie, klimaat, digitaal, circulaire eco-
nomie en sociaal zitten we midden-

in een turbulentie. “Dat vereist een 
verandering van systeem. Bedrijven 
moeten anders denken en het open-
baar bestuur moet toegroeien naar 
langere lijnen. Die lange lijnen zijn 
er nauwelijks. Goede besturing be-
denken is een mooie uitdaging als 
verbanden, allianties en patronen 
wijzigen, maar dit vraagt van de 
politiek meer consistentie dan nu 
wordt getoond.”

Bovendien wordt het ook een 
grote uitdaging om hier financieel 
adequaat op in te springen. Neem 
de klimaattransitie. Er bestaan 
scenario’s die voorspellen dat de 
zeespiegel binnen enkele generaties 
drie tot zes meter gaat stijgen. Voor 
Nederland is dat slecht nieuws en 
een uitdaging tegelijkertijd. Dat 

vraagt om denken in scenario’s 
en financieel management met 
lange lijnen. Om ons land daartoe 

gereed te krijgen, is het komende 
decennium een investering nodig 
van tenminste 100 miljard euro, 
terwijl de Deltacommissie spreekt 
over een budget van circa 1 tot 1,5 
miljard euro per jaar. “Zo staat de 

‘De samenleving 
staat bloot aan 
tal van risico’s 
waar ze financieel 
niet klaar voor is’

wil best toegroeien naar bijvoor-
beeld een circulaire economie, 
maar dat moet ingebed zijn in een 
structureel lange termijn politiek. 
Waar bedrijven echt een hekel aan 
hebben, is als de politiek de bakens 
gaat verzetten van eerder genomen 
beslissingen. Die lange lijn ont-
breekt echt.”

Interessant in de context van Krufs 
reactie is ook het rapport ‘Risico-
management voor het mkb’, dat in 
oktober 2016 verscheen en uit de 
koker kwam van NEMACC, het 
samenwerkingsverband van de Ne-
derlandse Beroepsorganisatie van 
Accountants en de Erasmus univer-
siteit. Een lijvig rapport, waarin in 
ieder geval ook wordt opgeroepen 
tot een vorm van bewustwording. 
Accountants, meldt de publicatie, 
hebben een rol bij het analyseren 
van bedreigingen die kunnen leiden 
tot het analyseren van bedrijfsri-
sico’s. Een risicodialoog met de 
ondernemer kan zulke aspecten 
expliciet aan het licht brengen. Zo 
heeft ook de accountant een verant-
woordelijkheid om ondernemers 
bewust te maken van risico’s. 

Hugo Schrameyer

samenleving voor tal van risico’s 
waar ze financieel niet klaar voor is. 
Dit geldt ook voor andere transities. 
Die langetermijnrisico’s staan niet 
echt en niet uitgebreid genoeg op 
de politieke agenda. De overheids-
tekorten en schulden nemen toe, 
terwijl de reserves en de solvabiliteit 
afnemen. Een nieuwe financiële 
strategie in tijd van transitie, is hard 
nodig”, bepleit Kruf. 

Alles bij elkaar klinkt dat niet echt 
opgewekt. We moeten in ieder geval 
onderkennen dat er een noodzaak 
bestaat om meer zorg te hebben 
voor de wereld. “Organisaties en 
bedrijfsleven dienen veel inniger 
te gaan samenwerken om lange-
termijnoplossingen daadwerkelijk 
gestalte te geven. Het bedrijfsleven 

Kruf: “Organisaties en bedrijfsleven dienen veel inniger te gaan samenwerken om langetermijnoplossingen daadwerkelijk gestalte te geven.”

POLITIEK EN BEDRIJFSLEVEN

Moeten de handen ineenslaan. Op onze 
campagne website analysenederland.nl leest 
u er meer over

EEN GEZONDE WERKPLEK
MET DE FELLOWES® 
ZIT-STA OPLOSSINGEN

Onze Zit-Sta oplossingen installeert u in 
een handomdraai op elk standaard bureau. 
Met Fellowes® kunt u op een gezonde, 
actieve en productieve manier werken.  

Dat is waar we voor staan! 

www.fellowes.com
Fellowes® Lotus™ RT Zit-Sta werkstat ion

Langdurig zitten is in verband gebracht 
met een aantal gezondheidsproblemen, 
zoals hoge bloeddruk en een verhoogd 
cholesterolgehalte. Het is bewezen dat 
regelmatig opstaan en bewegen tijdens de 
werkdag fysieke problemen tegengaat.

https://vitalrecord.tamhsc.edu/boosting-productivity-at-work-may-simple-stand/*
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Risk Management
Nationaal en Internationaal worden wij gevraagd een bijdrage te leveren op het gebied 

van risicomanagement. Wij worden onder andere ingezet bij families, ambassades, 
goede doelen, projecten en grote multinationals. Veelal is onze aanwezigheid een 

reactie op een incident of naar aanleiding van een uitslag van een audit.

Wij inventariseren de situatie en maken daarop een plan van aanpak. Dit plan wordt na 
uw goedkeuring door ons ingezet. Dit kan inhouden dat uw medewerkers ter plekke 

een training on the job krijgen. Er worden nieuwe procedures geschreven, deze worden 
daarna getraind en als nieuwe standaard geïntroduceerd.

ik wil vandaag nog in overleg

www.spandawconsultancygroup.nl  •  Tel: 050-2046445

In een heftig veranderende wereld zijn klassieke risicoberekeningen en -strategieën niet langer toereikend. Tijdens 
het Risk & Resilience Festival dat op 7 november 2019 in Enschede plaatsvindt, staat een actieve benadering centraal. 
Binnen die aanpak maakt voorspelling plaats voor het vermogen om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen met 
veerkracht en herstellend vermogen.

RISK & RESILIENCE FESTIVAL BAANT  
DE WEG VOOR ‘RISICOMANAGEMENT 3.0’

Onze samenleving maakt ingrijpende veranderingen door: globalisering, 
digitalisering, klimatologische veranderingen, disruptieve technologieën. 
Als maatschappij moeten we op zoek naar nieuwe methoden om  
met deze ontwrichtende ontwikkelingen om te gaan, zegt  
prof. dr. Theo Toonen, decaan aan de Universiteit Twente. Hij is 
tevens betrokken bij het Risk & Resilience Festival 2019 in Enschede, 
het risicomanagementevenement voor overheden, medewerkers 
van veiligheidsregio’s, wetenschappers en bedrijven. ‘Het klassieke 
risicomanagement gaat uit van een gegeven situatie, gegeven doelen  
en gegeven randvoorwaarden. Dat zijn belangrijke waarden, maar in  
een heftig veranderende wereld red je het er niet mee,’ aldus Toonen. 
‘Deze tijd vraagt ook om weerbaarheid, robuust aanpassingsvermogen 
en de institutionele en persoonlijke veerkracht om met 
onvoorspelbaarheden om te gaan.’

DE WISPELTURIGHEID VAN ZON EN WIND
Voorbeelden van de verschuiving of afbrokkeling van vertrouwde 
systemen zijn er volop in uiteenlopende domeinen. Toonen: ‘Denk 
aan de extramuralisatie van de zorg, de energietransitie, de 
verschuivingen in de landbouwsector. Op de energiemarkt zien we 

een transitie van grote energieleveranciers met zware infrastructuren 
naar zelfvoorzienende particulieren. Gedistribueerde netwerken van 
lokale energiecorporaties, met elkaar verbonden en afhankelijk van 
de wispelturigheid van zon en wind, vormen complexe, dynamische 
smart grids. Zulke innovaties brengen nieuwe complexiteiten, 
onvoorspelbaarheden en risico’s met zich mee.’

RISICOMANAGEMENT 3.0 
In de alternatieve risicobenadering die tijdens het Risk & Resilience 
Festival centraal staat speelt het begrip resilience een sleutelrol. 
Resilience draait om het effectief en realistisch omgaan met 
onzekerheden vanuit veerkracht en herstellend vermogen: voorspelling 
maakt plaats voor het vermogen om onvoorziene gebeurtenissen 
op te nemen, onder te brengen of te exploiteren. De aandacht voor 
resilience is voortgekomen uit studie naar ecologische systemen 
die zich zonder vooruitziende blik aanpassen aan turbulente 
veranderingen. ‘Risicomanagement 3.0 richt zich op het ontwikkelen 
van veerkrachtige organisaties en bedrijven,’ legt Toonen uit.  
‘Met hoogopgeleide managers en professionals zoeken we tijdens 
het festival naar oplossingen om organisaties te vormen die in staat 

zijn om onverwachte gebeurtenissen op te vangen, zonder langdurige 
verstoring. Het ontwikkelen van resilience is dé oplossingsrichting 
voor het omgaan met de nieuwe risico’s van vandaag en morgen.’

EEN VEERKRACHTIGE TOEKOMST
Het derde Risk & Resilience Festival is een initiatief van het GvRM 
(Genootschap voor Risicomanagement), PRIMO (Public Risk Management 
Organisation) en het PLD (Professional Learning & Development) van 
de Universiteit Twente, dat specialistische opleidingen biedt aan 
hoogopgeleide professionals en managers, waaronder de parttime 
Master Risicomanagement (MRM). Dit jaar gaan internationale 
sprekers, docenten en deelnemers in gesprek rond het thema ‘Risk 
meets Resilience for a Sustainable Future’. Toonen: ‘Risicomanagement 
en veerkracht kunnen elkaar onderling versterken. Beiden kunnen ons 
helpen inspelen op een onzekere, onvoorspelbare toekomst.’

MEER WETEN? KIJK OP  
UTWENTE.NL/GO/RISKFEST

prof.dr. Theo Toonen
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Cloudsecurity is gedeelde 
verantwoordelijkheid
Bedrijven die clouddiensten 
afnemen, beseffen vaak onvol-
doende dat ze zelf ook security-
plichten dragen.

Het thema cybersecurity prijkt al 
jarenlang bovenaan de agenda. Zo 
gek is dat niet. Steeds meer bedrij-
ven maken geen keuze om software 
aan te schaffen, maar nemen die af 
in de vorm van een dienstverlening. 
Software-as-a-service als abonne-
ment. Nu bedrijven steeds vaker 
informatie wegstoppen in de ‘cloud’ 
wordt het van eminent belang dat 
we vraagtekens plaatsen bij het 
beschermen ervan. We zullen stap 
voor stap bedrijfsprocessen moeten 
ontrafelen om te evalueren waar de 
risico’s liggen.

Dat klinkt allemaal ingewikkeld en 
bedreigend, maar er bestaat geen 
reden om in paniek te schieten, 
reageert Alex de Joode, Public 
Affairs Manager Nederland ICT, de 
branchevereniging van de ict-sector. 
“Eén van de grootste misverstanden 
heeft van doen met het dragen van 
verantwoordelijkheid. Het is niet zo 
dat je bij het afnemen van cloud-
diensten alle securityplichten als het 
ware over de schutting gooit bij de 
dienstverlener. Cloudsecurity is ge-
deelde verantwoordelijkheid, waarbij 
de afnemer zorg dient te dragen 
voor zijn eigen stuk beveiliging. Zo 
lastig is dat allemaal niet. Bescher-
ming van informatie in de cloud is 
niet wezenlijk anders dan informa-
tiesecurity op eigen systemen.”

Waar het in de kern om gaat, ver-
volgt De Joode, is dat de afnemer 
zijn huiswerk op orde heeft. Die 
dient intern te hebben afgetikt 
welke personen en afdelingen belast 
zijn met identificatie en authen-
tificatie. Hoe streng dat toezicht 
uitpakt, heeft vooral van doen 
met de betrokken activiteiten. “Als 
het bedrijf de cloud gebruikt voor 
opslag van medische dossiers of 
financiële informatie zijn andere 
eisen in het geding dan bij het uit-
wisselen van eenvoudige mailtjes. 
Het ligt voor de hand dat er bij 
medische of financiële informatie 
restrictiever toegang bestaat om 
aan beveiligingsverplichtingen te 
kunnen voldoen.”

Dat klinkt allemaal volstrekt logisch, 
maar daarmee rijst ook de vraag: hoe 
regel je dat allemaal? Ook dat is geen 
rocket science, hoewel je dat vraag-
stuk zeker naar behoren dient te re-
gelen. Een kwestie van nauwkeurige 
registratie en organisatie. Zo bestaan 
er bijvoorbeeld online inlogcode-ma-
nagementsystemen, die goed van 
dienst kunnen zijn bij het overzichte-
lijk beheren van inlogcodes. Online-
activiteiten laten een sleepspoor van 
wachtwoorden en andere gevoelige 
informatie op het internet achter. 
Met inlogcode-systemen zijn zulke 
gevoelige data te beschermen.

De woorden van De Joode klinken 
ook terug in die van Martin Vliem, 

beschermd. En bedrijven op hun 
beurt, dienen ook zelf de verant-
woordelijkheid te nemen om gevoe-
lige informatie als bedrijfsgegevens 
goed te beheren en wachtwoorden 
en andere inlogcodes of autorisa-
ties goed af te dekken. Bedrijven 
kunnen daarbij ook controleren 
of aanbieders beschermingsmaat-
regelen hebben toegepast, terwijl 
de aanbieder hun afnemer bij die 
validatie dient te ondersteunen.”

Nadenken over toegangangscontrole is 
misschien wel de belangrijkste taak 
die op het bordje ligt bij afnemers, 
meent Vliem. “Authentificatie en 
autorisatie zijn belangrijke aan-
dachtsvelden waarover gelukkig 
steeds meer informatie beschikbaar 
komt. In de markt bestaan volop 
partijen die bedrijven ondersteu-
ning kunnen bieden om gevoelige 
informatie te kunnen afdekken.”

Hugo Schrameyer

National Security Officer van 
Microsoft. Er bestaat een groep 
bedrijven, reageert Vliem, die de 
voorkeur heeft voor tastbare en 
zichtbare opslag van data op eigen 
systemen. Die hebben daar meer 
vertrouwen in dan in een onzicht-
bare oplossing op afstand, omdat 
ze de angst hebben dat data dan 
toegankelijk is voor derden. En er 
bestaat een groep bedrijven die 
cloudoplossingen toejuichen omdat 
ze daarmee verwachten dat ze secu-
rityplichten kunnen doorschuiven.

“Wij vinden dat de waarheid in het 
midden ligt. Bedrijven mogen van 
aanbieders verwachten dat ze hun 
clouddiensten afdoende hebben 

De Joode: “Bescherming van informatie in de cloud is niet wezenlijk anders 
dan informatiesecurity op eigen systemen.”

Vliem: “Bedrijven mogen van aanbieders verwachten dat ze hun clouddiens-
ten afdoende hebben beschermd. En bedrijven op hun beurt, dienen ook zelf 
de verantwoordelijkheid te nemen.”

SOFTWARE-AS-A-SERVICE

Bedrijven willen steeds vaker software-as-a-
service afnemen, maar daarbij verdwijnt niet 
de volledige verantwoordelijkheid voor de 
security. Op analysenederland.nl leest u er 
meer over.

De manier waarop bedrijven data consumeren en gebruiken verandert. Waar we eerst alles in ons 
eigen datacenter hadden en binnen ons eigen netwerk, zijn we nu steeds vaker met elkaar verbon-
den via verschillende omgevingen. “Klanten kijken veel meer naar de moderne werknemer, die 
overal bij zijn of haar data wil kunnen. Dat vraagt ook meer van de security.”

Aan het woord is Sander Klaasen, teammanager Business Consultancy bij Centralpoint. Centralpoint 
is de grootste merkonafhankelijke IT-reseller van de Benelux. Ze bedienen de gehele B2B-markt en 
voorzien hen van de juiste IT-oplossingen. “Vroeger bouwde je bij wijze van spreken een slotgracht 
om je bedrijf. Als iemand in je bestanden wilde gaf je ze daar zelf toestemming voor. Tegenwoordig 
is de wereld veel opener, systemen zijn met elkaar verbonden en je maakt gebruik van de cloud 
en applicaties. Hierdoor komen organisaties voor uitdagingen te staan op het gebied van security. 
Anti-virus alleen is niet voldoende, je moet proactief aan de slag met security.”

Data- en securitybeleid 
Klaasen: “Om security goed in te richten, is het belangrijk te bepalen waar alle organisatiedata het 
beste tot recht komen. Hiervoor analyseren we de huidige en toekomstige diensten en processen. Op 
basis daarvan ontwikkelen we een databeleid en kiezen we de passende oplossingen. Zo helpen we 
organisaties hun data en het datacenter toekomstbestendig en veilig te maken.”

IT-oplossingen op maat
Centralpoint slaat de brug tussen werken in de cloud en de centrale systemen van het bedrijf, zodat 
deze optimaal samen kunnen werken en tot meerwaarde leiden. “Er is geen one size fits all oplos-
sing. Met standaard bouwstenen maken we telkens een oplossing die optimaal past bij de wensen en 
behoeften van het bedrijf. Security en de cloud zijn daar een vast onderdeel van.”

Meer weten? Kijk dan eens op www.centralpoint.nl/cloud.

IT-OPLOSSINGEN OP MAAT
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Security is een dagtaak geworden voor bedrij-
ven. De nieuwste tools worden omarmd om de 
complexe netwerken te beschermen tegen steeds 
geavanceerdere risico’s. De security-sector is 
nog nooit zo competitief geweest als nu, waarbij 
automatisering en andere technologische ont-
wikkelingen de beveiligingsmaatregelen hebben 
veranderd, maar met cyberaanvallen die nog 
steeds regelmatig de krantenkoppen halen, is het 
ook duidelijk dat dit almachtige kat-en-muisspel 
voorlopig nog niet klaar is. 

Technologie is één, beveiligingsbeleid twee, 
maar het gedrag van mensen is misschien wel 
het element waar de meeste winst is te behalen. 
Menselijke fouten blijven de belangrijkste oorzaak 
van datalekken; sommige onderzoeken stellen 
dat in maar liefst 95% van de incidenten gebrui-
kersfouten een rol spelen. Renske Galema, Regio 
Directeur Northern Europe bij CyberArk, stelt dat 
training in netwerkbeveiliging de kans sterk ver-
kleint dat een aanval schadelijk is. „Zonder goed 
opgeleide en geïnformeerde mensen die begrijpen 
‘waarom’ maatregelen worden genomen is een 
effectieve beveiliging lastig. We zijn te afhankelijk 
van het gedrag van mensen. Te veel mensen klik-
ken nog steeds op verdachte linkjes in e-mails.” 

Galema wil de basiskennis rond beveiliging 
verbeteren. Uit recent onderzoek van CyberArk 
blijkt dat slecht 46 procent van de medewer-
kers security-updates van de IT-afdeling daad-
werkelijk leest en opvolgt. Galema: “De beste 
beveiligingsorganisaties en bedrijven met een 
vooruitstrevende beveiligingsstrategieën, maken 
security een volwaardig onderdeel van het bedrijf 
en communiceren heel goed. Ze delen concrete 
informatie over kwetsbaarheden en gebruiken 
incidenten bij andere bedrijven om de risico’s te 
illustreren.”

Menselijke fouten vanuit beveiligingsperspectief 
zijn bijvoorbeeld dat een persoon wordt misleid 
door een phishing-e-mail, reageert op een ver-
dachte boodschap via sociale media, geen sterke 

wachtwoorden gebruikt en ze niet vaak genoeg 
verandert. Voormalige medewerkers vormen ook 
een groot risico, omdat hun gebruikersaccounts 
vaak niet goed worden verwijderd. Galema: “Onno-
dige toegang tot systemen is een groot probleem, 
en vormt vaak de ingang voor kwaadwillenden. 
Bedrijven moeten de privileges die medewerkers 
krijgen scherper in de gaten houden.”

Security in de cloud
Management van de privileges is van cruciaal be-
lang, zeker nu bedrijven meer en meer overstap-
pen op cloud-toepassingen. Los van de vele voor-
delen daarvan, lopen bedrijven qua security tegen 
extra uitdagingen aan. Galema: “Het beheer van 
toegangsrechten moet niet alleen bedrijfsbreed, 
maar ook cloud-breed worden doorgevoerd. De 
digitale transformatie gaat razendsnel; bedrijven 
zetten soms grote stappen en maken van digita-
lisering een prioriteit. Security moet dit wel zien 
bij te benen en zorgen dat beleidsvoering op dit 
gebied doorgevoerd kan worden over netwerken, 
endpoints en clouds heen. Door te focussen op 
privileged access dek je de grootste risico’s af.”

Galema zegt dat dit besef steeds meer begint 
door te dringen in de branche. Toch zijn nog 70 
tot 90 procent van de cybersecurity-uitgaven ge-
richt op het stoppen van toegang op het hoogste 
niveau. Maar is het niet belangrijker om te voor-
komen dat hackers de informatie krijgen die ze 
zoeken, ongeacht de locatie van deze gegevens? 
Keer op keer blijkt misbruik van privileged ac-
counts aan de basis te staan van digitale inbraak. 
Galema: “Het beheer van privileges moet daarom 
ten eerste alle tools en applicaties omvatten die 
mensen dagelijks gebruiken. Ten tweede moeten 
we kunstmatige intelligentie inzetten om gedrag 
te traceren dat er afwijkend uitziet. Ten derde 
moeten wachtwoorden daadwerkelijk veilig op-
geborgen worden, weg van de kwetsbare infra-
structuren waarin ze zich bevinden.”

Dit vraagt een andere rol van de IT-medewerker, 
en feitelijk elke andere medewerker. Galema: 

“Rollen in een bedrijf worden door de digitalise-
ring echt op z’n kop gezet. IT-medewerker moe-
ten een stap verdergaan om relevant te zijn in die 
bedrijfsontwikkeling en beschikbare technologie 
daarin omarmen.”

Galema concludeert dat er twee beveiligingsge-
bieden zijn die de kern vormen van een succes-
volle IT-beveiligingsstrategie. “Ten eerste is er 
het grote onderwerp ‘Identity’; wie heeft toegang, 
hoe beheer je die toegang, wat is die toegang, 
hoe ga je om met veranderingen in die toegang? 
En ten tweede zijn er de gegevens zelf. Waar 
moeten die gegevens worden opgeslagen, wie 
mag toegang hebben en welke gegevens zijn het 
meest waardevol? Bedrijven die zich in een digi-
tale transformatie bevinden, moeten de dingen 
beschermen die het meest waardevol zijn en de 
meeste impact hebben op het behoud van ver-
trouwen, inkomsten en dagelijkse activiteiten.”

Renske Galema is Regio Directeur Northern Eu-
rope bij CyberArk. CyberArk (www.cyberark.com) 
is de wereldleider in Privileged Access Security, 
een cruciale beveiligingslaag ter bescherming 
van data, infrastructuur en apparatuur door de 
hele organisatie heen, in de cloud en in DevOps 
pipelines. De oplossingen worden gebruikt door 
meer dan 50 procent van de Fortune 500 bedrij-
ven en meer dan 30 procent van de Global 2000. 
Het van origine Israelische bedrijf is gevestigd 
in de VS en heeft daarnaast kantoren in Israel, 
Nederland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Turkije, Japan, 
Singapore en Australië.

Meer weten over  
Privileged Access Security?  

Download het gratis eBook 
Privileged Access Security  
voor Dummies.

Stel de mens centraal in je security-aanpak

Renske Galema, 
Regio Directeur Northern Europe 
bij CyberArk

Veel digitale inbraken zijn nog 
steeds te wijten aan menselijke 
fouten. Bedrijven moeten grotere 
werknemerbetrokkenheid rond 
security realiseren, vindt Renske 
Galema van CyberArk. 
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Langer vitaal aan 
het werk blijven

Gemoedstoestand optimaliseren in zorginstellingen

Om duurzame inzetbaarheid van medewer-
kers te vergroten, kan best op medewerkers 
vertrouwd worden.

“Duurzame inzetbaarheid betekent dat mensen 
kunnen, willen en in de gelegenheid zijn om 
nu en later gezond, productief en met plezier 
te werken”, zegt Tinka van Vuuren, bijzonder 
hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de 
Open Universiteit Nederland en seniorcon-
sultant bij Loyalis Kennis & Consult.

Zij kijkt dus naar drie factoren die de duur-
zame inzetbaarheid bepalen: het werkver-
mogen, de employability en vitaliteit van de 
persoon. Die uitleg is breder dan het idee 
dat velen in eerste instantie zullen hebben. 
“Vaak gaat employability over de arbeids-
marktpositie, maar deze is pas duurzaam 
als ook het werkvermogen en de vitaliteit in 
orde zijn.”

Want voldoende aanbod van banen alleen 
is niet voldoende om te kunnen werken. 
“Het werkvermogen wordt bepaald door 
de gezondheid in relatie tot wat het werk 
vraagt”, legt Van Vuuren uit. “Ik haal vaak 
het voorbeeld van Stephen Hawking aan. 
Zijn gezondheid was niet goed, maar zijn 
werkvermogen nog steeds erg groot.” 

Net zo is ook zin in werk nodig, of zoals Van 
Vuuren dat noemt: vitaliteit. “Vitaliteit wordt 
vaak onder levensstijl geschaard, of iemand 
gezond leeft of voldoende beweegt. Ik 
plaats het vooral bij energie. Dat wordt ook 
gevoed door gezond leven, maar ook door 
of iemand intrinsiek gemotiveerd is of van 
betekenis kan zijn.” 

Ook in de praktijk wordt gezien dat duur-
zame inzetbaarheid in al zijn facetten voor 
bedrijven van belang is. Daarbij wordt ook 
veel aandacht besteed aan gezondheid en 
veiligheid op het werk. Belangrijk daarbij is 
ook om in gesprek te gaan met de werkne-
mers. Het gaat om bewustwording, zodat 
werknemers zich realiseren dat ze zelf achter 
het stuur zitten. Ze moeten zelf bedenken 
waar en hoe lang ze willen werken, en welke 
stappen ze daartoe moeten zetten. Welke 
incentives kunnen hen bijvoorbeeld helpen 
gezond en gelukkig te worden in hun werk?

Het gaat er uiteindelijk om hoe mensen zo 
lang mogelijk gezond en veilig, gemotiveerd 
en deskundig aan het werk kunnen blijven. 
Van Vuuren: “Vitaliteit is misschien wel de 
kern van duurzame inzetbaarheid.”

Mark van der Heijden

Patiënt zijn in een zorginstelling is niet niks. 
Voor velen kan dit een van de meest ingrijpen-
de gebeurtenissen in hun leven zijn. Niet voor 
niks is het daarom belangrijk dat er initiatieven 
zijn om de gemoedstoestand van patiënten en 
zorgmedewerkers te optimaliseren.

Bijvoorbeeld door leukere kleding voor het 
verzorgende personeel te regelen. Deze kle-
ding kennen we natuurlijk allemaal als wit, 
eentonig en misschien wel wat afstandelijk. 
Ondanks dat er goede associaties zijn met 
de kleur wit, schept het ook een kloof. Peter 
Nogueira, oprichter van Zorgkleding.nl, 
vertelt: “Het gat dat zorgkleding vaak creëert 
tussen zorgverlener en patiënt, beïnvloedt 
ook de gemoedstoestand, van zowel de zorg-
verlener als de patiënt. Door met zorgkle-
ding in te spelen op deze kloof, kunnen we 
de gemoedstoestand bevorderen.”

Door zorgkleding te implementeren die in 
andere kleuren, met modieuze printjes en 
unieke innovatieve kenmerken beschikbaar 
is, maar wel herkenbaar is als zorgkleding, 
creëer je een ideaal scenario voor patiënt en 
zorgverlener, benadrukt Nogueira: “Patiën-
ten willen wel zichtbaar onderscheid kunnen 
maken tussen zorgverlener en bezoeker, 
maar zonder de grote afstand die er nu soms 
is. Met unieke, moderne zorgkleding wordt 
deze afstand aanzienlijk minder. Voor de 
zorgverlener zelf biedt het de mogelijkheid 
om zijn/haar eigen identiteit uit te drukken 
en te waarborgen tijdens het werk.” 

Ook goede voeding is belangrijk voor een 
betere zorgervaring. Buiten het gegeven feit 
dat we gezonde voeding nodig hebben om 
goed te functioneren, heeft voeding ook een 
belangrijke functie voor de gemoedstoe-
stand. En een positieve gemoedstoestand 
draagt bij aan een beter herstel bij ziekte en 
aan een prettige manier van ouder worden, 
want ouder worden heeft effect op hoe het 
lichaam reageert. We merken dat dingen ons 
meer energie kosten. Dit komt onder andere 
doordat we minder gevoelig worden voor de 

stimulerende werking van eiwit en vitamine 
D op de spieraanmaak. 

In de praktijk betekent dit dat we meer eiwit 
en vitamine D moeten innemen en meer 
moeten bewegen om ons lichaam van de 
nodige stimuli te voorzien om het verlies 
van spiermassa en energie tegen te gaan. 
Diverse producten kunnen bijdragen aan 
de toenemende behoefte aan vitamine D en 
eiwit bij ouder worden of ziekteherstel. En 
die gezonde uitwerking op het lijf, heeft een 
direct effect op de gemoedstoestand, wat 
ziekteherstel alleen maar verder aanmoedigt.

Als laatste kunnen ook geuren een belangrijke 
factor zijn bij de belevenis van een situatie, een 
merk, een plek, noem het maar op. Zorgin-
stellingen, en met name ziekenhuizen, worden 
nogal eens angstig of onprettig ervaren, mede 
door de kenmerkende geur. Maar door geur-
marketing in te zetten kan deze associatie van 
mensen positief beïnvloed worden. 

Geurdeskundige Claudia de Vos zette vorig 
jaar in een artikel van Intermediair vijf 
geuren uiteen die verschillende doelen 
bewerkstelligen: Zo vergroot lavendel het 
vertrouwen in andere mensen en werkt het 
rustgevend. Pepermunt versterkt het geheu-
gen. Citroen heeft een oppeppende werking, 
geeft een opgeruimd gevoel en stimuleert de 
focus. De laatste twee uiteengezette geuren, 
rozemarijn en jasmijn hebben respectieve-
lijk een positief effect op het geheugen en 
de cognitie, en geven een betere focus en 
versterken het concentratievermogen.

Het toepassen van geur in zorginstellingen 
wordt steeds populairder. Voor zowel patiënt 
als zorgverlener zijn er duidelijke voordelen. 
Onderzoek van het Van Der Bilt ziekenhuis 
toonde al aan dat de inzet van geuren het 
stressniveau van medewerkers sterk deed 
dalen. Ditzelfde onderzoek toonde aan dat 
de inzet van geur het herstel van psychiatri-
sche patiënten kan bevorderen.

Eoin Hennekam

Van Vuuren: “Vaak gaat employability over de arbeidsmarktpositie, maar deze is pas duurzaam als ook het werkvermogen en de 
vitaliteit in orde zijn.”

Nogueira: “Patiënten willen wel zichtbaar onderscheid kunnen maken tussen zorgverlener en bezoeker, maar zonder de grote afstand 
die er nu soms is.”
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 THE OFFICE SERVICE & DE ATLEETFABRIEK  –  PARTNER CONTENT

theofficeservice.com  & deatleetfabriek.nl

In de werkturbulentie van nu bestaat 
er een levensgroot contrast tussen de 
snelheid van (technische) ontwikke-
lingen en het menselijk vermogen om 
zich aan te passen. “Dat wordt welis-
waar onderkend in het bedrijfsleven, 
maar tegelijkertijd heeft dat nog wel 
een doortik nodig naar de dagelijkse 
praktijk”, stelt Frederick Houtenbos, 
medeoprichter van The Office Service. 

Zijn bedrijf  kent een uiterst breed diensten-
pakket. Waar het op neerkomt, is dat de 

service-provider door middel van een soft-
wareplatform allerlei diensten en services 
voor afnemers beschikbaar maakt. Daarbij 
gaat het om het inregelen van facilitaire 
diensten, maar ook het ondersteunen van 
de mentale weerbaarheid. “De werkom-
geving is door opkomst van technologie 
razendsnel veranderd. Vroeger trok je de 
kantoordeur aan het einde van de werkdag 
achter je dicht, nu ben je ook ’s avonds 
bereikbaar via mail en mobieltje.”

The Office Service is op deze ontwikke-
ling ingesprongen door ondersteuning 
en advies te bieden aan bedrijven, terwijl 
ook de individuele werknemer tot de  
targetgroup behoort. In de context van 
mentale weerbaarheid betekent dat het 
verzorgen van health checks, het aanbie-
den van fysiotherapie op de werkplek of  
het geven van yoga-clinicks. 

Houtenbos signaleert dat bedrijven die 
uitdaging van fysieke en mentale weer-
baarheid weliswaar willen oppakken, 
terwijl ze tegelijkertijd vaak niet precies 
weten hoe ze dat kunnen invullen. “Dat 
is bovendien afhankelijk van de omgeving 
en het individu. De ene persoon vindt het 
leuk om te tafelvoetballen in de pauze. 
De andere persoon hecht waarde aan 
het beschermen van zijn privéleven. Wij 
zijn er om die behoeftes te kanaliseren en 
werkgeluk individueel te maken.”

‘Werkgeluk heb je ook 
zelf in de hand’

Nieuwe ICT-technologie, zoals de pc 
en ons mobieltje, heeft volop plezier, 
efficiëntie en pragmatisch werkgenot 
opgeleverd, maar we hebben er ook 
een prijs voor moeten betalen. Door 
alle drukte om ons heen, zowel zakelijk 
als privé, ontstaat de kans dat we ons-
zelf onvoldoende opladen en dat ons 
energieniveau uit balans raakt. 

Op dat werkveld ligt de uitdaging van De 
Atleetfabriek, opgericht door o.a. Fleur 
Mulders, die het in balans zijn en het 
creëren van geluksgevoel tot missie heeft 
gemaakt. “Een strenge afbakening tussen 
werk en privé is hierbij eigenlijk niet rele-
vant, want die scheidslijn is er voor velen 
allang niet meer”, vertelt Fleur Mulders.

Wat De Atleetfabriek beoogt, is het inzich-
telijk krijgen van persoonlijke vitaliteitste-
korten van medewerkers en het antwoord 
daarop van de werkomgeving. Daarbij 
wordt uitgegaan van de drie pijlers sport, 
food en mind. Op basis daarvan worden 
medewerkers ondersteund om op eigen 
niveau te werken aan persoonlijke vitaliteit 
en eigen energiehuishouden. “We reiken 
medewerkers tools aan waarmee ze zich 
kunnen ontladen tijdens, maar ook na een 
lange werkdag.”

In praktische zin komt dat neer op 
activiteiten als een Masterclass Slaap, een 
Digital Detox, maar ook bijvoorbeeld een 
workshop Mindfulness of  pittige kickboks-
les. Dergelijke activiteiten worden aange-
boden op alle tijdstippen en alle niveaus 
bij bedrijven zelf. “Medewerkers die goed 
in hun vel zitten, zijn productiever, hebben 
meer werkplezier, maar voelen zich ook 
onderling meer met elkaar verbonden. 
Verlaging van stress en in balans zijn, lei-
den bovendien tot een lager ziekteverzuim. 
Zo is vitaliteit van medewerkers duurzaam 
op te nemen in de eigen bedrijfsstrategie. 
Uiteindelijk zijn medewerkers toch je 
belangrijkste werkkapitaal.”

‘Altijd aan staan is 
niet gezond’

THEBE –  PARTNER CONTENT

thebe.nl

Voor anderstalige cliënten zet 
de Brabantse zorgaanbieder 
Thebe sinds enkele maanden 
het vertaalapparaatje Travis in. 
Het verbetert de communicatie 
tussen cliënten die het Neder-
lands niet goed beheersen en 
de zorgverlener. “Het apparaat 
verhoogt de kwaliteit van zorg.” 

De stage ten behoeve van de 
verpleegkundige opleiding 
van Marion de Peffer vond 

plaats in een Tilburgse wijk met 
relatief  veel anderstaligen. Onder-
deel van deze stage was het opstel-
len van een kwaliteitsverbeterplan. 
In overleg met haar werkgever 
Thebe heeft zij daarom als onder-
werp van dit plan “ Taalbarrière 
bij allochtone cliënten” gekozen. 
”Ik liep tegen de taalbarrière aan. 
Ook andere wijkverpleegkundigen 
gaven aan dat de communicatie 
met cliënten die de Nederlandse 
taal niet beheersen soms pro-
blematisch was. We zijn op zoek 
gegaan naar een oplossing voor 
dit probleem.” Verpleegkundige 
De Peffer werkt al 23 jaar bij 

Thebe. Deze zorgorganisatie levert 
wijkverpleging, specialistische zorg, 
thuisbegeleiding en dagbesteding 
in 22 gemeenten in West- en Mid-
den-Brabant. Daarnaast bieden 
ze zorg in 23 woonzorgcentra in 
de regio. 

De oplossing vond de verpleeg-
kundige in het vertaalapparaatje 
Travis. “De afgelopen maanden 
heeft het Waalwijks buurtteam 
Balade, als eerste gebruikgemaakt 
van het vertaalapparaatje. En 
we zijn nu al zeer tevreden.” De 
Peffer legt de werking van Travis 
uit. Het is een los apparaatje ter 
grootte van een mobieltje. Het 

is niet gekoppeld aan een app of  
een systeem en het vindt zijn bron 
in meerdere vertaalmachines. 
Zo’n honderd verschillende talen 
zijn er in geprogrammeerd. Als 
de anderstalige uit bijvoorbeeld 
Turkije komt, druk je op het lan-
denvlaggetje van Turkije. De cliënt 
spreekt haar vraag of  opmerking 
in, waarna het apparaatje de 
Nederlandse vertaling laat horen. 
De zorgprofessional drukt op het 
Nederlandse vlaggetje, spreekt 
haar vraag of  opmerking in en het 
apparaat vertaalt het in het Turks. 

De Peffer somt enkele voordelen 
op. “Het verbetert de commu-

nicatie tussen zorgverlener en 
cliënt. Er is geen onduidelijkheid 
of  ruis. Door betere communi-
catie komen cliënten afspraken 
beter na, worden ze zelfred-
zamer. Het voorkomt dat de 
cliënt onnodig gebruik maakt 
van zorg. De Travis draagt bij 
aan de kwaliteit van zorg en is 
kostenbesparend.” Als voorbeeld 
noemt ze een Turkse mevrouw 
met diabetes die nu zichzelf  kan 
spuiten, zelf  haar bloedsuiker 
kan meten door te prikken en 
beter de leefstijladviezen naleeft. 
“In plaats van haar dagelijks te 
bezoeken, is het teruggebracht 
naar een keer per week.” 

Als voordeel noemt ze ook dat 
familie niet meer hoeft worden 
ingeschakeld als tolk of  de inzet 
van de tolkentelefoon. “Bij fami-
lie weet je niet of  het goed wordt 
vertaald. Of  is de zorgvraag 
privacygevoelig of  delicaat. Daar 
wil je liever niet familieleden mee 
belasten of  de cliënt. Door het 
een-op-een gesprek, bouw je ook 
een makkelijker een band op met 

de cliënt.” Volgens Elly Montée 
manager wijkverpleging, draagt 
de inzet van de Travis Translator 
bij in het vertrouwen krijgen in 
elkaar. “Dat gebeurt door de 
cliënt te vragen hoe het gaat en 
de interesse in de gezinssituatie. 
Op deze manier kunnen we 
cliënten ondersteunen bij hun 
begeleiding in hun zorgvraag.”

Het gesprek kan worden op-
geslagen en worden teruggeluis-
terd. “Informatie kunnen we 
toevoegen aan het zorgdossier”, 
zegt Montée. Inmiddels beschikt 
Thebe over enkele tientallen Tra-
vis-apparaten. Als nadeel noemt 
De Peffer dat het apparaatje de 
verschillende dialecten niet kan 
onderscheiden. “Aan ons de taak 
om met kortere zinnen de zorgv-
raag boven tafel te krijgen. En dat 
lukt altijd.” Ze merkt op dat het 
gebruiksvriendelijk apparaat ook 
geschikt is voor andere zorgpro-
fessionals in de wijk, huisartsen-
posten en praktijkondersteuners.

Vertaalapparaat Travis verhoogt kwaliteit van zorg bij Thebe
Marion de PefferElly Montée
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Innovatieve zorg maakt 
grote stappen voorwaarts
Digitale ontwikkelingen zorgen 
ervoor dat ouderen en chronisch 
zieken steeds beter worden on-
dersteund.

Het borrelt en het gist in de zorg. Er is 
namelijk van alles en nog wat aan de 
hand. Dat de samenleving vergrijst, 
is onderhand een opmerking uit 
de categorie ‘open deur’, terwijl 
er daarnaast nog tal van andere 
nieuwe ontwikkelingen boven de 
markt zweven. Zo is er een behoef-
te ontstaan aan een meer op maat 
gesneden zorg. Dus veel persoonsge-
richter. “Vroeger was het systeem het 
uitgangspunt. Als een oudere vroe-
ger in een bejaardentehuis terecht 
kwam, werd vooral gekeken hoe die 
zich kon aanpassen aan dat systeem. 
Nu wordt vooral gekeken naar de 
kwaliteiten van de individuele mens. 
Welke behoefte heeft de oudere, wat 
kan hij nog zelf en hoe kan de om-
geving daarop inspelen?”, reageert 
Annelies Versteegden, bestuursvoor-
zitter van Vilans, het kenniscentrum 
voor langdurige zorg. 

Als mooie recente stap noemt zij het 
Zorgpact, waarbij tal van stake-
holders uit onderwijs, zorg- en 
welzijnsinstellingen zijn betrok-
ken. Een betere samenwerking 
tussen verschillende partijen moet 
leiden tot het verbeteren van de 
zorgdienstverlening. “Wat je sterk 
ziet, is dat betrokkenen worden 
gestimuleerd om over de grenzen 
van hun eigen domein heen te kij-
ken. Woningcorporaties, gemeen-

ten, maar ook onderwijs en het 
bedrijfsleven worden uitgedaagd 
om met nieuwe oplossingen te 
komen. Er zijn al tal van prachtige 
voorbeelden gerealiseerd. Zo zijn 
er op verschillende plekken in het 
land projecten gerealiseerd waarbij 
jongeren in zorginstellingen wo-
nen. Jongeren krijgen goedkoop 
onderdak, ouderen blijven bij de 
samenleving betrokken.”

De voorbeelden die Annelies Ver-
steegden nu opsomt, zijn mooie 
voorbeelden van (sociale) innova-
ties. Wat ze nog niet heeft genoemd, 
maar wat een impact krijgt van 

jewelste, is de sterk opkomende 
digitalisering. Een mooi voorbeeld 
op dat vlak komt van Tangenborgh, 
een zorginstelling die gespecialiseerd 
is in dementiezorg. Woonzorglocatie 
De Bleerinck in Emmen was bij de 
opening een voorbeeldhuis voor 
dementiezorg. En is dat nog steeds. 
Volgens projectleider Saskia Tim-
mermans is het voor dementerenden 
erg belangrijk om houvast te hebben. 
In een vertrouwde omgeving voelen 
ze zich wat meer op hun gemak. 
Men wil ook liever thuis wonen, 
en het is dus belangrijk dat de zorg 
dichtbij huis geleverd kan worden. 
Bijvoorbeeld door medicijnen online 

kan meten. Op die manier kan 
bijvoorbeeld geregistreerd worden 
dat de persoon in kwestie eigenlijk 
onvoldoende in de keuken komt. 
Dat kan een signaal zijn dat een 
kritische grens wordt overschreden, 
want ook ouderen moeten immers 
eten. Of er kan gemeten worden dat 
een persoon erg lang in bed blijft 
liggen. Zou er dan wat aan de hand 
zijn? “Zulke toepassingen zijn ook 
voor mantelzorgers vaak een enor-
me opluchting. Dan weet je zeker 
dat er een signaal uit gaat, mocht er 
onverhoopt iets mis zijn.”

Het gekke is: deze technologie zweeft 
al een paar jaar boven de markt, 
terwijl het van een echte implemen-
tatie maar niet wil komen. Annelies 
Versteegden: “Dat ben ik wel met je 
eens: wat ons nu echt te doen staat, 
is om die technologie toe te passen. 
De industrie is er klaar voor, nu 
moeten de innovaties gaan landen 
in de samenleving.”

Hugo Schrameyer

te bestellen en aan huis te leveren, 
maar ook door slimme huisinnova-
ties en personenalarmen. Het gemak 
van de patiënt komt vooraan te 
staan. Zo hoeven ze niet meer naar 
de apotheek en worden steeds vaker 
videoconsulten ingezet, waardoor de 
patiënt niet altijd meer langs hoeft te 
komen bij de huisarts of specialist.

Ook buiten de muren van zorginstel-
lingen zijn er dus al mooie initiatie-
ven. Annelies Versteegden benoemt 
een pilotproject in Breda. Duizend 
alleenstaande inwoners worden 
in hun woonomgeving toegerust 
met sensoren die gedrag op afstand 

Versteegden: “De industrie is er klaar voor, nu moeten de innovaties gaan landen in de samenleving.”

DIGITALISERING IN DE ZORG

Steeds vaker bieden digitale oplossingen een 
uitkomst wanneer het op zorg aankomt. Op 
analysenederland.nl leest u er meer over.

Maaltijdbereiding zoals thuis, maar 
dan in een zorginstelling. Dat is 
het idee achter Care Culinair. Zij 
helpen zorginstellingen het gehele 
voedingsmanagementproces aan 
te passen, waardoor cliënten en/of 
bewoners dagelijks een verse, ver-
antwoorde maaltijd krijgen zoals ze 
die thuis ook klaarmaakten.

Ouderen eten vaak niet zo veel meer, 
dus het is van groot belang dat wat zij 
binnenkrijgen van goede kwaliteit is. 
Care Culinair helpt bij het onder-
steunen van de zorg- en welzijnsme-
dewerkers, zodat deze dagelijks een 
voedzame maaltijd kunnen koken op 
de woning van hun cliënten. Door de 
krapte op de arbeidsmarkt gaat er een 

tekort aan zorgmedewerkers ontstaan. 
Daarnaast moeten zorgmedewerkers 
het erbij doen en hebben ze daar 
eigenlijk geen tijd voor naast hun 
zorgtaken. Care Culinair heeft hier 
een oplossing voor. Zij verstrekken 
het handboek en de module “Koken 
is leuk!” waarin het gehele proces 
voor de zorginstelling uitgelijnd staat. 
Eten moet weer een moment worden 
waar de bewoners naar uitkijken, 
in plaats van een handeling die nou 
eenmaal gedaan moet worden. De 
medewerkers welzijn hebben hier een 
grote rol in.

De module bestaat uit twee work-
shops en coaching-on-the-job, waarbij 
aandacht wordt besteed aan de visie 

voor de afdeling, het menuplan, het 
bestellen van eten, voedselveiligheid 
en uiteraard aan het culinaire aspect: 
hoe bereiden we een verantwoorde, 
lekkere en simpele maaltijd waar de 
bewoners echt van kunnen genie-
ten. Naast de workshops komt Care 
Culinair ook langs om medewerkers 
te coachen op de werkplek, waarbij 
wordt ingegaan op specifieke vragen 
en problemen van de woongroep. Er 
wordt ter plaatse feedback gegeven op 
de werkwijze, zodat deze direct in de 
praktijk kan worden gebracht.

De visie van Care Culinair zorgt er 
niet alleen voor dat cliënten dage-
lijks een voedzame maaltijd krijgen, 
maar zorgt ook dat zorginstellingen 

voedselverspilling tegen kunnen gaan. 
Door het gedrag van medewerkers te 
veranderen helpen zij zorginstellingen 
minder voedsel weg te gooien. De 
eerste stap in dit proces is het inzich-
telijk maken van de verspilling door 
samen te meten. Het voordeel hiervan 
is dat medewerkers direct zien wat ze 
weggooien. Vervolgens wordt verder 
gekeken hoe dit teruggedrongen kan 
worden.

Wilt u ook voedzame maaltijden 
serveren en het welbevinden van be-
woners verhogen? Kijk dan eens op 
www.careculinair.nl.

“Zij moeten het erbij doen en hebben 
daar eigenlijk geen tijd voor naast 
hun zorgtaken.” Daar heeft Care 
Culinair de oplossing voor en helpt 
hen daarbij.

Eten moet een moment
zijn om naar uit te kijken

www.careculinair.nl.
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De zorgwereld verandert ra-
zendsnel. Steeds meer mensen 
hebben behoefte aan het zelf 
in regie zijn bij hun zorgvraag, 
hetgeen bijvoorbeeld betekent 
dat ze medicijnen of medische 
hulpmiddelen op aanvraag 
thuis laten afleveren. En vanuit 
kostenoverwegingen bestaat er 
in de zorgwereld steeds meer 
aandacht voor ketenoptimalisa-
tie. Het zijn dit soort vraagstuk-
ken waarbij PostNL zich laat 
zien als logistiek partner.

De kern van deze sector 
bestaat uit medische zorg 
zelf, die wordt ingevuld 

door betrokken partijen als 
het ziekenhuis, de apotheek of  
huisarts. Daaromheen is een 
zorgvuldig servicemodel opge-
bouwd, en weer daaromheen een 
logistiek element. Huub Zijlstra, 
sectormanager Health bij Post-
NL: “Om de kosten beheersbaar 
te maken en de dienstverlening 
te kunnen toespitsen op nieuwe 
wensen van de markt, zijn we in 
de samenleving volop in discussie 
hoe we de zorg anders kunnen 
organiseren. Daarmee moet 
je scherp naar het zorgproces 
kijken en duidelijk maken wat 
het onderscheid is tussen de zorg 

zelf, de bijbehorende service en 
de logistiek. PostNL heeft de 
ambitie om samen met anderen 
te kijken hoe we wat betreft logis-
tiek en services van toegevoegde 
waarde kunnen zijn.”

Huub Zijlstra: “PostNL staat 
vooral bekend om zijn twee grote 
logistieke netwerken, post- en 
pakketverzendingen, die hun 
eigen specifieke mogelijkheden 
in de zorg hebben. Daarnaast 
kennen we verschillende netwer-
ken met hun eigen specialisme. 
Denk aan temperatuurgecon-
troleerd vervoer. We zijn ook 
bezig met het landelijk aan huis 
leveren van dure medicatie bij 
patiënten. Daarvoor gebruiken 
we onze ervaring uit thuisbezor-
ging van medicijnen en medische 
hulpmiddelen. Bij alle wensen 
die we uit de zorgsector krijgen, 
kijken we hoe we onze logistieke 
netwerken daarop kunnen aan-
passen en inzetten. 

De logistiek dienstverlener 
kan daarbij zijn ervaring en 
meerwaarde benutten op drie 
verschillende niveaus. Ten 
eerste bestaat er de behoefte 
van consumenten om zelf  meer 

regie in handen te krijgen. “Dat 
hoeft zeker niet te betekenen 
dat er nieuwe webshops moeten 
bijkomen voor de verkoop van 
medicijnen. Je kunt wel denken 
aan een model, waarbij de con-
sument meer zelf  kan beslissen 
over waar en wanner medicij-
nen afgeleverd worden. Onze 
logistieke dienstverlening is bij 
uitstek geschikt om bij dat proces 
betrokken te raken.”

Ten tweede wordt er ook geke-
ken naar ketenoptimalisatie om 
processen slimmer in te richten. 
“Als een patiënt weer naar huis 
mag na ziekenhuisopname, dan 
is het logisch als de patiënt ook 
de nodige medicatie thuis kan 
ontvangen zonder tussenkomst 
van het ziekenhuis.”

En tot slot, punt drie: PostNL wil 
daar waar mogelijk ook waarde 
toevoegen aan het bezorgmo-
ment. “Dat gebeurt nu al met 
het afleveren van hulpmiddelen, 
zoals incontinentiemateriaal. 
Onze gespecialiseerde bezorgers 
kunnen die hulpmiddelen op 
verzoek van de verzender tot 
over de drempel van de ont-
vanger brengen. Dat zijn soms 
kleine handelingen, waarmee 

we een deel van de activiteiten 
van thuiszorgers overnemen, en 
waardoor kosten beter beheers-
baar blijven.”

Gevoed door die trends heeft 
PostNL zijn organisatie zo 
ingericht dat voor vier markten 
nieuwe vormen van dienstverle-
ning ontstaan.

- Pharma: de logistieke dienstver-
lener heeft al twee eeuwen erva-
ring met thuisleveringen, in deze 
nieuwe context is bijvoorbeeld 
voorzien in nieuwe scancontrole 
om tot absolute afleveringsze-
kerheid te komen. Ook is er 
ervaring met vervoer onder juiste 
(temperatuur)condities.

- Medische hulpmiddelen: des-
gewenst kan de bezorger tot over 
de drempel van de ontvanger 
ondersteuning verlenen.

- Diagnostiek: het op tijd leveren 
van diagnostisch materiaal kan 
van levensbelang zijn. Nu is het 
nog grotendeels noodzakelijk 
om bijvoorbeeld bloed op een 
prikpost af  te nemen. Nieuwe 
logistieke mogelijkheden maakt 
ook verzending van een bloed-
prik thuis mogelijk. 

- Peronal care: als patiënten thuis 
ondersteuning krijgen, is het 
van groot belang dat apparatuur 
goed wordt geïnstalleerd en 
de medicijnen onder de juiste 
condities bewaard blijven. Ook 
daarbij kan PostNL van beteke-
nis zijn. 

De overkoepelende trend die 
duidelijk opwachting maakt in  
de health sector is gepersona-
liseerde zorg. Die ontwikkeling 
valt exact samen met de ambities 
van PostNL om extra toegevoeg-
de waarde te bieden. “Met de 
initiatieven die we nu nemen, 
bieden we meer differentiatiemo-
gelijkheden voor consumenten. 
Onze standaard dienstverlening 
kan worden aangevuld met extra 
services, waarmee we de zorg 
efficiënter, kostentechnisch ac-
ceptabel, maar ook persoonlijker 
kunnen maken.”

postnl.nl/health

PostNL neemt rol in  
veranderende zorgmarkt
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De ICT-actualiteitenagenda staat momenteel in het teken 
van twee belangrijke thema’s. Ten eerste: hoe zijn we veilig 
voor cyberaanvallen, en punt twee: wat betekent de huidige 
cloudtechniek voor de eigen organisatie? “Elke organisatie is 
uniek en elke organisatie verlangt dan ook zijn eigen oplos-
sing”, reageert Pieter van Woerden, algemeen directeur van 
ICT-dienstverlener Heiper ICT.

Heiper ICT verzorgt werkplekbeheer voor bedrijven met tien 
tot pakweg honderd werkplekken. Binnen deze bedrijven be-
staat er weliswaar belangstelling voor ontwikkelingen als cl-
oud, sharing en hosting, maar is er veelal onvoldoende kennis 
om concrete stappen te zetten. En dat geldt misschien wel in 
het bijzonder voor de zorgsector. Van Woerden: “De zorgsec-
tor is tot in detail overtuigd van het belang van veiligheid. Het 
risico dat kwaadwillenden zich toegang verschaffen tot me-
dische informatie moet tot een absoluut minimum worden 
beperkt. Daarnaast bestaat er binnen de sector tevens een 
vorm van terughoudendheid. De zorg is weinig commercieel 
georiënteerd, hetgeen je ook ziet in het beperkte gebruik van 
actuele ICT-oplossingen.”

Gezien deze achtergrond heeft Heiper zich tot doel gesteld 
om van extra betekenis te zijn voor de zorgsector. Want 
dat ook deze branche om moet naar nieuwe technologie, 

daarover bestaat geen twijfel. Niet meegaan in de cloud is 
eigenlijk geen optie, benadrukt Van Woerden. “Dat zie je aan 
software-oplossingen die worden aangeboden. Die komen 
niet als pakketten de markt op, maar worden aangeboden 
via een abonnementsservice. Bovendien vraagt de actualiteit 
om telkens schaalbare aanpassingen. Zeker de zorgsector is 
bijzonder gevoelig voor maatschappelijke trends. Met een 
inflexibel automatiseringspakket kun je daar eigenlijk amper 
op anticiperen.”

Tot slot dan: ook de zorgsector staat steeds vaker bloot aan 
cyberaanvallen, te meer omdat persoonsgegevens aantrekkelijk 
zijn om te vercommercialiseren. “Veel MKB-bedrijven hebben 
onvoldoende mankracht en budget voor een eigen ICT-afdeling, 
terwijl die kennis hard nodig is om slagvaardig en probleemloos 
te kunnen werken. Heiper ICT levert die ICT oplossingen zodat 
klanten zorgeloos hun werk kunnen blijven doen.

‘Niet meegaan in de cloud is geen optie’

Pieter van Woerden 
Algemeen directeur van Heiper ICT

www.heiper.nl  ׀  Tel: 088 434 737 0  ׀  Email: info@heiper.nl

“Ga het eerst nou eens ervaren, en 
heb dan een oordeel.” Dat is de 
boodschap van Tommie Niessen, de 
vloggende verpleger. Niessen laat 
met zijn vlogs en blogs zien hoe hij 
zijn werk als verpleger ervaart en 
dat het meer is dan alleen billen-
wassen. En met succes. Hij is een 
hit op Facebook en Instagram, 
schreef een boek, was te gast bij 
praatprogramma’s, en merkt ook 
dat mensen oprecht geïnteresseerd 
raken in de zorg door zijn ‘verslag-
geving’. Maar naast alle positieve 
reacties worden er ook negatieve 
dingen gezegd. Mensen vinden hem 
naïef omdat hij de zorg positief 
onder de aandacht wilt brengen, 
terwijl er ook veel mis is. Niessen 
begrijpt dat wel, maar ondanks dat 
hij vervelende onderwerpen zoals 
de dood niet mijdt, wil hij het wel 
positief blijven benaderen. “Er 
wordt al genoeg gemopperd in de 
zorg en over de zorg. Ik vind het 
niet mijn taak om dat ook te gaan 
doen. Ik heb zeker een mening, 
maar die probeer ik zo min moge-
lijk te geven.”

Maak eens een uitzondering. Stel: je 
mag één dag minister van Volksge-
zondheid zijn. En stel daarbij: wat jij 
beslist die dag wordt ook daadwer-
kelijk uitgevoerd. Wat zijn de eerste 
drie dingen die je zou veranderen in 
de zorg?

“Ik zou mensen een beetje meer 
salaris geven. Een beetje meer 

waardering, daar is niks mis mee. 
Maar tegelijkertijd weet ik dat het 
daar niet om gaat, dus ik zou ook 
zorgen voor meer tijd. Minder tijd 
naar onzin, meer ruimte voor een 
sociaal praatje. Ik kwam ooit bij 
iemand thuis en daar had ik letterlijk 
tien minuten de tijd om zijn ogen te 
druppelen, zijn kousen uit te doen 
en zijn benen in te smeren. Nou haal 
je dat makkelijk in tien minuten 
hoor, alleen die man was eenzaam, 
en die wilde gewoon vertellen hoe 
het met hem ging en wat hij die dag 
had gedaan. Maar daar was geen tijd 
voor. Die tijd zou ik dus creëren.”

En als derde?
“Vrijheid voor zorgverleners. Ik 

zou ervoor zorgen dat zorgverleners 
niet meer alles hoeven te registreren. 
Niet meer: ik ben vijf minuten bij 
meneer Pieters geweest, tien minu-
ten bij mevrouw Janssen en zeven 
minuten bij meneer Klaassen. Ik 
zou zorgverleners verantwoordelijk 
maken voor een aantal cliënten, en 
ze zelf laten beslissen hoe ze dat op 
een ochtend indelen. Die registratie 
kost alleen maar tijd en dan kom ik 
weer bij mijn tweede punt. Geluk-
kig gebeurt er op dit vlak al veel, 
de vijfminutenregistratie vervalt in 
2020, er zijn schrapsessies waar men 
kijkt naar wat je wel en niet hoeft te 
registreren…” 

…Maar er moet nog meer gebeuren?
“Ja. Begrijp me niet verkeerd, 

sommige dingen zijn belangrijk om 
te registeren, maar veel zorginstellin-
gen hebben zelf ook opgelegde regels. 
Mijn moeder werkte ergens waar ze 
moest aftekenen dat ze de afteken-
lijsten had uitgeprint. Dat is echt 
gebeurd hè. Zoiets wordt opgelegd, 
maar je hoeft dat niet te accepteren. 
De mensen aan het bed kunnen heel 
veel zelf bepalen, zonder dat ze het 
zelf weten. Zorgverleners moeten veel 
meer voor zichzelf opkomen.”

‘Zorg is meer dan billenwassen’, is je 
credo. Wat vind je nou het allerleukste 
aan je baan?

“Het contact met de mensen. 
De manier waarop je dat doet is 
het allerbelangrijkste. Je hebt als 
verpleegkundige natuurlijk hande-
lingen, maar dat kan iedereen doen. 
Hetzelfde geldt voor een spuit zetten 
of dialyseren. Je moet die handeling 
natuurlijk goed kunnen, maar hoe 
je die persoon daarbij begeleidt, is 
waar het om gaat. Mezelf telkens 
weer verplaatsen in de persoon, dat 
is het leukste. Iemand op zijn gemak 
stellen, een band opbouwen.”

Hoe doe je dat, een band opbouwen?
“Heel veel vragen stellen, daar 

krijg ik soms ook commentaar op, 
haha. Maar ik ben gewoon echt heel 
erg geïnteresseerd. Hoe zijn ze op 
dit punt in hun leven gekomen, daar 
wil ik achter komen. Maar ik wil ook 
weten hoe ze nu in het leven staan. 
Je kunt praten over het weer, maar je 

kunt ook praten over de eerste keer 
dat ze verkering kregen. Gesprekken 
van mens tot mens. Oudere mensen 
zijn ook gewoon mensen, toch?”

Zouden alle verpleegkundigen dat 
moeten doen?

“Zeker. Iedereen moet tijd vrijma-
ken om door te vragen, dat vinden 
mensen echt belangrijk. Ik denk dat 
het voor 70 procent draait om hoe 
je met de persoon omgaat en maar 
30 procent over de handelingen die 
je verricht. Stel je hebt zuster A en 
zuster B. Zuster A weet perfect hoe 
ze moet spuiten, maar kan niet zo 
goed met mevrouw Janssen omgaan. 
Zuster B kan het technische gedeelte 
allemaal net wat minder, het spuiten 
doet een beetje pijn bij mevrouw 
Janssen, maar ze gaat wel supergoed 
met mevrouw Janssen om. Dan zal 
mevrouw Janssen altijd zeggen dat 
zuster B het beter heeft gedaan.”

Moet je dat leren of zit dat in je?
“Het moet zeker wel een beetje in 

je zitten, je moet geïnteresseerd zijn 
in mensen, maar je kunt het ook 
leren. Helaas zit het te weinig in de 
opleiding, maar je ziet gelukkig wel 
dat er tegenwoordig opleidingen 
gecombineerd worden. Medewerker 
Maatschappelijke Zorg en Verzor-
gende Individuele Gezondheidszorg 
bijvoorbeeld. Dat is goed, want het 
stukje welzijn moet je niet los zien 
van zorg. Tijdens de zorg moet je 
ook zorgen voor dat welzijn.”

Welk gesprek zal je nooit vergeten?
“Ik heb heel veel mooie gesprek-

ken op mijn werk, telkens weer. Op 
de hospice bijvoorbeeld. Die mensen 
gaan sterven, en dan denk je dat er 
een hele duistere sfeer hangt, maar 
mensen praten daar juist volop over 
het leven. Over hoe het vroeger was, 
over dingen die ze hebben ervaren. 
Wat me daarbij altijd opvalt is dat ze 
het nooit hebben over de bezittingen 
die ze hebben gehad, maar alleen 
over hun ervaringen. Een mooie les 
voor mij, het helpt me om te relati-
veren en om te realiseren waar het 
om gaat in het leven.”

Tot slot: wat is voor jou optimale zorg?
“Dat je echt de ruimte hebt 

genomen voor een patiënt, zodat je 
weg kan weg zonder dat je je zorgen 
hoeft te maken om die persoon. 
Ik ga vaak weg terwijl ik weet dat 
die persoon nog behoefte heeft aan 
een praatje, de sociale zorg, maar ik 
moet verder, want de volgende pati-
ent heeft ook hulp nodig. Dat trekt 
aan je ziel, ik kan daar niet goed 
tegen. Optimale zorg is dat je kunt 
weggaan met een goed gevoel.”

Tekst: Jerry Huinder

 ‘Ik heb heel veel mooie gesprekken 
op mijn werk’

Het gesprek met de patiënt. Dat is waar het om draait bij Tommie Niessen, de vloggende 
verpleger. En dan niet over het weer, maar over de echte zaken des levens. “Gesprekken van 

mens tot mens. Oudere mensen zijn ook gewoon mensen, toch?”

MEER DAN BILLEN WASSEN

Volgens Tommie Niessen gaat zorg verder 
dan alleen de praktische handelingen. Op 
analysenederland.nl leest u hoe innovaties in de 
sector zorgen voor meer tijd voor echte zorg.

ADVERTORIAL
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Hoe we zorgkleding meestal zien: wit, niet altijd op 
maat en eentonig. Het is enerzijds goed dat zorgkleding 
zo herkenbaar is, en het is vanuit een medisch oogpunt 
wenselijk dat duidelijk het onderscheid tussen patiënt en 
zorgverlener zichtbaar is, maar er ontstaat ook een kloof 
tussen hulpverlener en patiënt. En dat hoeft niet.

Zorgkleding.nl speelt in op deze kloof, maar niet alleen 
vanuit het perspectief van de patiënt. “We willen voor 
zorgverleners een manier vinden waarop zij hun eigen iden-
titeit kunnen waarborgen en uitdrukken op de werkvloer”, 
aldus Peter Nogueira, oprichter van Zorgkleding.nl. Dat is 
de essentie van Zorgkleding.nl: kleding die geschikt is voor 
de zorg, maar wel verkrijgbaar is in persoonlijke kleuren, 
printjes en voorzien van unieke kenmerken.

De reacties zijn positief, van zowel patiënt als zorgverlener: 
“Het is voor patiënten nog steeds duidelijk wie de zorgver-
lener is en wie niet, maar wel zorgt de persoonlijke kleding 
ervoor dat patiënten zorgverleners toegankelijker vinden. 
Ook zorgverleners zelf voelen dat zij zich op hun eigen ma-
nier kunnen uitdrukken en dichter bij de patiënt staan.”

Voor zorginstellingen zijn er natuurlijk meer wensen ten 
aanzien van zorgkleding dan slechts het visuele aspect. Dat 

is waar de kleding van Zorgkleding.nl ook belangrijke unieke 
waarden heeft: “Sinds we samenwerken met Cherokee, 
zijn we in staat gebleken een unieke kledinglijn, genaamd 
Infinity, te introduceren die meer dan voldoet aan de 
standaarden van zorginstellingen. Onze kleding is zelfs een 
duurzame investering.” 

Want, deze kleding, die voorzien is van Certainty-techno-
logie, voldoet aan de hoogste standaarden voor zorg. De 
technologie betekent dat de kleding gemaakt is van een 
antibacteriële vezel. Veel zorgkleding van katoen en polyes-
ter houdt vocht vast en is een mogelijke bacteriële bron. Dit 
betekent dat zorgverleners extra op hygiëne moeten letten. 
Door het toepassen van innovatieve doeksoorten kan de 
Infinity-kleding een duurzame bijdrage leveren aan het 
verlagen van de carbon footprint binnen instellingen.

Bekijk hier de mogelijk voor persoonlijke zorgkleding!

De voordelen van unieke zorgkleding

Zorgkleding.nl
Beneden Zandpad 9 A
3241 GA Middelharnis

Hoewel Tommie Niessen laat zien dat de zorg meer is dan billenwassen, hoort dit er 
ook voor Niessen toch echt bij. In het begin dacht hij echt dat hij dat niet zou kunnen. 
Hij weet zijn eerste keer nog heel goed. “Die mevrouw zei: ‘Je moet ook mijn tieten 
wassen’, Brabants hè, en toen voelde ik wel schaamte. Maar na twee weken keek ik 
er heel anders tegenaan. Het went snel.”

FEITEN

ADVERTORIAL
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Hoe kunnen we het personeelstekort 
in de zorg terugdringen?

“De uitstroom is momenteel te 
hoog. Er moet dus meer geïnvesteerd 
worden in het zorgpersoneel. Het aan-
bieden van opleidingen en trainingen 
zorgt voor perspectief en draagt bij 
aan het boeien, maar ook het binden 
van personeel aan de organisatie.”  
 
Waar voldoet een goede zorgverle-
ner aan?

“Een goede zorgverlener is ver-
plicht om de beste zorg te verlenen 
aan de cliënt. Hierbij volgt hij niet 
alleen de standaarden die voor zijn 
vakgebied gelden, maar wordt de 
focus vooral op het ‘ontzorgen’ ge-
legd. Denk hierbij niet alleen aan het 
ontzorgen van de cliënt, maar ook 
aan het ontzorgen van collega’s.” 
 
Wat is de meerwaarde van multidis-
ciplinaire samenwerking?

“In de ouderenzorg komen er 
vaak genoeg probleemsituaties voor 
waarin een oudere, dementerende 
cliënt agressief wordt. De vaste 
medewerkers zijn vaak niet getraind 
om hiermee om te gaan. Mochten ze 
dat wel zijn, dan lopen ze vaak tegen 
het personeelstekort aan, waardoor 
ze zich het niet kunnen veroorloven 
veel tijd aan de cliënt te besteden, 
die de kwetsbare cliënt wel verdient. 
Expertise van verschillende disciplines 
biedt hier een uitkomst. Je moet zorg-
professionals trainen om ad hoc bij te 
springen als soortgelijke situaties zich 
voordoen. Door goed te overleggen 
met de verschillende professionals 
en het bieden van continuïteit, dus 
dezelfde zorgprofessional bij de cliënt 
plaatsen, worden herhalingen voorko-
men en wordt er rust gebracht in de 
leefomgeving van de cliënt.”

Marjon Kruize

HR Adviseur bij Adhoc Zorgt.

VRAGEN AAN 
CHAR EL IDRISSI
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De Nederlandse Zorg Bemiddelaar (DNZB) bemiddelt tussen (zorg)instellingen en zorgprofessionals (ZZP’ers en uitzendkrachten). 
DNZB biedt oplossingen wanneer zorginstellingen flexibiliteit aan willen brengen in hun personeelsformatie of er sprake is van 
personeelstekorten. Voor de zorgprofessionals biedt DNZB de ideale flexibele werkweek bij diverse opdrachtgevers en ondersteuning 
op het gebied van planning en administratie.  Zo ontstaat maximale personeelsinzet in een flexibele arbeidsmarkt!

 ‘Cliënten verwachten en verdienen kwalitatief goede zorg. In 
lijn met die verwachting willen ook wij, als bemiddelaar, ons 
steentje bijdragen aan die kwaliteit. Dit kan wat ons betreft 
alleen door samen te werken, te investeren in de persoonlijke 
relatie en de wensen en behoeften van de zorgprofessional, de 
zorginstelling en hun cliënten te kennen. Zo kan ieder vanuit 
zijn rol werken aan de kwaliteit van de zorg en maken we samen 
de zorg beter!’

Persoonlijk contact vormt de basis van de dienstverlening van 
DNZB, zowel met zorgprofessionals als met zorginstellingen. Beiden 
hebben één vast aanspreekpunt binnen DNZB. Door deze aanpak 
zijn de lijnen kort en kan iedereen snel en goed geholpen worden. 

Marcel: ’Wij zijn 24/7 bereikbaar. De zorg gaat 24/7 door, dus 
is het belangrijk dat wij er altijd voor de zorgprofessionals en 
-instellingen zijn.’  

Naast persoonlijk contact speelt digitalisering een belangrijke 
rol bij de dienstverlening van DNZB. Zo beschikt DNZB over haar 

eigen realtime online omgeving voor zowel zorginstellingen als 
zorgprofessionals: MijnDNZB. 

Marcel: ‘Wij investeren doorlopend in de ontwikkeling van 
MijnDNZB. Zo borgen we de kwaliteit van onze dienstverlening, 
regelen wij onze processen zo efficiënt mogelijk in en houden we 
de kosten voor zorginstellingen zo laag mogelijk.’

MijnDNZB biedt meerdere mogelijkheden op het gebied van 
plannen, kwaliteitsbewaking en administratie. Via MijnDNZB kan 
een zorginstelling zijn diensten uitzetten en kan de zorgprofessio-
nal alle openstaande diensten bekijken en direct aangeven welke 
hij/zij, rekening houdend met zijn/haar privéomstandigheden, 
graag zou willen werken.

Marcel: ‘Door onze jarenlange samenwerking met zorginstellin-
gen en met zorgprofessionals zijn we samen in staat de continu-
iteit en kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Dit zorgt er-
voor dat zowel de instellingen, als de zorgprofessionals de focus 
kunnen leggen op hun belangrijkste taak: Goede zorg verlenen!’

Marcel Smolders
Oprichter DNZB vertelt:

ADVERTORIAL

Value Based Healthcare, de 
meerwaarde voor de patiënt
Bij het concept Value-Based Healt-
hcare (VBHC) wordt een afweging 
gemaakt tussen waarde voor de 
patiënt en zorgkosten. “We moeten 
zorg benaderen vanuit een produc-
tiviteitsprobleem. Het rendement in 
tijd en euro moet omhoog.” 

Per maand verlaten 1.100 zorgwer-
kers met een vast contract hun 
werkgever om als zzp’er aan de 
slag te gaan. In 2018 stonden er 
121.000 zzp’ers ingeschreven in 
de zorg. Daarmee is ongeveer 10 
procent van alle werknemers in de 
zorg nu zelfstandige.

Ze doen dit uit liefde voor het vak; 
ze willen alle tijd die ze hebben aan 
het bed staan. De zzp’ers zijn een 
belangrijke schakel in de flexibele 
schil van medewerkers en blijven 
zich ook als zelfstandige inzetten 
voor de zorg. Zorginstellingen 
hoeven alleen de uren uit te betalen 
die de zelfstandige zorgverlener 
daadwerkelijk werkt. Zo kan een 
zorgorganisatie veel selectiever 
zijn. De daadwerkelijke uren die de 
zzp’er aan het werk is regelrecht 
naar de patiënt en niet naar allerlei 
randzaken die bij het werken in een 
vaste aanstelling komen kijken.

Ben je op zoek naar een zzp'er voor 
jouw organisatie? Ga dan eens langs 
bij een zorgbemiddelaar. Zij kennen 
hun professionals en kunnen dus 
zorgen voor een goede match, waar-
door de expertise van de zorgprofes-
sional optimaal wordt benut. 

Mark van Seggelen

DE WAARDE 
VAN ZZP’ERS

Ongeveer 10 procent van alle werknemers 
in de zorg is nu zelfstandige.De kosten in de gezondheidzorg zijn 

de afgelopen decennia alleen maar 
gestegen. Volgens prof. dr. Fred 
van Eenennaam is de oplossing 
Value-Based Health Care (VBHC). 
“De zorg wordt beschouwd als een 
budget- en bekostigingsprobleem. 
Ofwel een schaarste probleem. 
Door deze verkeerde aannames 
worden de kosten alleen maar 
hoger. We moeten het zien als 
productiviteitsprobleem. Meer 
patiëntwaarde krijgen per euro en 
de tijd die we er in stoppen. ” Dat 
zijn volgens Van Eenennaam de 
principes van VBHC. Het concept 
is ontwikkeld door een groep op 
Harvard rond onder andere profes-
sor Michael Porter.  

De meerwaarde is dat het systeem de 
patiëntwaarde definieert. “Iedereen 
die met een patiënt te maken heeft, 
heeft dezelfde focus en is patiënt- 
en uitkomstgericht. De aandacht 
ligt op gezondheidsuitkomsten en 
kosten per patiënt episode.” Volgens 
Van Eenennaam meet je de uitkom-
sten als medisch (functionele status, 
overleven, complicaties) en op het 
niveau van de patiënt (kwaliteit van 
leven). Ook meet je de patiënt stra-
tificatie en de kosten van de patiënt 
episode; de tijd tussen het melden 
van de klacht en het einde van de 

behandeling. “Deze indicatoren 
moeten er voor zorgen dat onnodi-
ge procedures, doorverwijzingen en 
verkeerde behandelingen worden 
voorkomen. Dat is zowel beter voor 
de levenskwaliteit van de patiënt 
als voor de staatskas.  En nieuwe 
behandelingen en technologieën 
kunnen met VBHC goed beschik-
baar komen voor ons allen.”

Er moeten nog slagen gemaakt 
worden. Het zorgsysteem is nu 
nog niet ingericht op het creëren 
van patiëntwaarde. Sinds drie jaar 
bestaat er een Value Agenda. Zo’n 

veertig beslissers proberen VBHC 
versneld te implementeren in de 
Nederlandse zorg. “Zij houden zich 
bezig met de vraag wat er komend 
jaar nodig is om VBHC makkelij-
ker te laten implementeren voor 
zorgprofessionals. Het healthcare 
concept verspreidt zich als een 
olievlek. Meer dan 80 organisaties 
hebben een initiatief aangemeld in 
de laatste drie jaar. Deze initiatieven 
hebben een geschatte impact op 
meer dan zes miljoen patiënten. 
Ruim de helft van de Nederlandse 
ziekenhuizen zijn betrokken bij dit 
initiatief. “We zijn nu vooral bezig 

om patiëntwaarde vergoed te krij-
gen en met bundled payments. In 
deze zorgbundel wordt één bedrag 
betaald voor het volledige zorgtra-
ject rondom de aandoening van een 
patiënt, en alle zorgverleners die er 
bij betrokken zijn. Anders gezegd  
moeten we naar uitkomst gebaseer-
de payments.”  

De komende periode staat de data 
van patiënten – beschikbaar stellen 
en ontsluiten – hoog op de agenda. 
Dat is een belangrijke voorwaarde 
voor VBHC. “We begrijpen de dis-
cussie over privacy en van wie is die 
data. Maar door het vrijgeven van 
patiëntdata krijgen we meer inzicht 
in comorbiditeit en kwaliteit van 
leven.” VBHC maakt het mogelijk 
dat er een uitkomst zichtbaar wordt 
van de aandoening. “De patiënt 
krijgt inzicht welke behandelingen 
hier voor nodig is.” 

Mochten zorgprofessionals nog on-
bekend zijn met VBHC, dan raadt 
Van Eenennaam aan de site van 
VBHC Center Europe te raadplegen 
voor de vele voorbeelden en achter-
grondinformatie. 

Mark van Seggelen

Van Eenennaam: “Iedereen die met een patiënt te maken heeft, heeft dezelfde focus en is patiënt- en 
uitkomstgericht.”

ZORG MET WAARDE

Op analysenederland.nl leest u nog veel meer 
over value based healthcare en de voordelen 
van dit concept.
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Adhoc Zorgt levert de perfecte oplossing voor uw probleem, of u de bovenstaande vragen nou met ja of nee beantwoordt. We bieden 
een werkomgeving waar ontwikkeling en innovatie centraal staan en leiden onze zorgprofessionals nog verder op, in samenwerking met 

opleidingsinstituten en zorginstellingen. Adhoc Zorgt biedt u en uw klanten continuïteit aan, door dezelfde gezichten op dezelfde afdeling 
te plannen. Al onze planners komen zelf uit de zorg en weten dus precies waar u behoefte aan heeft. Wij nemen de werving, selectie en 

plaatsing uit handen, zodat u zich kunt richten op het geven van de juiste zorg.

Kan uw zorginstelling wel wat meer personeel gebruiken?

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Wilt u dat dit personeel gekwalificeerd 
is, langere tijd op dezelfde afdeling 
kan werken en heeft u eigenlijk geen 

tijd om hen lang in te werken? Wilt u dat uw personeel de juiste 
opleidingen en trainingen gevolgd 
heeft en dus up to date is?

Wilt u inspelen op de 
toenemende digitalisering?

Kijk dan op adhoczorgt.nl 
neem contact op via  

info@adhoczorgt.nl of
 bel ons op 010-8461243

MEER WETEN?

VOORKOM RISICO’S. BEHEERS INCIDENTEN. 
EVALUEER EN VERANTWOORD VIA UITGEBREIDE 
RAPPORTAGES. UW ORGANISATIE OPERATIONEEL 
EN VEILIG, DANKZIJ ÉÉN PLATFORM.

✓ Gebruikers in beeld o.b.v. locatie en competenties via een plattegrond;
✓ Alarmeringen over incidenten;
✓ Notificaties aan relevante personen en organisaties;
✓ Directe communicatie tijdens incidenten via push-to-talk, video calls en chat.

Direct alarmeren bij onveilige situaties via de EMS app, notificaties ontvangen 
en met elkaar communiceren. Dankzij de EMS-app van FindWhere zet u 
vaardigheden van personen bovendien slim in. Hierdoor minimaliseert u 
bedrijfsrisico’s en controleert u deze op basis van uitgebreide rapportage.  
Met de widget voor pc’s kunnen gebruikers een noodknop indrukken en 
notificaties ontvangen over incidenten.

Voor meer informatie ga naar www.findwhere.com
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PARTNER CONTENT  – MEDICHECK 

medicheckapp.nl

Een einde aan de papierwin-
kel én afrekenen met fouten. 
MediCheck maakt dit mogelijk 
door de toedienregistratie en 
de dubbele controle bij risico-
volle medicatie in een eenvou-
dige app te combineren. Zeker 
weten? MediCheck!

Het klaarzetten, aanreiken en 
toedienen van geneesmid-
delen is een belangrijk pro-

ces dat terecht met zekerheden 
is omgeven. De spil daarin is de 
toedienlijst, de op papier gedrukte 
lijst met medicatie. Elke professio-
nal bij een zorginstelling of  in de 
thuiszorg moet hierop bijhouden 
welke medicatie op welk moment 
zij de cliënt heeft toegediend.

Maar papier heeft flink wat 
nadelen. “Het is belangrijk dat 
de toedienlijsten actueel zijn”, 
zegt apotheker Chris Sind-
hunata. “Dat gaat weleens fout. 
Wijzigingen in de medicatie zijn 

soms niet op tijd doorgevoerd op 
de toedienlijst. Geneesmiddelen 
die de zorgprofessional dient te 
geven, ontbreken dan op de lijst. 
Dat brengt risico’s voor de cliënt 
met zich mee.”

Sindhunata bedacht hiervoor 
enkele jaren terug de oplossing: 
MediCheck. MediCheck is een 
app die de papieren toedienlijs-
ten vervangt. Zorgprofessionals 
kunnen in de app het toedienen 
van medicatie digitaal registre-
ren. Dat geeft een zorgverlener 
zicht op het medicijngebruik van 

een cliënt, zonder de nu gebrui-
kelijke papierwinkel.

“De belangrijkste functionaliteit 
is de koppeling met het soft-
waresysteem van de apothekers”, 
zegt Sindhunata. “MediCheck 
werkt onder meer met de apo-
theeksystemen van PharmaPart-
ners en CGM. Een wijziging in 
de medicatie bij de apotheker 
wordt direct doorgevoerd in de 
app. Een zorgmedewerker heeft 
dus altijd de meest actuele lijst. 
Per klant wordt afgestemd met 
welke apotheek, ECD of  zelfs 
ziekenhuis systeem er gekoppeld 
moet worden. Dankzij de gene-
rieke verbinding is dit met alle 
systemen mogelijk.”

Daarnaast vereenvoudigt 
MediCheck de dubbele controle 
bij risicovolle medicatie. “Wat 
gebeurt er vaak in de huidige 
situatie? Men stuurt een foto van 
de medicatie via de ‘onveilige’ 

WhatsApp naar een collega.” 
Ook dit stroomlijnt MediCheck 
app. “Zorgprofessionals dienen 
bij elkaar, met foto, een digitaal 
verzoek in voor dubbele controle. 
De app registreert het verzoek 
en de dubbele controle. Ook dit 
voorkomt veel fouten.”

Ook vereenvoudigt MediCheck 
de communicatie tussen apo-
theek, zorgorganisaties en zorg-
professionals. Sindhunata: “Dat 
zorgt voor heldere communicatie 
tussen partijen.”

De privacy is op alle mogelijke 
manieren gewaarborgd. Infor-
matie wordt dubbel opgeslagen 
op de servers van MediCheck, 
zodat gegevens nooit verloren 
gaan. De servers en de ver-
binding met de app zijn sterk 
beveiligd. Om de app te gebrui-
ken is inloggen met twee-factor 
authenticatie verplicht. De 
zorgprofessional kan alleen de 

medicijngegevens inzien van 
haar cliënten.

MediCheck maakt de kans op 
fouten zo klein mogelijk. Door 
portretfoto’s van de cliënt te 
tonen, zijn verwisselingen niet 
meer mogelijk. Ook van de 
medicatie zijn foto’s in de app 
beschikbaar, zodat niet per 
ongeluk de verkeerde medicijnen 
worden toegediend. Bovendien is 
met een klik de bijsluiter van elk 
medicijn te lezen.

“MediCheck is ontwikkeld om 
de medicatieveiligheid te ver-
beteren en efficiënter te werken 
in de zorg”, vertelt Sindhunata. 
“De toedienlijst is altijd up-to-
date. Papieren lijsten zijn niet 
meer nodig. En dubbele controle 
is sterk vereenvoudigd. Stap dus 
snel over naar MediCheck voor 
een veiligere wereld.”

Zeker weten? MediCheck!
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Gewoon ZEKUR ZZP

Vanaf

€ 15,13
p.m.

JE ZZP-VERZEKERINGEN IN

ÉÉN KEER GOED GEREGELD!

Als zzp’er ben je druk met ondernemen. Het is belangrijk dat je je zaken goed op orde hebt. Dat 
geldt ook voor je verzekeringen. Want stel dat je spullen en bedrijfsvoorraad verloren gaan bij een 
brand of gestolen worden. Of je verkeerd advies hebt gegeven en je klant stelt jou aansprakelijk.
Een accountant of interim manager heeft met andere risico’s te maken dan een fysiotherapeut of 
een klusser. Daarom kies je bij ZEKUR de verzekeringsbundel die bij jouw bedrijfstak past!

ZEKUR maakt het jou gemakkelijk en heeft de belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers 
gebundeld. Je kiest uit 2 overzichtelijke verzekeringsbundels en je regelt het zonder 
tussenpersoon snel en eenvoudig online. 

Aansprakelijkheids- & Inventarisverzekering

Ga naar ZEKUR.nl/zzp


