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Bedrijfscontinuïteitsmanagement

Pasgeleden was ik bij mijn opticien. Ze vroegen me

3 Een bedrijfscontinuïteitsplan helpt voortbestaan waarborgen

een account aan te maken, zodat ik zelf bij mijn
gegevens kan vanuit huis. Superhandig. Om een
wachtwoord te verzinnen gebruikte ik een app op
mijn telefoon, die veilige random wachtwoorden
levert. Dat had de opticien, een aardige jongedame,
nog nooit gezien. Zelf gebruikte ze altijd de naam
van haar kat en per webshop plakte ze er dan een
merknaam achter. Dus in een gesprek over veilige
wachtwoorden vertelde de opticien me eigenlijk
alles over haar eigen wachtwoorden. Veel kwaad
kon het niet, zei ze, want het waren maar webshops.
Toen vroeg ik haar of ze zo’n soort wachtwoord ook
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gebruikte voor haar DigiD. Ik had op dat moment
geen lenzen in, maar zelfs zonder kon ik aan haar
gezicht zien dat het kwartje viel.
Zo’n gesprekje laat zien dat het loont om constant
met elkaar in gesprek te zijn over onze veiligheid
online. Dat is belangrijk voor overheden, voor
bedrijven, maar ook voor mensen in hun dagelijks
leven. Digitale skills zijn absoluut onmisbaar
in de 21e eeuw. We zien toenemende en reële
cyberdreigingen.

Cyberaanvallers

proberen

het

Bedrijfsrisico's verzekeren
8 ‘Goed risicomanagement vergt onderhoud’
8 Schade voorkomen en ondernemers ontzorgen
9 De risico’s van het vak

functioneren van overheden en de samenleving te
saboteren. Beroepscriminelen voeren langdurige
en hoogwaardige operaties uit. En Nederlandse
bedrijven worden digitaal aangevallen, waarbij
economische spionage vaak het motief is. En het
gebruik van ransomware, waarbij criminelen je
computer gijzelen, is gemeengoed geworden. Van
hele gemeentes tot je thermostaat in huis. We
zullen dus aan de bak moeten. Allemaal, want de
ontnuchterende waarheid is: de overheid kan dit niet
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12 ‘Ik wens u veel personeel...’
12 Ziek van verzuim? Logisch.

alleen. Samenwerking is nodig. Tussen overheden,
bedrijven en kennisinstellingen.
Cybersecurity is slechts een van de vele voorbeelden
van een risico dat de continuïteit van een organisatie
in gevaar kan brengen. Daarnaast kun je denken
aan

brand-

of

waterschade,

ongemotiveerde

werknemers of verouderde software. Om je als
organisatie hiertegen te beschermen, zul je allereerst
deze risico's moeten erkennen. Hopelijk kunnen de
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14 Hulp na een hack
15 Misdaad verschuift steeds meer van off- naar online
16 Risico’s nemen of risico’s managen?

artikelen in deze uitgave u informeren én activeren
om te doen wat nodig is om uw bedrijfscontinuïteit
te kunnen waarborgen.

Software legacy
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INTERVIEW met Nicole Lammers en Henk van Seventer

Een bedrijfscontinuïteitsplan helpt voortbestaan waarborgen

Nicole Lammers

D

e continuïteit waarborgen is erg
belangrijk voor organisaties: zonder
continuïteit, geen bedrijf. Wanneer
een calamiteit zich voordoet, kan de
bedrijfsvoering in gevaar komen en
daarmee ook de continuïteit van het
bedrijf. Bedrijven zouden daarom een
duidelijk plan moeten hebben wat
te doen bij een calamiteit, zodat hun
bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft.
“Een bedrijfscontinuïteitsplan kan het
bedrijf helpen om de problemen zo
snel mogelijk op te lossen en verdere
schade te beperken”, leggen Nicole
Lammers, seniorconsultant risk, en
Henk van Seventer, seniorconsultant
riskmanagement
en
broking,
van
Mandema & Partners uit. “Het begint bij
het onderkennen van de risico’s die je als
bedrijf loopt.”
Wat voor soort risico’s kunnen de
bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen?
Lammers: “De meest voorkomende
risico’s zijn brand en waterschade, al
verschilt het soort risico’s waar bedrijven
mee te maken kunnen hebben per
branche. Zo zal een IT-bedrijf zich zorgen
moeten maken om een cyberaanval,
en een ziekenhuis om hele andere
dingen. Een vaak onderschat risico is
een bedrijfsongeval. Uit ons onderzoek
blijkt dat veel bedrijven niet weten dat
ze na een ongeval deels of geheel, weken
tot soms wel maanden gesloten zijn.
De arbeidsinspectie zal een onderzoek
moeten uitvoeren en materiële schade
moet worden gerepareerd. Hierdoor
duurt het altijd even voordat bedrijven
weer up en running zijn.”
Van Seventer: “Er zijn ook calamiteiten
die minder vaak voorkomen, maar waar
bedrijven toch de dupe van kunnen
worden. Schade door een aardbeving
bijvoorbeeld. Dit komt niet veel voor in
Nederland, maar bedrijven moeten er wel
rekening mee houden. Een staking kan
een bedrijf ook veel schade berokkenen.
Hier denken bedrijven bijna nooit over
na. Eén dag betekent al verlies, een week
betekent veel verlies.”

Henk van Seventer

Waarom is het zo belangrijk dat
bedrijven zich bewust zijn van de
risico’s die zij kunnen lopen?
Lammers: “Zo kunnen zij zich goed
voorbereiden en daarmee de uiteindelijke
schade beperken. Wanneer een calamiteit
zich voordoet, kan het zijn dat het
bedrijfsproces (tijdelijk) moet worden
stilgelegd en dit kan grote gevolgen
hebben. Allereerst kan het bedrijf
financiële schade lijden. Dit gebeurt
bijvoorbeeld wanneer de bedrijfsvoering
op operationeel gebied geen doorgang
meer kan vinden door de calamiteit,
of omdat het bedrijf zich onvoldoende
verzekerd heeft voor de calamiteit en
(een groot deel van) de schade zelf moet
vergoeden. Daarnaast kan het bedrijf
reputatie- en gevolgschade oplopen
doordat hun afnemers op zoek gaan naar
andere leveranciers.”
Van Seventer: “Consumenten kunnen
ook naar de concurrent gaan als het
bedrijf (tijdelijk) niet kan leveren. Om
een voorbeeld te geven; stel je hebt een
winkel en het winkelcentrum brandt af,
dan kun je totdat je een nieuwe locatie
hebt, niets verkopen. Als je dan niet
bedacht hebt hoe je hierop moet reageren
en welke stappen je moet zetten, kan
het even duren voor je weer in business
bent. Als het een dag duurt, is het al
vervelend omdat je inkomen mist, maar
duurt dit bijvoorbeeld een maand of
langer, dan kan het zijn dat je klanten
kwijtraakt. Hoe langer je out of business
bent, hoe meer je continuïteit gevaar
loopt. Het is daarom belangrijk dat er
voldoende bewustwording is bij bedrijven
over welke risico’s ze kunnen lopen en
wat de gevolgen daarvan zijn voor hun
voortbestaan. Ze moeten hier dus op
voorbereid zijn.”
Wat moeten bedrijven doen om zich
te wapenen tegen de schade door
calamiteiten?
Lammers: “Elk bedrijf zou een integraal risicomanagementbeleid moeten
hebben. Het begint allemaal met een
goede risicoanalyse, op basis waarvan je

beslissingen kunt nemen met betrekking
tot het vermijden of verminderen van
risico’s, bijv. door goede preventie en het
overdragen van risico’s, door bijvoorbeeld
verzekeringen.
Verzekeren alleen is
niet voldoende. Er komt meer bij kijken.
De volgende stap is namelijk repressie;
wat doe je als een calamiteit zich wel
voordoet? Om dit helder te hebben, is het
belangrijk om een goed plan te hebben. Dit
plan, het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP),
bestaat uit twee delen. Allereerst heb
je het strategische/implementatiedeel.
Dit deel geldt tijdens de ‘normale
tijden’ en daarin staat onder andere wie
verantwoordelijk is voor het updaten van
het plan. Het tweede deel bestaat uit de
verschillende draaiboeken, ontwikkeld
voor de mogelijke calamiteiten waar
een bedrijf tegenaan kan lopen. In deze
draaiboeken staat wie welke taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
heeft in geval van een calamiteit en welke
stappen genomen dienen te worden.”
Wat zijn de voordelen van een BCP?
Van Seventer: “Een BCP voorkomt
allereerst onrust en paniek, die kunnen
ontstaan wanneer men niet voorbereid
is. Daarnaast helpt een plan om sneller te
schakelen, omdat men weet wat er gedaan
moet worden en door wie. Hierdoor
beperk je productiviteitsverlies, waardoor
je je klanten kunt blijven bedienen en
reputatieschade kunt voorkomen.”
Hoe wordt een dergelijk plan opgesteld?
Lammers:
“Dit
begint
met
een
inventarisatie van de risico’s die het
bedrijf mogelijk loopt. Dit kunnen
risico’s zijn waarvan de kans klein is dat
ze voorkomen, maar die het hele bedrijf
kunnen platleggen, maar ook de voor de
hand liggende. Vervolgens stel je vast
welke uitwijkmogelijkheden er wel of niet
mogelijk zijn. Tegen de kritische risico’s
waar het bedrijf geen uitwijk voor kan
of wil hebben, de single points of failure
genoemd, moet het bedrijf zichzelf
beschermen. Deze risico’s komen ook in
het draaiboek terecht. Dit draaiboek hoeft
niet uitgebreid te zijn, soms is een A4’tje

genoeg. Wat hierin wordt opgenomen,
moet voldoende zijn om de eerste 24 tot
48 uur door te komen.”
En hoe ondersteunen jullie bedrijven in
dit proces?
Van Seventer: “Wij kijken samen met het
bedrijf naar waar de mogelijke risico’s
zitten. Om hierachter te komen, praten
wij met de verschillende afdelingen. Zo
kan finance heel andere risico’s voor
ogen hebben dan bijvoorbeeld Operations
of Inkoop. Uit die analyse blijkt dan hoe
mensen denken over risico’s. Als er
tegenstellingen worden geconstateerd,
worden deze bespreekbaar gemaakt
en serieus genomen: iedereen dient
gehoord te worden. We focussen hierbij
niet alleen op de voor het bedrijf voor
de hand liggende risico’s, maar kijken
ook naar risico’s in de omgeving of bij de
toeleveranciers en afnemers. Daarnaast
wordt nagegaan welke afspraken van
belang zijn voor de continuïteit van het
bedrijf.”
Lammers: “Na de beoordeling van de
risico’s, bespreken we samen met de klant
de reeds aanwezige calamiteitenplannen
en maken we een inventarisatie van wat
nog mist. Vervolgens formuleert de klant
de nodige draaiboeken en formuleren
wij het strategische/implementatieplan.
Gezamenlijk vormen deze twee dus het
BCP. Als laatste helpen we de klanten
bij het beheer en onderhoud van hun
bedrijfscontinuïteitsplan, waardoor zij
kunnen rekenen op een actueel plan dat
hen helpt om zoveel mogelijk schade
te beperken, mocht een calamiteit zich
voordoen.”

Meer informatie
Mandema & Partners
070 - 302 22 22
info@mandema.nl
www.mandema.nl
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INTERVIEW met Dirk Beck

Accountants adviseren tegen cybercrime

O

IT-systemen beter te beveiligen. Maar er
is nog veel werk te doen. Als ik bij een
willekeurig bedrijf weleens vraag of
iemand zijn wachtwoord met een geeltje
heeft opgehangen aan zijn/haar scherm,
gaat er nog regelmatig een hand omhoog.
Ook werken veel bedrijven met een
externe IT-dienstverlener die nog veel
kansen op veiligheid niet benutten.”

ok
accountants
richten
zich
tegenwoordig meer op de risico’s
van cybercriminaliteit. De jaarrekening
die ze voor u maken komt voort uit
digitale gegevens en wettelijk gezien
moet de accountant, bij grotere
bedrijven, ook rapporteren omtrent de
betrouwbaarheid en continuïteit van uw
automatiseringsomgeving. Dirk Beck van
Syncount legt uit hoe een accountant u
hierbij kan helpen.

Waar schieten die IT-dienstverleners
tekort?
“Er
ontbreekt
vaak
een
goede
dienstverleningsovereenkomst
(SLA)
waarin een risicoanalyse ontbreekt
en zaken zoals back-up en updaten
van de software niet duidelijk en
adequaat
afgesproken
zijn.
Zo
ontbreekt ook vaak een zogenaamde
‘bewerkersovereenkomst’, die met het
invoeren van de Meldplicht Datalekken
noodzakelijk is. De IT-dienstverlener
is een bewerker en moet zijn klant
informeren over een datalek, want die is
verantwoordelijk.”

Wat is de meest opzienbarende vorm
van cybercriminaliteit die u de laatste
tijd ziet?
“Naast phishingmails en ransomware
is dat het hacken van onder andere
SEPA-bestanden.
Een
SEPA-bestand
bevat betalingsopdrachten die door de
bank moeten worden verwerkt. Hackers
kunnen middels het gebruik van malware
het SEPA-bestand veranderen. Voor je
het weet, wordt er een heel groot bedrag

“De IT-dienstverlener is een
bewerker en moet zijn klant
informeren over een datalek,
want die is verantwoordelijk”
niet aan een leverancier betaald maar
aan een hacker. De klant heeft dit in
eerste instantie niet in de gaten. Als
de leverancier belt, komen ze daar pas
achter. Ze hebben wel betaald, alleen niet
aan de leverancier.”

Dirk Beck

Zijn er ook positieve ontwikkelingen?
“Ja, de awareness rond cybercriminaliteit
is aan het groeien. Bedrijven weten
waar de risico’s zitten, proberen hun
medewerkers beter te instrueren en hun

Waar loopt u als accountant in de
praktijk tegenaan?
“De kosten om de gevolgen van
ransomware of hacking te herstellen
zijn vaak hoog. Je moet IT-specialisten
inschakelen en je ligt een dag of langer
stil. En dan blijft de onduidelijkheid of
er data is gestolen en hoeveel. Met het
invoeren van de Meldplicht Datalekken
kan er nog een hoge boete volgen. Alleen,
bedrijven weten niet altijd dat ze gelekt

hebben! Ook een gestolen smartphone
van een medewerker is al een lek. Dit stelt
accountants voor een dilemma. Moeten
ze nu wel of geen voorziening treffen
voor mogelijke gevolgschade van een
hack? Er is geen standaardoplossing voor.
Open communicatie met de klant is in
dergelijke situaties een ‘must’.”
Wat kan een accountantsbedrijf doen
tegen cybercrime?
“Uitleggen dat cybercrime een serieus
risico is en dat het, helaas, erger
zal worden. Met een eenvoudige
inventarisatie kunnen we de mogelijke
risico’s in kaart brengen. Op basis hiervan
kan bijvoorbeeld met een ‘health’-check
van het IT-systeem beoordeeld worden
of het goed beveiligd is. Daaruit volgt
een nadere risicoanalyse, een advies en
een verbeterplan. Dit plan bevat eigenlijk
altijd het creëren van awareness bij de
medewerkers van de klant. De mens blijft
bij deze dreiging een zwakke schakel.”

Meer informatie
www.syncount.nl
(0172) 61 92 24
info@syncount.nl
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Resilience, modewoord of toekomstig risicomanagement?

Erik Petersen

I

nternationaal opererende bedrijven
hebben te maken met een veelheid
aan
mogelijke
dreigingen.
Deze
kunnen bedoeld of onbedoeld flinke
schade veroorzaken aan het welzijn
van medewerkers, investeringen en de
reputatie van bedrijven. In een uiterst
geval kan zelfs het voortbestaan van
een organisatie in gevaar komen, vertelt
Erik Petersen, Lead Consultant Crisis
Management & Security Risk Consulting
bij Control Risks Benelux.
Nederlandse ondernemingen hoeven niet
ver te zoeken om voorbeelden te vinden

van gebeurtenissen die een directe
impact op de bedrijfsvoering kunnen
hebben. Denk aan de mogelijke negatieve
gevolgen van de Brexit, terroristische
aanslagen,
het
toenemend
aantal
cyberaanvallen, politieke onrust en
flucturerende olieprijzen. In hoeverre zijn
(Nederlandse) bedrijven voorbereid op
dergelijke dreigingen? Daarover gaat het
‘State of Enterprise Resilience’ onderzoek
2016/17 dat Control Risks voor het tweede
opeenvolgende jaar heeft uitgevoerd. Zo
geeft 65 procent van de respondenten
aan dat zij in de afgelopen 12 maanden
een incident met aanzienlijke negatieve
impact (een ‘disruption’ of ‘verstorende
gebeurtenis’) hebben ervaren, terwijl
slechts 5 procent vond dat hun
organisatie daar zeer goed op voorbereid
was. Hieruit kan de conclusie worden
getrokken dat bedrijven meer kunnen
doen om de onderneming weerbaar
(‘resilient’) te maken tegen onverwachte
gebeurtenissen, zelfs als het een grote
crisis betreft.
Een tekort aan vaardigheden?
Weerbaarheid en het vermogen van
een organisatie om te herstellen van
‘verstorende gebeurtenissen’ staat hoog
op de agenda van bedrijven en niet zonder
reden. Uit het onderzoek van Control
Risks blijkt dat meer dan 70 procent van
de respondenten zich in het bijzonder
zorgen maken over reputatieschade en de
negatieve gevolgen daarvan op de lange
termijn.

Op basis van dergelijke cijfers zou men
verwachten dat bedrijven goed zijn
voorbereid op incidenten en crises. Toch
vond 37 procent van de respondenten dat
hun organisatie te weinig gekwalificeerd
personeel heeft om de weerbaarheid
van de organisatie te vergroten, een
stijging van 17 procent in vergelijking
met het onderzoek van Control Risks
in 2015. Dit is opmerkelijk omdat 27
procent van de respondenten personeel
aantrok om specifiek de weerbaarheid
of ‘corporate resilience’ te verbeteren.
Daarnaast heeft 45 procent van de
respondenten met dat doel geïnvesteerd
in gerichte training en bewustwording
van betrokken personeelsleden en
management. Deze cijfers laten zien dat
een continue en gerichte investering in
mensen en vaardigheden vereist is om als
bedrijf efficiënt te kunnen reageren op
incidenten en crises.
Een bedrijfsomvattend resilience raamwerk
Uiteindelijk draait effectieve ‘resilience’
om meer dan een goede voorbereiding
op
incidenten,
crisismanagement
en bedrijfscontinuïteit. Het gaat er
niet alleen om effectief te reageren
op een incident of crisis, het is net zo
belangrijk om risico’s aan de voorkant
te identificeren, monitoren en waar
mogelijk te voorkomen. Het erkennen
van de verwevenheid en het integreren
van beiden kanten, maakt ‘resilience’
meer dan de som der delen en leidt tot

een grotere weerbaarheid bij bedrijven.
Dit vereist dat de afdelingen die zich
bezighouden met risicomanagement
tot
een
multidisciplinaire
en
geïntegreerde
risicoaanpak
komen.
Effectief leiderschap en steun van senior
management is hierbij essentieel om dit
proces in alle lagen van de organisatie
door te voeren. Hoe dit in de praktijk
eruit moet zien is voor veel bedrijven
nog een uitdaging. De sleutel ligt in het
samenbrengen van bedrijfsstrategie,
-cultuur en risicomanagement. De
nieuwe ISO-norm 22316 biedt daartoe
een aantal handvatten. Bedrijven die erin
slagen ‘resilience’ effectief te verankeren
in de bedrijfsorganisatie en -cultuur
zullen zich sneller en wendbaarder
kunnen aanpassen aan veranderende
omstandigheden en zijn daardoor beter
in staat kansen te benutten.

Meer informatie
Het ‘State of Enterprise Resilience’
onderzoek 2016/17 is te downloaden op de
website van Control Risks.
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Bedrijfscontinuïteitsmanagement

E

en belangrijk onderdeel om de
bedrijfscontinuïteit te waarborgen is
risicomanagement. Met de crisis nog
vers in ons geheugen, waarbij organisaties
te grote risico’s hebben genomen, beseffen
veel bedrijven dit maar al te goed. Bovendien
draagt nieuwe wet- en regelgeving bij aan
goede uitvoering van risicomanagement. Toch
blijkt uit het Tweede Nationaal Onderzoek
Risicomanagement in Nederland (2014) dat er
nog veel ruimte is voor verbetering.
Veel Nederlandse bedrijven brengen slechts
één keer per jaar (19 procent) of zelfs nooit
(13 procent) hun risico´s in kaart, blijkt uit
bovengenoemd onderzoek. Door dit gebrek aan
analyse kunnen ernstige problemen ontstaan.
Ondernemers en bestuurders van vooral grotere
bedrijven zijn zich hier goed van bewust, maar
overschatten vaak hun maatregelen. Hebben zij
bijvoorbeeld goed nagedacht over welke risico’s
ze accepteren en welke niet? Heerst er binnen het
bedrijf een cultuur waarin slecht nieuws op tijd
aan het licht komt? Kunnen voor- en nadelen en
mogelijke scenario’s van beslissingen in onzekere
situaties goed worden gecommuniceerd naar het
bestuur? Het is goed om geregeld vast te stellen
waar de verbeterpunten op dit gebied liggen
voor uw bedrijf, zo blijkt uit het rapport.
Belangrijke vragen
De volgende vragen kunnen volgens het
onderzoek onder andere helpen bij het in kaart

brengen van verbeterpunten op het gebied van
risicomanagement:
1. Welke rol speelt risicomanagement
binnen onze organisatie? Willen we van
reactief naar proactief? En wat betekent
dat voor de medewerkers?
2. Hoe betrekken we alle managementlagen
en helpen we lijnmanagers het
risicomanagement op te pakken?
3. Welke technologie helpt om
risicomanagement (voor o.a.
lijnmanagers) effectiever en efficiënter aan
te pakken?
4. Hoe vinden en implementeren we nieuwe
technieken die ons ook in de toekomst
alert houden op het inschatten en
managen van strategische risico’s?
Nieuwe regels
Vernieuwde wet- en regelgeving zorgt ervoor
dat in ieder geval middelgrote en grote
bedrijven hun risico’s beter in het oog hebben
en controleren. Zo is het bijvoorbeeld sinds
begin 2016 voor middelgrote bedrijven
verplicht om informatie over risico’s en
risicomanagement in het jaarverslag op
te nemen. De belangrijkste risico’s en
mogelijke maatregelen moeten hierin worden
opgenomen. Grotere bedrijven krijgen ook
te maken met de vrij nieuwe code voor
corporate governance, waardoor ze zich
moeten blijven ontwikkelen op gebied van
risicomanagement.

Risicomanagement alleen voor de groten?
Waar middelgrote en grote organisaties al dan
niet verplicht bezig zijn met risicomanagement,
hebben maar weinig mkb’ers het onderwerp
op de agenda staan, vertelt freelance
risicomanager Maria Dorresteijn. Dorresteijn
schrijft in haar blog op het online platform
RiskWorld dat mkb-ondernemers die
besluiten hun risicomanagement naar een
hoger plan te tillen, aangeven dat bedrijven
die aan risicomanagement doen minder
faalkosten, een betere strategiebepaling en
investeringsbeslissingen, en meer betrokken
medewerkers hebben. Dit is vooralsnog echter
geen grote groep. Stapje voor stapje zullen
bedrijven volgens Dorresteijn expliciet en
structureel hun risico’s moeten managen, wat
ook het mkb uiteindelijk meer rendement en
minder zorgen oplevert.
Wereldwijde risico’s
Naast risico’s per sector zijn er wereldwijde
problemen die, zeker door globalisering, van
invloed kunnen zijn op de bedrijfscontinuïteit.
Voor het ene land geldt hierbij een andere
volgorde van risico’s dan het andere land. De
wereldwijde risico’s die volgens onderzoek van
World Economic Forum het meeste invloed
hebben op Nederlandse bedrijven zijn:
1. Cybercrime
2. Faillissementen van financiële instellingen
3. Datafraude

Risico’s worden vaak op
de volgende manieren
benaderd:

Risk appetite (strategisch):
het risico dat nodig is om
strategische doelen te
bereiken

Risk capacity (financieel):
het risico dat financieel
opgevangen kan worden

Risk tolerance
(psychologisch): het risico
dat comfortabel aanvoelt
om te nemen

INTERVIEW met Alfons van de Sande en Koen Willems

Grip op uw bedrijfscontinuïteit

R

Zijn risico’s te omvangrijk om zelf te
inventariseren?
Van de Sande: “Risicobeheer staat in
het midden- en kleinbedrijf nog in de
kinderschoenen. Het ontbreekt bedrijven
vaak aan juiste hulpmiddelen en structuur.
Ze hebben daarom baat bij iemand die ze
hierin kan ondersteunen en begeleiden.
Met risicomanagement kun je je klanten
laten zien dat je het goed doet.”

isicobeheer staat in het midden- en
kleinbedrijf nog in de kinderschoenen,
maar het begint bij het inzichtelijk maken
van risico’s, aldus Alfons Van de Sande
van Van de Sande Risicobeheer en Koen
Willems van Oodit.
Kennen bedrijven hun bedrijfsrisico’s
onvoldoende?
Van de Sande: “Bedrijven zijn vaak slecht
geïnformeerd over niet-verzekerde risico’s.
Traditionele verzekeringsadviseurs kijken
vaak alleen naar verzekerbare risico’s,
maar je moet ook spreken over andere
zaken die bedrijven bezighouden. Welke
risico’s lopen ze met hun activiteiten en
valt daar actief iets mee te doen of moet je
externe deskundigen inschakelen?”
Wat zijn de voornaamste risico’s?
Van de Sande: “Financiële risico’s, zoals
renterisico’s, of risico’s met leegstaande

Alfons van de Sande en Koen Willems

(bedrijfs-)panden en agressie op de
werkvloer. Agrarische relaties hebben vaak
te maken met dierziekten en hoge eigen
risico’s bij calamiteiten aan gewassen.”
Willems: “Imagoschade is lastig te
verzekeren. De helft van de bedrijven start
na grote schade niet door. Je moet daarom
een plan hebben voor de doorstart en
gericht zijn op continuïteit. Een verzekering
is een vangnet, maar niet de oplossing.”

Wat is de rol van software bij
risicobepaling?
Van de Sande: “De ene klant gebruikt
Oodit
Riskplan
in
de
dagelijkse
adviespraktijk. De ander wil focussen op
verzekerbare risico’s met aandacht voor
preventie. Het kan allebei. Oodit brengt
risico’s in kaart. Met risico’s die klanten
inbrengen kun je risico’s bij andere
klanten terugbrengen. Je kunt die kennis
combineren.”

Willems: “Oodit heeft een risicobibliotheek
en is een zelflerend systeem. Klanten en
risicoadviseurs kunnen daar zelf risico’s uit
filteren. De software werkt ondersteunend,
biedt structuur en maakt het social. Klanten
en risicoadviseurs kunnen sneller werken
en risico’s monitoren.”
Van de Sande: “De risicoadviseur wordt
vertrouwenspersoon van de klant. Samen
bedenk je oplossingen voor goed risicobeheer.
Een ondernemer die de risico’s kent, kan zelf
bepalen hoever hij daarin gaat. Wij helpen
klanten met input en structureren. Dat is de
oplossing.”

Meer informatie
www.vandesanderisicobeheer.nl
www.oodit.nl
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Business Continuity Management Software

 Eventueel op maat aangepast aan uw specifieke wensen

 Verbetert consistentie in de aanpak binnen uw organisatie

 Beperkt datamanagement middels interfaces met bestaande oplossingen

 Minimaliseert centrale ondersteuning van het BCMS beheer

 Dashboardrapportage aangaande beleid/standaard compliance status, workflow beheer

 Zorgt voor actuele contactgegevens in alle plannen

en de managementinformatie met betrekking tot het gehele BCM proces

 Geeft verantwoordelijken de mogelijkheid eigen BIA’s,

 Meertalig, inclusief volledige aan te passen menu’s, invoervelden en organisatiegegevens

plannen en oefeningen te beheren

Wereldwijd vele malen bekroond
tel.: +31 (0)229 264 797

e-mail: info@bcmplus.nl

clearview-continuity.nl

INTERVIEW met Kitty Hahn-Legeland en Roy Panka

Bent u klaar voor een crisis?

E

en incident, veroorzaakt door eigen
falen of niet, kan het voortbestaan
van uw onderneming bedreigen. Op dat
moment moet het crisismanagement al
geregeld zijn, om erger te voorkomen en
de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
Kitty Hahn-Legeland, algemeen directeur,
en Roy Panka, commercieel directeur, van
Crisis-Profs vertellen hoe en waarom.
Een crisis in een bedrijf kan veel
verschillende oorzaken hebben. Wat zijn
de belangrijkste oorzaken?
Panka: “Meestal brand, maar ook uitval
van nutsvoorzieningen waarbij zich
direct allerlei problemen voordoen,
bijvoorbeeld met ICT. Denk daarnaast
aan reputatieschade of cybercrime als
gevolg van social-media en digitale
ontwikkelingen. Regionale risico’s spelen
eveneens een rol, zoals aardbevingen in
Groningen, de impact van zware industrie

Kitty Hann-Legeland en Roy Panka (foto Herman Buurman)

of wateroverlast in gebieden rond de grote
rivieren.”
Een goede voorbereiding kan veel
ellende voorkomen. Maar hoe bereid je je
goed voor?
Hahn-Legeland: “Crisisbeheersing omvat
drie gelijkwaardige pijlers: bedrijfs-

continuïteit,
crisiscommunicatie
en
crisismanagement.
Bedrijfscontinuïteit
en crisismanagement gaan bij een crisis
of ramp hand in hand. Crisismanagement
betekent dat je je goed voorbereid op een
crisis. Eerst kijken wat de risico’s zijn,
de benodigde maatregelen bepalen en
vastleggen in plannen, vervolgens is
het een kwestie van opleiden, trainen
en oefenen. Mensen vooraf een rol
te geven, zodat duidelijk is wie welke
verantwoordelijkheden,
bevoegdheden
en taken heeft. Dát maakt een organisatie
crisiscompetent.”
Panka: “Mensen in organisaties moeten op
ieder moment weten wat zij in hun positie
moeten doen, vooral door in het eerste uur
na een crisismoment daadkrachtig op te
treden en grip te houden op de situatie.
Als je voorbereid bent, heeft een calamiteit
minder kans om uit te groeien tot een

ramp, waardoor de bedrijfscontinuïteit
beter geborgd wordt.”
Wat kan uw organisatie daarbij
betekenen?
Hahn-Legeland: “Zoals gezegd: opleiden,
trainen en oefenen. We helpen organisaties
zich op een effectieve manier met
realistische scenario’s voor te bereiden.
Want het is óf de crisis beheersen, óf straks
achter de feiten aanlopen. Plannen is goed,
oefenen is beter.”

Meer informatie
Roy Panka: 0651778724
www.crisis-professionals.com

INTERVIEW met Piet van der Sar

Bedrijfscontinuïteit door effectief crisismanagement

B

edrijven nemen vaak preventiemaatregelen
maar
blijven
op
repressief gebied achter, aldus Piet van
der Sar, adviseur bedrijfscontinuïteit en
crisismanagement bij Tesmo, onderdeel
van Brafon Holding.

zijn, zowel intern als extern voor de (social)
media. Nazorg richt zich op medewerkers
die aan stress hebben blootgestaan maar ook
op evaluatie van alle maatregelen. Tenslotte
is trainen van crisisbesluitvorming op
strategisch niveau essentieel.”

Hoe verschilt crisismanagement van
risicomanagement?
“Risicomanagement richt zich vooral op
voorkomen van crisissituaties (preventief),
terwijl crisismanagement door doelmatig
en effectief te handelen bij een echte crisis
(repressief) de schade zo veel mogelijk kan
beperken. Slechts een klein percentage van
de bedrijven is voorbereid op een crisis.”

Om wat voor crises gaat het meestal?
“Brand is de meest voorkomende calamiteit
die tot een crisis kan leiden, maar vaak gaan
bedrijven ondanks preventieve maatregelen
toch failliet. De bedrijfscontinuïteit is dan
niet goed gewaarborgd. Er zijn meer risico’s
die tot een crisis kunnen leiden, zoals
financiële risico’s, aansprakelijkheids-,
product- of procesrisico’s, technische
risico’s, etc. Daarom bieden wij onze dienst
zo breed mogelijk aan.”

Wat komt bij crisismanagement kijken?
“Een crisisbestendige bedrijfsstructuur
bestaat uit vier pijlers: risicoanalyse
inclusief preventieve maatregelen, een
crisisorganisatie waarin crisis-management

Piet van der Sar

en crisiscommunicatie zijn voorbereid
en een plan voor nazorg en training van
de crisisorganisatie. Risicoanalyse is een
bedrijfsspecifieke maatregel; de andere
maatregelen zijn generiek. Als preventieve
maatregelen zoals draaiboeken niet
meer volstaan, moeten mensen kritieke
beslissingen nemen onder tijdsdruk en in
onzekere situaties. Een goede maatregel
is voorbereid zijn op crisisbesluitvorming.
Ook crisiscommunicatie moet voorbereid

Hoe moet je als bedrijf handelen bij een
crisis?
“Voorkomen is beter dan beheersen, maar

als de crisis toch ontstaat, moet je in korte tijd
kritieke besluiten kunnen nemen en tegelijkertijd voorbereid zijn op berichtgeving
in de (sociale) media. De communicatie
rond de crisis door waterschade bij het
VUmc was bijvoorbeeld erg sterk. 80
procent van het crisismanagement bestaat
uit communicatie om reputatieschade te
beperken.”
Hoe helpen jullie bedrijven?
“Bedrijven hebben repressieve maatregelen meestal niet voorbereid. Tesmo
biedt betaalbare en laagdrempelige
dienstverlening om crisismanagement op
eenvoudige wijze te stroomlijnen. Dit is een
relatief kleine investering die goud waard
is als de crisis toeslaat.”

Meer informatie
www.tesmo.nl
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BCM is een essentieel bedrijfsproces

C

yberaanvallen, ICT-storingen, extreem weer
zijn factoren die bedrijfsprocessen ernstig
kunnen verstoren. Business Continuity
Management (BCM) is een essentieel bedrijfsproces,
want het houdt je bedrijf draaiende als er iets
misgaat. NEN-ISO 22301 is de norm voor een solide
business continuity managementsysteem die 163
landen hanteren. Oorspronkelijk komt de norm uit
het Verenigd Koninkrijk, waar onheil zich begin
deze eeuw verkondigde met overstromingen en de
gekkekoeienziekte. De Britse overheid verplichtte onder
meer overheidsorganisaties een Business Continuity
Management Systeem in te richten en uit te dragen.
In Nederland wordt sinds 2012 de norm bewaakt en de
focus bepaald door de BCM-normcommissie van het
NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) met daarin
leden van verschillende organisaties, onder andere
van energiebedrijven, supermarkten en banken.
Ze monitoren wat beter kan, bieden instructies en
technische specificaties en bepalen of normuitbreiding
noodzakelijk is. Voorzitter Gert Kogenhop verwacht in
2017 verversing van de norm met veel veranderingen.
Weinig sense of urgency
Voor 2012 hielden vooral grote bedrijven zich bezig
met business continuity management. In 2011
stelde De Nederlandsche Bank de richtlijn Financiële
Kerninfrastructuur op voor banken en verzekeraars.
Volgens Kogenhop is het grootste risico voor bedrijven
ICT-uitval. Toch ziet hij niet vaak een interne sense
of urgency bij Nederlandse bedrijven om iets aan
business continuity management te doen. “Vaak eist
hun grootste klant dat ze aan de ISO-norm voldoen
of bedrijven doen er wel aan, maar moeten hun
systeem nog in de ‘norm gieten’.” Bij een wereldwijd
opererende bank is het eerder noodzakelijk de norm
te hanteren dan bijvoorbeeld bij kleine of middelgrote
(familie)bedrijven met sterk betrokken medewerkers.
“Business Continuity Management is een essentieel
bedrijfsproces dat eigenlijk uit de koker van de directie
of aandeelhouders zou moeten komen. Nu komt het
voornamelijk van klanten.”
Strakgetrokken supply chain
Een grote supermarktketen wil bijvoorbeeld niet
afhankelijk zijn van een leverancier, omdat bij niet
leveren de bedrijfscontinuïteit in gevaar komt.
Kogenhop wijst erop dat we tegenwoordig te maken
hebben met een strakgetrokken supply chain die
geen vertraging meer duldt. Een supermarkt wordt
niet meer drie keer per week, maar drie keer per
dag bevoorraad. Als een supermarkt uitbreidt, is het
gebouw niet groter geworden, maar het magazijn

bij de winkel getrokken. Er hoeft immers minder
te worden opgeslagen. In vervlogen tijden was de
consument al blij als een zending uit de Verenigde
Staten binnen twee weken was geleverd of iets
later kwam. Nu bieden webshops diezelfde avond
bezorging aan als je voor tien uur ’s morgens
bestelt. “Nu ben je boos als dat niet lukt. Het
verwachtingspatroon is veranderd, maar er hoeft
maar een ding mis te gaan en dan krijg je het niet.”
Die verwachtingen doet de consument zichszelf aan
en BCM denkt daarover na. Bedrijven vervroegen
bijvoorbeeld hun productieproces om maar op tijd te
kunnen leveren.

Helft organisaties gebruikt ISO 22301
Een kwart van de organisaties voeren helemaal geen
risicoanalyses voor de lange termijn uit, een derde doet
niets met de resultaten en de helft gebruikt ISO 22301
niet, blijkt uit het Horizon Scan Report 2016 dat eind
2015 onder 568 organisaties in 74 landen is gehouden.
De baas van de Britse standaardorganisatie kan zich
moeilijk voorstellen dat investeerders en klanten van
deze organisaties hier gerust over zijn. Volgens hem
moeten organisaties erkennen dat waar risico’s zijn,
ook kansen liggen door gebruik te maken van die norm.
Niet alleen om te overleven, maar ook om te bloeien
en hun imago en reputatie te verbeteren. Verder blijkt
uit het rapport dat grote bedrijven (74 procent) meer
geneigd zijn trendanalyses te doen dan het middenen kleinbedrijf (58 procent). Sectoren die meer willen
investeren in bedrijfscontinuïteit zijn de maakindustrie,
retail en ICT/telecom. Minder investeringen worden
verwacht in onderwijs, gezondheidszorg en overheid.
De sectoren die de ISO 22301 overnemen zijn vooral
telecom/ICT, dienstverlening en de financiële sector.
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Grote continuïteitsrisico’s
De ISO-norm zorgt ervoor dat bedrijven in kaart
brengen wat er kan gebeuren (brand, ICT-uitval etc.) en
wat minimaal nodig is aan omzet, klanten en machines
om bedrijfsdoelstellingen te halen. De administratie
doet in- en uitgaande facturen, belastingen en salaris,
maar is dat allemaal even belangrijk? Je kunt bij een
calamiteit ervoor kiezen uitgaande facturen wel te
blijven doen. “Een callcenter kan acceptabel van tien
naar vijf mensen, maar een krantendrukkerij draait
niet zomaar op halve kracht. Je bent afhankelijk van
ICT, leveranciers en monteurs. De standaard is de gids.”
Volgens Kogenhop is kennis vaak wel aanwezig bij
bedrijven, maar maken ad-hoc-beslissingen het alleen
maar erger. Zo ontstaan grote continuïteitsrisico’s.
Het is dus belangrijk te weten wat de essentiële
bedrijfsactiviteiten zijn. Als een supermarkt zich
profileert op versproducten, moeten die aanwezig
zijn. Luiers kunnen dan wel even wachten. Kogenhop
beseft dat deze manier van denken ingaat tegen
bedrijfsfilosofieën als lean en just in time of efficiënt
inkopen. “Maar zo beheers je wel risico’s. Als slechts
één persoon een machine kan repareren, vind ik dat uit
continuïteitsperspectief een groot risico. Je moet niet te
veel wegsnijden.”
Afhankelijkheid, verrassing en controle
Bij business continuity management gaat het erom niet
vanuit het negatieve te denken (wat kan er allemaal
misgaan), maar vanuit het positieve (wat is minimaal
nodig om je doelstellingen te behalen). Oplossingen
liggen bijvoorbeeld in job rotation en meer verdeling
van kennis en verantwoordelijkheden. Bij elke nieuwe
investering moeten bedrijven actief nadenken over
continuïteitsrisico’s. De norm biedt de mogelijkheid
om veerkracht en weerstandsvermogen van je bedrijf
te verbeteren. BCM en het bijbehorende certificaat zijn
geen extra’s, het is een essentieel bedrijfsproces. Dat
niet alle organisaties ermee werken noemt Kogenhop
‘onbewust onbekwaam’. Hij noemt een callcenter bij een
verzekeraar waar alle computers op zwart gaan, maar
de telefoons doorrinkelen. Veel medewerkers gaan dan
met de handen over elkaar zitten, maar één weet dat
vroeger met formulieren werd gewerkt. “Die bleken
nog voor 90 procent te kloppen. Je kunt dan door en
die informatie later met extra mankracht verwerken.”
Het gaat bij BCM om drie dingen: afhankelijkheid,
verrassing en de zaak onder controle hebben. “Het is
belangrijk BCM verder te ontwikkelen. Om een zo breed
mogelijk spectrum aan organisaties te kunnen bedienen
is het wenselijk dat meer partijen zich melden voor
deelname aan de BCM-normcommissie.”

8

BEDRIJFSRISICO'S VERZEKEREN

PULSE MEDIA GROUP

BEDRIJFSCONTINUÏTEIT VERZEKERD

INTERVIEW met Raymond van der Heide

‘Goed risicomanagement vergt onderhoud’

N

ieuwe regels, nieuwe technologieën
en andere ontwikkelingen brengen
continu nieuwe risico’s met zich mee.
Daarom vergt goed risicomanagement
veel onderhoud, zegt Raymond van der
Heide, risicodeskundige bij Interpolis.
Hebben ondernemers voldoende grip op
bedrijfsrisico’s?
“Risicomanagement krijgt vaak minder
prioriteit dan productie draaien en
winstmaximalisatie. En veel risico’s
worden onderschat. Zo zijn er veel
ondernemers die niets hebben gedaan
met de onlangs ingevoerde Meldplicht
Datalekken, omdat ze denken dat een
datalek of cyberaanval hen toch niet
zal treffen. Of neem elektriciteit: elk
bedrijf is ervan afhankelijk, maar je staat
er versteld van hoe weinig bedrijven
hun elektrische installaties periodiek
laten keuren. Om bedrijfscontinuïteit
te waarborgen zou elke organisatie
regelmatig heel bewust zijn risico’s in
kaart moeten brengen.”
Die risico’s zullen per soort bedrijf
enorm
verschillen.
Maar
welke
uitgangspunten kun je als ondernemer
hanteren voor het risicomanagement?
“Breng eerst goed in kaart welk doel je
als organisatie hebt. Winst maken is er
een, maar denk bijvoorbeeld ook aan
het leveren van kwaliteit, of het veilig
laten werken van je personeel. Dat beleid
deel je met je medewerkers. Zij vormen
immers een zeer belangrijke schakel in

regelgeving verandert continu. Doordat
risico’s steeds veranderen is het belangrijk
dat je je risicomanagement continu
onderhoudt, en dus regelmatig je risico’s
onder de loep neemt.”

het voorkomen van schade, maar zijn
zich daar niet altijd bewust van. Breng
vervolgens goed in kaart wat je risico’s
zijn. Loop door je bedrijf heen, met
mensen uit alle lagen van je organisatie.
Iemand van de productieafdeling ervaart
andere risico’s dan een ondernemer die
verder van het productieproces afstaat.”

Welke rol kunnen jullie spelen in het
risicomanagement van een organisatie?
“Preventieadvies geven is een belangrijk
onderdeel van mijn werkzaamheden
als risicodeskundige bij Interpolis. Op
verschillende vlakken, zoals bij verbouw
en nieuwbouw, geven wij de ondernemers
kosteloos advies, waarbij we hem of haar

“Preventieve maatregelen
om risico’s te vermijden
of te verminderen zijn erg
belangrijk, maar ze moeten wel
proportioneel zijn”
Wat doe je vervolgens?
“Omgaan met risico’s kan op verschillende manieren. Je kunt ze
verzekeren en dus overdragen, maar
daarmee ben je er nog niet. Je kunt ze ook
vermijden, verminderen of zelf dragen.
Wat de beste keuze is verschilt per risico,
maar ook per sector en zelfs per bedrijf.
Als je een goede financiële buffer hebt,
kun je sommige risico’s prima zelf
dragen. Tegen andere risico’s kun je
je weer beter verzekeren. Preventieve
maatregelen om risico’s te vermijden
of te verminderen zijn erg belangrijk,
maar ze moeten wel proportioneel zijn.
Een uitgebreide alarminstallatie is
minder relevant bij een handelaar in
betonblokken dan bij een handelaar in
elektronica.”

Raymond van der Heide

Goed risicomanagement vergt ook
onderhoud, zegt u.
“Precies. De wereld verandert snel:
er komen continu nieuwe risico’s bij.
Cybercriminaliteit speelt bijvoorbeeld een
steeds grotere rol, maar denk bijvoorbeeld
ook aan waterschade die het gevolg is
van de steeds grotere hoosbuien waar we
mee te maken hebben. En zonnepanelen
zijn natuurlijk een mooi middel om zelf
stroom te genereren, maar die vergen
ook onderhoud. Er zijn al verschillende
bedrijfspanden afgebrand als gevolg van
kapotte connectoren van de panelen. Ook

“Doordat risico’s steeds
veranderen is het belangrijk
dat je je risicomanagement
continu onderhoudt, en dus
regelmatig je risico’s onder de
loep neemt”
bewust proberen te maken van de risico’s
die hij loopt op schade. Wij vinden het
belangrijk dat klanten altijd exact weten
waar ze aan toe zijn. Vooraf en niet
achteraf.”

Meer informatie
Wil je meer weten over onze aanpak?
Kijk dan op www.interpolis.nl/zakelijk
Of stuur een bericht naar
preventiedesk@interpolis.nl

INTERVIEW met Patrick van de Sande

Schade voorkomen en ondernemers ontzorgen

Patrick van de Sande

V

ijftig procent van de bedrijven die te
maken hebben gehad met een grote
brand gaan binnen twee jaar failliet.
Het is voor ondernemers erg belangrijk
hun klanten na een calamiteit te kunnen
blijven bedienen. “Factoren als hoe je
verzekerd bent, hoe de verzekeraar je dan
ondersteunt, en hoe snel hij uitbetaalt,
maken daarbij het verschil”, aldus

Patrick van de Sande, regiodirecteur van
verzekeraar Allianz.

water. In bewustwording valt nog een
wereld te winnen.”

Welke rol heeft een verzekeraar als het
gaat om bedrijfsrisico’s?
“De traditionele rol van verzekeraars is
het vergoeden van schade en de gevolgen
van aansprakelijkheid. Dat is inmiddels
veranderd. De afgelopen jaren zijn in
ieder geval wij ons meer gaan richten
op
preventie
en
riskmanagement.
Vooraf risico’s voorkomen en bij
calamiteiten gevolgen beperken, ook
voor de ondernemer zelf. Ondernemers
kunnen te maken krijgen met verzekerde
risico’s, zoals materiële schade, maar
ook met onverzekerde risico’s. Denk aan
afhakende afnemers en boetes voor te
late levering. Dat zijn bedrijfsrisico’s waar
verzekeraars met snel handelen op kunnen
inspringen om zo de bedrijfscontinuïteit
te waarborgen.”

Hoe moeten bedrijven omgaan met
preventie?
“Bij wagenparken zijn de voertuigen
meestal in goede technische staat.
Schade ontstaat vaak door inschattingsfouten van de mens. Het is daarom

Wat is de juiste manier om op
bedrijfsrisico’s te reageren?
“Door
gebruik
te
maken
van
riskmanagement. Als je kijkt naar
wagenparken is het risico daar veel
breder dan de schade aan het voertuig
zelf. Als ondernemer heb je ook te maken
met de schade door stilstand, inhuur van
vervangend materieel en ontevreden
klanten door te late levering. Ons valt
op dat ondernemers zich de impact
van schade onvoldoende realiseren.
Vergelijk het met een ijsberg: 20 procent
is zichtbaar, het overige gevaar zit onder

“Brandrisico is eenvoudig
te minimaliseren door
bijvoorbeeld panden te
compartimenteren en je elektra
te laten keuren”
belangrijk het personeel mee te nemen
in preventieadvisering. Zo ondersteunen
wij ondernemers door trainingen te
geven aan chauffeurs over hoe zij
schades kunnen voorkomen. Maar
ook hoe zij brandstofkosten kunnen
besparen door duurzamer te rijden.
Daarnaast geven wij adviezen op basis
van telematica. Bij bedrijfspanden
geven we preventieadvies over hoe
brand te voorkomen, maar ook over
bedrijfsprocessen en de bouw van
bedrijfspanden.”
Hoe zit het met de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer/werkgever?
“Een ondernemer moet bezig zijn met
ondernemen. Daarbij loopt hij risico’s.

Als verzekeraar houd je hem die spiegel
voor en probeer je met preventieadviezen
zijn risico’s te minimaliseren. Na een
brand is het lastig het bedrijf weer op te
bouwen. Het is dan belangrijk dat je je
klanten kunt blijven bedienen. Preventie
blijft natuurlijk de belangrijkste factor.
Brandrisico is eenvoudig te minimaliseren door bijvoorbeeld panden te
compartimenteren en je elektra te
laten keuren. Ook kun je de risico’s van
nabijgelegen panden laten inschatten.”
Tegen welke risico’s beschermen jullie
producten?
“Naast schadevergoeding biedt Allianz
expertise van onze specialisten om
risico’s te voorkomen en gevolgschade
te minimaliseren. Wij ontzorgen en
gaan voor optimale bedrijfscontinuïteit.
Ons team van technisch adviseurs
bekijkt inrichtingen van bedrijfspanden
en wagenparken en adviseert over
riskmanagement.
Met
riskeen
fleetmanagement maken we klanten
risicobewust. Na calamiteiten zorgen
wij ervoor dat ondernemers snel weer
aan de slag kunnen door andere locaties
aan te reiken of het uitkerings- of
vervangingsproces te versnellen.”

Meer informatie
Wilt u meer weten over de oplossingen
van Allianz? Neem dan contact op met
uw verzekeringsadviseur. Of kijk op
www.allianz.nl/zakelijk
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ie onderneemt, neemt
risico. Want hoe hard je ook
werkt, het eindresultaat
van werkzaamheden laat zich
moeilijk voorspellen. Brand, inbraak,
verzuim, investeringen die zich
niet terugverdienen, ongelukken op
de werkvloer, nieuwe regelgeving,
cybercriminaliteit: het is slechts een
kleine greep uit de ellenlange lijsten
risico’s waar bedrijven in meer en
mindere mate mee te maken hebben en
die allemaal van invloed kunnen zijn op
het eindresultaat.
Die risico’s met een simplistische
kansberekening afdoen alsof ze jou als
ondernemer niet zullen overkomen,
is niet meer van deze tijd. Of, zoals
Marko van Leeuwen van het Verbond
van Verzekeraars het verwoordt:
meestal gaat het goed. Tot het niet
goed gaat. Er zijn talloze voorbeelden
van bedrijven die een incident niet te
boven kwamen, simpelweg doordat
ze zich er niet op voorbereid hadden.
Daarom is goed risicomanagement zo
belangrijk: het zorgt ervoor dat een
bedrijf veerkrachtig kan reageren op
ongelukken en incidenten. Maar wat is
goed risicomanagement? Hoe pak je dat
aan, en waar gaat het vaak mis?
Oerbrein
Risico’s inschatten blijkt niet bepaald een
talent van mensen, vertelt Theo Kocken,
professor riskmanagement aan de VU.
“Ons brein past vele versimpelingen
toe die nuttig waren toen we moesten
jagen op de savanne. Het oerbrein komt
echter minder goed uit als we moeten
beslissen over een onzekere en complexe
toekomst.” Kleine kansen met grote
impact worden vaak verkeerd ingeschat,
waardoor mensen en besturen nog steeds
veel fouten maken.
“Neem de schade als gevolg van de grote
hagelstormen deze zomer en waarover
tussen verzekeraars en agrariërs
met kapotte kassen en schuren veel
discussie is. In de glastuinbouw is het
hagelrisico bekend en kunnen aparte
hagelverzekeringen afgesloten worden.
Toch wordt dat door de hoge kosten niet
altijd gedaan”, vertelt Onno Paymans, die
lid is van het zakelijk overleg van Adfiz,
de branchevereniging van onafhankelijk
financieel adviseurs. Tegelijk zie je dat
weerrisico’s door klimaatverandering

een ander karakter hebben gekregen.
Het lijkt soms nog ver weg. Paymans
geeft aan dat grote schades dan kunnen
helpen om over die risico’s en dekkingen
na te denken.
Van Leeuwen haalt een recent onderzoek
van Threadstone in opdracht van MKB
Nederland aan, waaruit bleek dat veel
bedrijven die aantoonbaar kwetsbaar
waren voor cybercriminaliteit het
desondanks niet nodig vonden om actie
te ondernemen. “Hoe verder de risico’s
afliggen van de core business van een
bedrijf, hoe moeilijker het wordt er
iets zinnigs over te zeggen.” Volgens

De risk appetite
Welke risico’s een bedrijf precies loopt
is afhankelijk van zijn omvang, van
de sector waarbinnen het opereert en
bijvoorbeeld of het in verschillende
landen actief is. Een grote bakkersfabriek
heeft logischerwijs met veel meer risico’s
te maken dan de bakker op de hoek en
een zeer gespecialiseerd chemiebedrijf
heeft met heel andere risico’s te maken
dan een webwinkel in kinderspeelgoed.
Wanneer bepaald is welke risico’s je als
organisatie loopt, kun je een gedegen
afweging maken over welke risico’s je
bereid bent te lopen. Paymans: “De risk
appetite van een bedrijf dat net gestart
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Dat resterende risico kun je in veel
gevallen afdekken met een verzekering.
Beheersmaatregelen vertalen zich vaak
direct door in de hoogte van de premie.
Volgens Paymans is het dus een hele
simpele rekensom: als je x moet uitgeven
voor een bepaalde maatregel en je
bespaart daarmee y op je premie, weet
je of de maatregel zin heeft. De kost gaat
hierbij voor de baat uit.
Onderdeel van DNA
Een van de belangrijkste aspecten van
goed risicomanagement is dat het
niet iets is wat in de bestuurskamer
wordt bedacht en dat vervolgens de
rest van de organisatie niet bereikt.
Risicomanagement is voor een belangrijk
deel een kwestie van cultuur, benadrukt
Kocken. “Het moet in het DNA van de
onderneming zitten om te denken in
termen van onzekerheid en scenario’s
om externe bedreigingen adaptief te
kunnen pareren. Anders gaat het niet
werken, al huur je nog zoveel consultants
in.”
Paymans noemt bedrijven in de haven
waar risicomanagement onderdeel is van
de gehele bedrijfsvoering en waar alle
werknemers er continu mee bezig zijn.
In sommige grote bedrijven wordt er op
de schermen geprojecteerd hoe lang er
al geen incidenten in de fabriekshal zijn
geweest, bij andere is er een financiële
prikkel voor bedrijfsonderdelen die
bijvoorbeeld geen beroep doen op de
verzekering. Zijn advies: hoe abstract
sommige risico’s ook zijn: probeer ze
altijd te vertalen naar de individuele
medewerker die er invloed op kan
uitoefenen.

de experts gaat het vaker mis in de
afweging tussen de kosten om iets op
een goede manier af te dekken enerzijds
en de kans dat het gebeurt anderzijds.
Daarom zijn specialisten zo belangrijk.
Veel grotere bedrijven hebben zelf een
risicomanager in dienst, die de risico’s
continu monitort. Kleinere bedrijven
kunnen de hulp inschakelen van externe
adviseurs, of risicodeskundigen bij
verzekeraars. “Vaak weten organisaties
niet eens dat ze op een bepaald
vlak risico lopen. Neem de onlangs
ingevoerde Meldplicht Datalekken, er
zijn veel bedrijven die denken dat het
hen niet aangaat, terwijl die meldplicht
wel degelijk voor iedereen geldt”, zegt
Van Leeuwen.

is, is heel anders dan een bedrijf dat al
langer meegaat en een spaarpot heeft
weten op te bouwen.”
Beheersmaatregelen kunnen risico’s
voor een groot deel afdekken. Heb ik
mijn procedures op orde? Heb ik goede
instructies voor het personeel? Zitten
er goede sloten op de deuren? Hoeveel
sleutels van mijn voordeur zijn er in
omloop? En kan ik misschien mijn
risico’s verkleinen als ik zorg dat ik
heel solvabel ben? Het zijn allemaal
vragen die jezelf als ondernemer moet
stellen, stelt Van Leeuwen. Maar zelfs
als alle brandpreventiemaatregelen die
je kunt nemen genomen zijn, is er nog
steeds een kans dat er brand uitbreekt.

Kostenpost
Risicomanagement is soms een
ondergeschoven kindje, omdat het
vooral als kostenobject wordt gezien. Van
Leeuwen: “Preventie en verzekeringen
kosten inderdaad geld, maar je kunt
ze ook zien als een investering in
je bedrijfscontinuïteit.” Je hebt dus
eigenlijk niet zo veel te kiezen, zo stellen
de experts. Adequaat risicomanagement
zorgt ervoor dat je als bedrijf ook op de
lange termijn competitief blijft, doordat
je je continu aanpast aan veranderingen
in de externe omgeving, concludeert
Kocken. “Over een lange horizon
is risicomanagement dus extreem
rendabel.”
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Waarborg uw bedrijfscontinuïteit

V

waar hij verantwoordelijk
voor is.
Naast (verzekerings)advies bieden we
ondernemers online een platform
waarop alles te vinden is wat met
preventie en oplossingen voor risico’s te
maken heeft. Vorig jaar zijn we gestart
met dit online platform ‘Risico’s in
Beeld’. Op risicosinbeeld.nl geven we veel
voorbeelden van risico’s en het belang
voor bedrijfscontinuïteit, met input van
partners.”

oor organisaties en ondernemingen
wordt bedrijfscontinuïteit steeds
belangrijker. Een brand, uitval van
nutsvoorzieningen of problemen met ICT
leiden direct tot aantoonbaar verlies. Het
is zaak om risico’s in kaart te brengen. René
Stierman, regio verzekeringsadviseur bij
de Adviesdesk Zakelijke Verzekeringen
van ABN AMRO Verzekeringen, geeft aan
waar de uitdagingen liggen.
Onder ondernemers blijkt veel behoefte
te zijn aan risicomanagement om
bedrijfscontinuïteit zoveel mogelijk te
waarborgen. Hoe ga je als adviseur bij
een nieuwe klant te werk?
“Allereerst probeer ik een zo compleet
mogelijk beeld krijgen van wie de klant
is en wat de klant doet: wat produceert
hij, wat komt daarbij kijken, al dat
soort zaken. Een rondleiding door het
bedrijf is essentieel, om te anticiperen
op risico’s die op de werkvloer kunnen
ontstaan. Daardoor kan ik direct tips
geven. Daarnaast vraag ik waar de
klant zelf risico’s ziet en wakker van
ligt. Zo’n 40 tot 65 procent van de
ondernemers gaat momenteel failliet
na een grote brand. Dat kan doordat
verzekerde bedragen niet voldoende
zijn of de derving van de brutowinst
niet verzekerd is. Actueel is het risico op
cybercrime; ik heb een aantal klanten
die daarmee te maken hebben gehad.
Een voorbeeld daarvan is dat een hacker
het e-mailverkeer heeft overgenomen
tussen mijn relatie en de leverancier.
Uiteindelijk is een aanzienlijk bedrag
op een verkeerd bankrekeningnummer
terechtgekomen.”
Hoe bepalen jullie het effect van
verschillende bedrijfsrisico’s?
“In feite hanteren we vier uitgangsposities
voor
de
beheersing
van
bedrijfsrisico’s:
vermijden,
verminderen, overdragen en zelf
dragen. Vermijden doe je bij risico’s
met een grote kans en een groot effect.
Dit soort risico’s moet de ondernemer
zo spoedig mogelijk aanpakken om te
kunnen beheersen. Bijvoorbeeld door
te stoppen met bepaalde activiteiten.
Verminderen doe je bij risico’s met een
grote kans en een relatief klein effect.
Met de juiste preventiemaatregelen
neemt de kans af dat het risico zich
voordoet.
Hanteer
bijvoorbeeld
leveringsvoorwaarden. Dan overdragen,
dit doe je bij risico’s met een kleine kans,
maar een relatief groot effect. Hier kan
de klant een verzekering voor afsluiten.
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om
risico’s zelf te dragen. Dan accepteer je
de risico’s zoals ze zijn. Dit kun je doen
bij risico’s waarop de kans klein is en het
effect ervan ook klein is. Deze risico’s
moeten natuurlijk wel goed in de gaten
worden gehouden.”
Als tussenpersoon hebben jullie een
zorgplicht. Hoe werkt dat?
“We kijken vooral naar riskmanagement:
welke risicoaandachtsgebieden heeft
de klant? Dat varieert van panden en
inventaris tot financiën en personeel.
Voor ons is het zaak om de risico’s zo
volledig mogelijk in beeld te krijgen.
Want onze zorgplicht gaat heel ver.
We leggen alles vast wat we met de
klant bespreken. Bovendien maken we
een verzekeringsbalans met kleuren,

Zo komt er heel wat bij kijken. Hoe hou
je daar goed zicht op?
“Op het gebied van pensioen, zorg,
inkomen en schade komt er inderdaad
veel bij kijken. Daarom hebben we bij
ABN AMRO Verzekeringen adviseurs die
zich alleen richten op schaderisico’s.

“Natuurlijk hangt het een met
het ander samen, maar zo kun
je altijd een beroep doen op
specialisten op dit gebied. Wij
merken dat onze klanten dit
hoog waarderen”
En adviseurs voor inkomensrisico’s
door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Ook de advisering van collectieve
pensioenregelingen is een specialisme
binnen ons bedrijf. Heel regelmatig
verandert er iets in de wet- en regelgeving
op deze gebieden. Wil je de klant goed
adviseren, dan moet je daarvan goed
op de hoogte zijn en blijven. Natuurlijk
hangt het een met het ander samen,
maar zo kun je altijd een beroep doen op
specialisten op dit gebied. Wij merken dat
onze klanten dit hoog waarderen.”

René Stierman (foto Louise Hartveld)

waarmee wij visualiseren hoe de klant
is verzekerd, wat we adviseren en vooral
wat hij niet heeft verzekerd en waarom.
Die punten komen in een jaarlijks
onderhoudsgesprek terug. Op die manier
komen we de zorgplicht in het belang van
de klant en onszelf na.”

“De werkgever hoort te zorgen
voor een goede en veilige
werkomgeving, voor zichzelf,
personeel en andere partijen
waar hij verantwoordelijk voor
is”
Wat is de rol van ondernemers zelf bij
het inschatten van de risico’s?
“Die is groot. Volgens het Burgerlijk
Wetboek moet hij zich gedragen als goed
werkgever en zich laten bijstaan door
goede adviseurs. Hij moet beschikken
over goede kennis van de risico’s in zijn
bedrijf.”

Voorkomen is beter dan genezen. Hoe
pakken jullie het hoofdstuk preventie
op?
“Het gaat erom de ondernemer voortdurend te adviseren over uiteenlopende
risico’s. We letten steeds meer op de
veiligheid van bijvoorbeeld elektrische
installaties. De grootste schades ontstaan
door elektrische installaties die te wensen
overlaten. Met de keuringsmethodiek
ElektraGarant worden bedrijven eens in
de drie tot vijf jaar op dit vlak doorgelicht.
Een deel van de keuringskosten wordt
door ons vergoed. Maar preventie
gaat natuurlijk verder. Denk ook aan
inbraakpreventie zoals goed hang- en
sluitwerk. Op de juiste manier goederen
opslaan. Een veilig wagenpark, want
een werknemer kan zijn werkgever
aansprakelijk stellen voor de geleden
schade bij een aanrijding. Het naleven
van regels bijvoorbeeld om te zorgen
voor een veilige werkomgeving. De
werkgever hoort te zorgen voor een
goede en veilige werkomgeving, voor
zichzelf, personeel en andere partijen

Hoe
onderscheidt
ABN
AMRO
Verzekeringen zich in de markt?
“We bieden de klanten van ABN AMRO
verzekeringsproducten, zodat de klant al
zijn financiële zaken onder één dak heeft.
Onze dienstverlening is goed, snel en
betrouwbaar. We werken sectorgericht
waardoor je als ondernemer te maken
hebt met een adviseur die gespecialiseerd
is in jouw sector, zoals de bouw, retail
of industrie. Zelf ben ik bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor de bouwsector.
Speciaal hiervoor hebben we een
pakket aan diensten en verzekeringen
samen met ondernemers uit de bouw
ontwikkeld. Zo sluit dit pakket optimaal
aan op deze sector. Verder volg ik alle
trends en ontwikkelingen in de bouw.
Door deze manier van werken willen wij
met onze deskundigheid toegevoegde
waarde leveren aan klanten.”

Meer informatie
www.abnamro.nl/bedrijfsverzekering

PULSE
PULSE MEDIA
MEDIA GROUP
GROUP

|

DUURZAME INZETBAARHEID

BEDRIJFSCONTINUÏTEIT
VERZEKERD
MVO

U

Bevlogen en emplooieerbaar personeel
De term duurzame inzetbaarheid
is een containerbegrip geworden,
een overkoepelende term waar
veel betekenissen aan worden
opgehangen, vertelt Paul ter Wal. Hij
is inzetbaarheidsexpert en werk- en
gezondheidsarchitect en legt uit
dat duurzame inzetbaarheid het
vermogen betreft “van werknemers om
meerwaarde te ervaren aan werk en
daardoor toegevoegde waarde te creëren
voor een organisatie.” Het begrip heeft
ook te maken met verminderen van
verzuim; maar is zeker niet uitsluitend
hierop gericht. Werkgevers dienen voor
verzuimreductie vooral te werken aan
goede communicatie met werknemers
en hun plezier in het werk te vergroten –
dat komt de duurzame inzetbaarheid ten
goede. Wanneer personeel ontevreden
is met het werk of de werksfeer, zal de
stap naar verzuim makkelijker gemaakt
worden. Als binnen een organisatie
een negatieve sfeer hangt, worden
werknemers daarin meegenomen.
Gelukkiger personeel is duurzaam
inzetbaar en verzuimt minder.

aan de Open Universiteit en Kingston
University in Londen en heeft zich
in haar onderzoek gespecialiseerd in
dit laatste begrip. Employability gaat
over welke kennis, vaardigheden en
competenties iemand nodig heeft om
inzetbaar te blijven en zich aan te passen
aan veranderingen op de arbeidsmarkt.
Het wordt ook omschreven als ‘het
vermogen de huidige functie uit
te oefenen, een nieuwe functie te
verwerven of werk te creëren door
optimaal gebruik te maken van
aanwezige competenties’. Employability
wordt gevormd door vijf dimensies,
die Van der Heijden de afgelopen
vijftien jaar in meerdere publicaties
beschreven heeft. Deze dimensies lopen
uiteen van specifieke werkgerelateerde
kennis en vaardigheden (1) en
organisatiesensitiviteit (2) tot het
persoonlijke vermogen zich aan te
passen aan veranderingen op de
arbeidsmarkt – reactief (3) dan wel
proactief (4) – en de balans tussen
tegenstrijdige belangen (werk en
privé of werkgever en werknemer)
(5). De vijf dimensies worden op hun
beurt weer beïnvloed door individuele
factoren, werkgerelateerde factoren en
organisatiegerichte factoren. Dat dit niet
alleen in theorie interessant is, blijkt
uit de grote mate van voorspelbaarheid
van de verschillende factoren voor
employability en uiteindelijk voor
iemands loopbaansucces. “Werknemers
kunnen hun eigen inzetbaarheid
voorspellen door deze factoren
inzichtelijk te krijgen”, aldus Van der
Heijden.

Voor duurzame inzetbaarheid moeten
werknemers gezond en vitaal zijn,
betrokken en ten slotte ‘emplooieerbaar’,
vertelt Beatrice van der Heijden. Zij
is hoogleraar strategisch HRM aan
de Radboud Universiteit, verbonden

Naast employability is bevlogenheid van
medewerkers een van de belangrijkste
begrippen voor duurzame inzetbaarheid.
Waar eerder vooral gekeken werd
naar ‘tevredenheid’, is dat inmiddels
achterhaald. “Tevredenheid maakt

it onderzoek blijkt dat personeel
dat gezond en betrokken is,
meer werkplezier beleeft,
minder verzuimt en tot hogere
leeftijd doorwerkt. Werkgevers en
werknemers hebben een gedeelde
verantwoordelijkheid om te zorgen voor
fit personeel dat geschikt blijft voor de
snel veranderende arbeidsmarkt. Dit
wordt ook wel duurzame inzetbaarheid
genoemd.

namelijk niet productiever”, stelt Ter
Wal, “terwijl bevlogen werknemers
tot 20 procent productiever blijken.”
Bevlogen werknemers trekken bovendien
meer klanten aan en verzuimen tot 30
procent minder. Dit grote verschil in
productiviteit kan voor organisaties veel
betekenen. Maar hoe krijg je bevlogen
werknemers? Uit Nederlands onderzoek
blijkt namelijk dat maar ongeveer 12
procent van de Nederlandse werknemers
bevlogen is.
Volgens Ter Wal moeten organisaties
met hun personeel in gesprek
gaan en zorgen dat mensen plezier
krijgen in het werk. Er bestaat een
ezelsbruggetje voor het vergroten van
bevlogenheid, door Ter Wal het ‘ABC
van bevlogenheid’ genoemd. De A staat
daarin voor autonomie: werknemers
verantwoordelijkheden aanreiken
om over hun werkgebied te kunnen
beslissen. De B slaat op belonging ofwel
het gevoel van thuishoren in het team,
deel uitmaken van de organisatie. De C
staat voor competenties, die vergroot
worden door het aanbieden van
trainingen en opleidingsmogelijkheden.
In Nederland is op dit gebied nog veel te
verbeteren. Onder jongere werknemers
geniet maar 28 procent van trainingsen opleidingsmogelijkheden en onder
werknemers boven de 55 is dat slechts 11
procent.
Gedeelde verantwoordelijkheid: wie
doet wat?
Duurzame inzetbaarheid wordt
steeds meer gezien als een gedeelde
verantwoordelijkheid tussen
werknemers en werkgevers. Van
der Heijden vertelt dat de duale
verantwoordelijkheid lange tijd niet
vanzelfsprekend was. “Je kunt niet meer
alles bij de werknemer neerleggen,
en ook niet zomaar op de werkgevers
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afschuiven.” Beleidsmakers gebruiken
de term duurzame inzetbaarheid nog
wel om alle plichten bij de werkgever
te leggen, stelt Ter Wal. Werkgevers
kunnen echter faciliteren maar niets
afdwingen; het gaat uiteindelijk om het
vermogen van de werknemer.

van de Nederlandse
werknemers vindt dat
de eigen werkgever
er niet of in zwakke
mate voor zorgt dat zij
het beste uit zichzelf
kunnen halen
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INTERVIEW met Frans van Strien

‘Ik wens u veel personeel...’

H

out, ouderen worstelen met mantelzorg.
Met een gerichte interventie blijft de man
of vrouw op een prettige manier aan het
werk.”

et ideale plaatje voor de werkgever:
werknemers die gezond blijven en
optimaal inzetbaar zijn. De vlag mag
dan uit! Maar in veel gevallen liegen
de cijfers niet. De praktijk leert dat een
bedrijf onherroepelijk te maken krijgt
met langdurige uitval van medewerkers.
Frans van Strien geeft antwoord op de
vraag hoe de risico’s beheersbaar blijven.

Is verzekeren het sluitstuk?
“Dat
is
een
goede
vraag.
De
standaardreactie als het over risico’s
gaat, is een verzekering afsluiten. Ik vind
risicobeheersing de basis en ik geloof niet
in losse producten en deeloplossingen.
Het is mogelijk om het risico op uitval
zelf te dragen. Als het restrisico te hoog
is voor de eigen financiële weerbaarheid,
is verzekeren het sluitstuk. Objectief en
onafhankelijk advies verdient hier de
voorkeur. Wat ik u op persoonlijke titel
toewens, met knipoog, is vooral vitaal
personeel.”

Waar ligt het grootste risico bij uitval?
“Dat is duidelijk. Een medewerker die
vroegtijdig het arbeidsproces verlaat,
komt vroeg of laat in de problemen. Voor
de werkgever geldt hetzelfde scenario.
Voor de eerste is het de bijstand, voor de
tweede letterlijk de rand van de afgrond.
Twaalf jaar doorbetalen? Daar is niets te
veel mee gezegd. De uitspraak: ‘ik wens u
veel personeel’, spreekt boekdelen. Waar
ik voor sta, is de optimale inzetbaarheid
van medewerkers in combinatie met de
beheersing van alle (financiële) risico’s.
Denk daarbij niet alleen aan verzekeren.
Het belangrijkste van alles is dat iemand
in het bedrijf de regie houdt over alle
onderwerpen die te maken hebben met
inzetbaarheid. Dit geldt als eerste voor
verzuim, maar ook voor preventie en
verzekeren. Deze regisseur stuurt alle
betrokkenen aan, van leidinggevende tot
HR-manager en van bedrijfsarts tot reintegratiebureau.”

zijn, maar de inzetbaarheid. Een
goede werkgever hanteert de volgende
strategie: de verzuimer goed begeleiden
en alle andere medewerkers bijstaan
bij het voorkomen van uitval. Alles is
gericht op het voorkomen van uitval. En
inderdaad, daar bestaat geen honderd
procent zekerheid over. Maar wat je wel
kunt, is in kaart brengen welke mensen
een verhoogd risico op uitval lopen.”

Valt verzuim te voorkomen?
“Nee, maar het risico is beheersbaar.
Het vertrekpunt moet nooit het verzuim

Wat voor middelen bestaan daarvoor?
“Naast het zorgen als werkgever dat
(gezondheids)klachten gemeld kunnen

Frans van Strien

worden bij de leidinggevende, de HRmanager,
een
vertrouwenspersoon
of middels een preventief spreekuur,
bestaat het preventief medisch onderzoek
(PMO) als erkend instrument. De groep
met een verhoogd risico krijgt daarna
extra begeleiding. Daarnaast is het zaak
om preventieve maatregelen te nemen
om risico’s te beperken. Denk hierbij aan
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling,
een gezonde en veilige werkomgeving
scheppen en betrokkenheid tonen. Ach,
u weet het zelf ook. Elke levensfase heeft
eigen risico’s. De jeugd krijgt een burn-

Meer informatie
Business Health Support
Hoofdstraat 6
5109 AC ‘s Gravenmoer
0162 - 316 523
info@businesshealthsupport.nl
www.businesshealthsupport.nl

INTERVIEW met Emile van der Linde

Ziek van verzuim? Logisch.

D

of bedrijfsarts; wat verwacht je en welke
doelen wil je binnen een (half)jaar samen
bereiken?”

oelgericht beleid, actieve verantwoordelijkheid van medewerkers
en een concrete rolverdeling tussen
werkgever, werknemers en arbodienst
reduceert arbeidsverzuim, vertelt Emile
van der Linde van arbodienst GOED. “Het
belangrijkste is personeel vanuit eigen
verantwoordelijkheid actief te betrekken
bij het proces, en te stoppen met praten
over verzuim en beperkingen.”
Hoe vergroten organisaties gezondheid
en betrokkenheid van hun medewerkers?
“Werkgevers en werknemers moeten
met elkaar het echte gesprek aangaan.
Vraag het individu en de teams wat er
nodig is om mensen optimaal inzetbaar
te houden. Uit de organisatie zelf
komen de beste tips. Wees duidelijk
over de verantwoordelijkheden van
werkgever, werknemer, HR en arbodienst.
Organisaties moeten de belangen van

Emile van der Linde

het bedrijf, zoals de risico’s en kosten
van verzuim, en de belangen van de
medewerkers duidelijk communiceren. Er
zijn genoeg mogelijkheden om in gesprek
te gaan. Focus altijd op mogelijkheden;
vraag als leidinggevende niet wát
iemand heeft, maar welke gevolgen het
verlofverzoek heeft voor werk. Wees warm
en empathisch maar wel duidelijk en maak
concrete afspraken met de arbodienst

Hoe werkt dit in de praktijk?
“Wanneer teams gevraagd worden mee
te denken, komt de disbalans tussen
werk en privé vaak aan bod. Medewerkers
kunnen bijvoorbeeld mantelzorger zijn
of financiële problemen hebben. Voor
hen zijn al veel innovatieve oplossingen
gevonden, zolang er maar over gepraat
wordt. Het werkt het beste als het vanuit
de medewerkers zelf komt. Als zij iets
opgelegd krijgen, zorgt dat voor onnodige
weerstand.”
Hoe helpen jullie organisaties hierbij?
“Met duidelijke rollen en concrete doelen.
We starten een intensieve inventarisatie.
Zo kunnen we het inzetbaarheidsdoel
toetsen aan de kennis, vaardigheden en

besparingen in de organisatie. Daarna
trainen we leidinggevenden – ondersteund
door een innovatieve app die continu
leren bevordert – zodat hun kennis ervoor
zorgt dat wij steeds minder nodig zijn. Als
er iemand uitvalt, hebben we een ‘driegesprek’; eerst met de medewerker en
daarna met de leidinggevende erbij. Onze
focus ligt op de talenten en het potentieel
van mensen, niet op de gebreken. We
stimuleren medewerkers om vanuit
arbeidsvreugde optimaal inzetbaar te zijn
tot ver na hun 67e.”

Meer informatie
GOED, het gezonde alternatief
voor arbodienstverlening
BELLEN
023 23 72 000
MAILEN
jijbent@goed.co
KIJKEN
www.goed.co

Excellent connectivity
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noodzakelijk dat werkgevers de controle
loslaten en hun werknemers vertrouwen
geven. Ter Wal: “Als jij thuiswerkt en
elke vijf minuten gecontroleerd wordt
of je nog bent ingelogd dan werkt dat
averechts. Voor zo’n baas werk je niet
hard.” Ook arbodiensten gebaseerd
op wantrouwen zijn niet van deze tijd.
Mensen controleren tijdens hun verzuim,
daarmee kom je nergens. Beter is om
zonder wantrouwen te onderzoeken wat
er aan de hand is.

Voor de werkgever begint het volgens Ter
Wal bij het bepalen van de kernwaarden
– waar staat een organisatie voor?. Dit
klinkt abstract maar heeft grote invloed
op de bevlogenheid van het personeel,
dat immers geen betrokkenheid voelt
wanneer zij niet achter de kernwaarden
staan. De kernwaarden moeten
bovendien vertaald worden naar de
werkprocessen. Andere elementen
die bij de werkgever liggen zijn het
faciliteren van leermogelijkheden, het
delen van informatie over het bedrijf
en transparantie en integriteit bieden.
Ter Wal: “Werkgevers moeten hun
personeel de kans geven om de koers
mede te bewandelen.” Werkgevers
doen er goed aan hun personeel zelf
te laten bepalen welke opleidingen
gevolgd worden. Door werknemers
een budget te bieden en trainingen te
laten kiezen, zijn mensen zelf bezig
met hun kennis en vaardigheden.
Dat werkt beter dan alleen verplichte
trainingen en zal uiteindelijk meer
werkplezier opleveren. Wanneer Ter Wal
wordt ingeschakeld door organisaties,
inventariseert hij standaard hoe hoog het
ziekteverzuim of absenteïsme is, maar
ook het presenteïsme. Die term slaat op
werknemers die wel aanwezig zijn, maar
(door ziekte of andere klachten) weinig
productief zijn. Ook zij moeten actief in
beweging gebracht worden. Wat volgens
hem niet werkt als organisaties serieus
willen werken aan de inzetbaarheid
van hun personeel: ludieke activiteiten
als paintballen of de welbekende
‘hei-dag’. Werken aan inzetbaarheid,
productiviteit en verminderen van
verzuim gaat op individueel niveau.
Van der Heijden legt uit dat werkgevers
wel op gemeenschappelijk niveau
kunnen bijdragen aan de inzetbaarheid
van hun personeel door werknemers
– van verschillende leeftijden –
onderling te koppelen, in de vorm
van mentorschap of in trainings- en
opleidingsbijeenkomsten, en laten
begeleiden en inspireren.
Werknemers moeten hun eigen
kernwaarden bepalen en toetsen aan de
waarden van het bedrijf, stelt Ter Wal.
Zij moeten zichzelf afvragen of ze alle
kansen benutten die geboden worden, of

ze fit zijn en paraat voor veranderingen
op de arbeidsmarkt. Elke medewerker
kan werken aan de eigen inzetbaarheid
door kennisvaardigheden en de
gezondheid te verbeteren, voor zichzelf
de arbeidsmarkt te blijven verkennen
en feedback te vragen aan collega’s en
leidinggevenden. Werknemers kunnen
hun eigen inzetbaarheid meten, vertelt
Van der Heijden, door gebruik te maken
van employabilitymetingen. Er zijn

ook nieuwe apps ontwikkeld om de
bevlogenheid te meten, vult Ter Wal
aan. Daar komen individuele en – niet
onbelangrijk – vertrouwelijke tips en
suggesties uit. Leidinggevenden kunnen
daarvan overzichten krijgen, zonder
individuele resultaten te zien. Naast deze
apps, wordt er – onder andere door Ter
Wal zelf – in toenemende mate gebruik
gemaakt van gamificatie om duurzame

inzetbaarheid te vergroten. Denk hierbij
aan games waarmee werknemers punten
kunnen verdienen door fitter te worden.
Toekomst van de duurzame werknemer
Onder werkgevers bestaat inmiddels
behoorlijke bekendheid omtrent
duurzame inzetbaarheid en de
manier om daar te komen. Toch doen
organisaties nog altijd weinig aan
het actief bevorderen hiervan. Ter
Wal: “Het verbaast me wanneer HR,
leidinggevenden en arbodienst weten
hoeveel bevlogenheid oplevert maar er
niets mee doen. Het wordt nog wel als
soft gezien, terwijl inzetten op duurzame
inzetbaarheid in feite snoeiharde
bedrijfseconomie is, alleen dan gericht
op mensen.” Vaak wordt geïnvesteerd
in IT-projecten om productiviteit te
verhogen, die net zo vaak mislukken
doordat werknemers niet betrokken
worden bij de processen of er niet
achterstaan. Blind investeren in IT werkt
niet zonder bevlogen medewerkers. Ter
Wal noemt goede voorbeelden uit het
werkveld. Zo is er een ‘koekjesfabriek’
in Nederland, waar het personeel aan
de lopende band ‘bakker’ genoemd
wordt en het bedrijf geen ‘fabriek’ maar
‘bakkerij’ heet. Door mensen de taak te
geven de lekkerste koekjes te maken,
hebben de werknemers autonomie
om het proces te verbeteren en is het
personeel bevlogen. Ook prijst Ter Wal
een Nederlands cateringbedrijf en een
buurtzorgorganisatie waar werknemers
veel autonomie krijgen. In het mkb
is de baas doorgaans meewerkend
voorman of -vrouw, wat meestal
motiverender werkt dan verschillende
managementlagen. Bovendien: “Hoe
meer managementslagen, hoe hoger het
verzuim doorgaans is”.
Bij duurzame inzetbaarheid past met
werknemers naar de toekomst te kijken,
in plaats van naar het verleden. Nu
wordt in functioneringsgesprekken
vooral gekeken naar wat in het verleden
ligt, terwijl werkgevers eveneens zouden
moeten bespreken wat nodig is om de
komende jaren bevlogen aan het werk te
kunnen. Het personeel vragen: ‘Wat heb
jij nodig om over drie jaar gelukkig en
gezond te kunnen werken?’ Hierbij is het

Volgens Van der Heijden heeft duurzame
inzetbaarheid verschillende gevolgen
voor de toekomst. Lifelong employment
zoals we dat lange tijd kenden, bestaat
(straks) niet meer, maar is verschoven
naar lifelong employability. Dus in plaats
van de gehele carrière bij één werkgever,
moeten werknemers nu hun leven
lang inzetbaar blijven. Een loopbaan
binnen één organisatie kan wel zinvol en
afwisselend zijn als de functie-inhoud
blijft evolueren. Waar nog aan gewerkt
moet worden is de bewustwording onder
werknemers dat het uitsluitend richten
op één specialisme niet bevorderlijk
is voor langdurige employability.
Tegelijkertijd is te veel jobhoppen
ook niet verstandig. Van der Heijden
zegt dat het leerproces dakpansgewijs
moet gebeuren: “Eerder opgedane
kennis en vaardigheden en nieuw
verworven kennis en vaardigheden
moeten elkaar overlappen maar ook
aanvullen.” Dit geldt voor medewerkers
uit alle leeftijdscategorieën. Een extra
aandachtspunt voor oudere werknemers
is dat zij een sterkere behoefte hebben
aan een veilig leerklimaat, waarin
men hulp kan vragen aan collega’s en
fouten ‘mag’ maken. Bij het aanbieden
van trainingen en opleidingen moeten
werkgevers dan ook goed kijken naar
de leeftijd van hun werknemers. Over
het algemeen geldt dat hoe ouder de
werknemer, hoe belangrijker hij of zij de
directe toepasbaarheid van een training
vindt.

Er zijn nog altijd werkgevers die
investeringen in hun personeel
niet aandurven met het oog op hun
eventuele vertrek en ‘verlies van de
investering’. Ter Wal heeft hier weinig
begrip voor. “Wat heb je aan mensen
die blijven, in wie je niet investeert?”
Van der Heijden vult aan de hand van
de managementparadox aan dat waar
werkgevers bang zijn dat medewerkers
in wie geïnvesteerd is sneller zullen
vertrekken, het tegendeel juist waar is.
Laatstgenoemden blijken bij organisaties
waar veel in ze geïnvesteerd wordt,
juist eerder te blijven. Als het richten op
duurzame inzetbaarheid gemeengoed
wordt, is de sky volgens Ter Wal de limit.
“De Nederlandse economie kan dan
enorm veel bereiken.”
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Professioneel advies bij cyberrisico’s

S

daarvoor perfecte middelen zijn. Ook
moet je weten wat je kan vertellen aan de
media.”

nel signaleren en handelen: dat is wat
er nodig is bij cybercriminaliteit. Het
helpt als je een partner hebt die de wet
kent, advies geeft en vooral risico’s helpt
voorkomen, zeggen Sandra Konings en
Robert van Vianen van BDO Advisory.
Jullie helpen ‘ketens van organisaties’,
wat betekent dat concreet?
Konings: “Bedrijven en organisaties
wisselen
onderling
informatie
en
persoonsgegevens
uit,
bijvoorbeeld
gemeentes,
woningcorporaties
en
zorgverleners. Dan wil je weten: welke
informatie mag ik delen? Hoe wordt die
aangeleverd? Wie is er verantwoordelijk
in het geval van een datalek? Het Groene
Hart ziekenhuis kwam bijvoorbeeld in de
media door een lek van persoonsgegevens,
maar het bleek een menselijke fout
van hun IT-toeleverancier. Je kan die
aansprakelijkheid
vastleggen.
BDO
brengt organisaties bij elkaar aan tafel
en helpt hen te overleggen over de
verantwoordelijkheden. Het gebruik
van een bewerkersovereenkomst voor
gegevens bijvoorbeeld, is verplicht.”
Hoe bescherm je bedrijfsgevoelige
informatie?
Konings: “In de maakindustrie en
hightech-industrie zie je dat grote
bedrijven samen nieuwe producten
ontwikkelen, vaak samen met universiteiten en kennisinstellingen. Zij
delen een halfproduct waar de ander
weer verder mee bouwt. Die ‘intellectual

property’ is bedrijfsgevoelige informatie.
Als je iets moois ontwerpt, wil je dat deels
voor jezelf houden en beschermen, maar
je moet het ook delen om verder te komen.
Ook in deze situaties kan BDO helpen om
risico’s in kaart te brengen en contracten
op te stellen.”
Wat voor impact zal de Europese Privacy
Verordening hebben, die binnenkort
ingaat?
Van Vianen: “Deze verordening is
afgelopen april goedgekeurd en gaat
in Nederland de Wet Bescherming
Persoonsgegevens vervangen. Organisaties hebben twee jaar de tijd om hem
te implementeren, maar wij hameren
erop dat je nu al zaken aanpakt en niet
wacht tot 2018. In het kort gaat het

met name om: het aanstellen van een
data protection officer, een jaarlijkse
risicoanalyse die je aantoonbaar laat
uitvoeren en de aansprakelijkheid van de
bestuurder voor cyberrisico’s vergroten.”
Hoe kan BDO helpen bij reputatieschade?
Konings: “De media zitten er bovenop,
zeker als je bedrijf even stilligt. Het
gebeurt iedereen, het is alleen een
kwestie van de kans erop verkleinen, het
snel zien en goed reageren. BDO kan door
adviesgesprekken helpen om technische
en organisatorische maatregelen te
treffen. De schade kan daardoor beperkt
blijven en de hersteltijd korter. Welke
risico’s loop je? Weet je wat je moet
doen? Geautomatiseerde maatregelen
en grondig geteste procedures kunnen

Is een accountancyfirma de juiste
partner voor advies over cyberrisico’s?
Van Vianen: “Cyberrisico’s zijn al lang
geen pure IT-kwestie meer: 30 procent van
het probleem is techniek, 70 procent van
het probleem is gedrag. BDO heeft naast
accountancy ook een flinke adviestak
met veel expertise over het inrichten
van organisaties die op risico’s berekend
te zijn, ook cyberrisico’s. Momenteel
doet BDO bijvoorbeeld onderzoek naar
de mate van informatieveiligheid bij
diverse klantgroepen. Over gemeentes
hebben we al een rapport uitgebracht,
de komende tijd volgen zorginstellingen,
woningcorporaties en het mkb.”

Meer informatie
BDO Advisory / Cyber Security
www.bdo.nl/cybersecurity
Neem voor een vrijblijvend gesprek contact
op met Sandra Konings of Robert van
Vianen via (030) 284 9960.

INTERVIEW met Yasin Chalabi

Hulp na een hack

D

e kosten van kwaadwillig hacken
en inbreuken op gegevens lopen
de laatste jaren flink op. De beveiliging
en vooral de bewustwording moeten
omhoog, maar als het onverhoopt
misgaat, is er ook hulp, zegt Yasin Chalabi,
manager Professional Insurance & Cyber
and Data verzekering bij Hiscox.
Welke risico’s op het gebied van data en
cyber ziet u het vaakst?
“Een data-inbraak heb je niet in de hand,
100 procent veilig zijn bestaat niet. Wat
wij vaak zien, naast kwaadwillende
criminele aanvallen, zijn menselijke
fouten en systeemfouten. Iemand haalt
een mailtje met malware per ongeluk
binnen, of klikt in een phishingmail op
een link. Een medewerker logt met zijn
laptop in op een gratis openbaar wifinetwerk en een hacker komt binnen in
je systeem en steelt of kopieert gegevens.
Wat ook vaak voorkomt is ransomware:
je gegevens worden gegijzeld en je moet
betalen om de blokkade op te heffen:
pure afpersing. Ransomware is een van
de snelst groeiende cyberdreigingen
en groeide naar verwachting met 300
procent tussen 2015 en 2016. Van een
incident spreken wij ook als er per
ongeluk persoonsgegevens van klanten
zijn gelekt, of je hebt dataverlies door
bijvoorbeeld een zoekgeraakte USBstick.”
Waar gaan gestolen data heen?
“Data zijn het nieuwe goud. Gingen

criminelen vroeger aan de haal met
creditcardgegevens,
tegenwoordig
zijn andere data ook geld waard op de
zwarte markt. Bedrijfsgevoelige informatie, persoonsgegevens van klanten,
burgerservicenummers, vertrouwelijke

“Er wordt nu nog te weinig
gemeld, maar zodra de eerste
boetes worden uitgedeeld, denk
ik dat men wel wakker wordt
geschud”
gegevens over de zorg of gezondheid
van mensen, gegevens van de inwoners
van gemeenten. Van alles wordt er
verhandeld door criminelen om weer door
te verkopen aan bijvoorbeeld bedrijven of
hackers die daar wat mee kunnen. Ik kan
me bijvoorbeeld voorstellen dat gegevens
over gezondheid van belang zijn voor de
farmaceutische industrie.”
Wat moet er gebeuren na een vermoeden
van een hack of een lek?
“Allereerst forensisch onderzoek: de aard
en de omvang van het incident duidelijk
krijgen. Wat is er aan de hand? Wat is
de oorzaak? Daarna worden partnerbedrijven ingeschakeld om melding te doen
aan de overheid en opsporingsinstanties,
en aan de slachtoffers van het lek of
de hack. Een bedrijf heeft ook zelf
die verantwoordelijkheid volgens de
Meldplicht Datalekken. Er wordt nu nog

Yasin Chalabi

te weinig gemeld, maar zodra de eerste
boetes worden uitgedeeld, denk ik dat
men wel wakker wordt geschud. Daarna
komen
herstelwerkzaamheden
aan
bijvoorbeeld databases en websites en
financiering van de bedrijfscontinuïteit.
Soms heeft een bedrijf online of offline
even platgelegen na een hack. Daar kun je
je tegen verzekeren. Daarnaast is er soms
crisismanagement nodig: een callcenter
voor klanten, PR in de vorm van een
persbericht voor de buitenwereld of het
beperken van reputatieschade.”
Ben je te laat met hulp vragen als je bij
ransomware de dader betaald hebt?
“Nee. De politie adviseert om nooit te
betalen, maar wij kunnen ons voorstellen

dat er situaties zijn waarin je niet kunt
onderhandelen met de afperser of waarin
je er bewust voor kiest om wel die schade
te lijden omdat je omzetderving anders te
groot is. Ook dan is er nog hulp mogelijk
van een verzekeraar. Zeker als je kunt
bewijzen dat een senior-manager heeft
betaald. De politie kan tegelijkertijd de
daders opsporen.”

Meer informatie
www.hiscox.nl/cyber-en-data-risks
Hiscox Nederland
Tel: +31 (0)20 517 0732
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et ingehuurde hackers je eigen systemen
te lijf gaan: het wordt tegenwoordig veel
gedaan als onderdeel van een risicoscan
tegen cyberaanvallen. Zowel zware maatregelen als
eenvoudige tips: alles wordt uit de kast getrokken om
online veilig te zijn en dat is nodig, want de schade door
cyberrisico’s neemt toe.

betaling verwijdert en het totaal met 5 euro vermindert.
Jan vertrouwt Bert, ze werken allebei al jaren bij het
bedrijf. Bert past het bestand aan en nu wordt het
wel probleemloos verzonden. Bij de automatische
integriteitcontrole van de bank ziet Jan wel een rood
lampje knipperen. Maar dat klopt, want Bert heeft het
bestand veranderd. Dus autoriseert Jan de betaling.

Een accountmanager is op de terugweg van een klant
en stopt in een café voor een kopje koffie. Hij klapt zijn
laptop open, vraagt naar het wifi-wachtwoord van het
café en logt in. Even nog een paar mailtjes wegwerken.
Plots schiet hem iets te binnen: even kijken in het
bedrijfssysteem hoe het met een bepaalde order van
een andere klant gaat. Stop! Daar gaat het eigenlijk
al helemaal mis, als het aan de site Alertonline.nl
ligt. Alert Online is een campagne van de overheid,
het bedrijfsleven en de wetenschap. ‘Gebruik niet
zomaar openbare wifi’ is een van de vele tips op de
site. Hoe handig ook, openbare wifi is niet veilig. Zelfs
al is het beveiligd door een wachtwoord. Wanneer je
inlogt op een wifi-netwerk kan een crimineel toegang
krijgen tot je apparaat en achter belangrijke gegevens
komen. Het is veiliger om gebruik te maken van je
databundel en een 3G- of 4G-verbinding, ook al kost
dat geld. Een andere oplossing is het gebruiken van
een VPN-verbinding, een virtual private network.
Het internetverkeer wordt over een VPN-verbinding
versleuteld verstuurd. Hierdoor kan een cybercrimineel
niet zomaar bij de informatie die je zendt of
ontvangt. Veel smartphones hebben tegenwoordig
ingebouwde VPN-software die je kunt activeren. Er
zijn ook VPN-apps te downloaden voor verschillende
besturingssystemen, het loont om je erin te verdiepen,
zeker voor zakelijk verkeer.

Niemand had de hacker door
Er lijkt niks aan de hand, totdat blijkt dat de betaling
van de klant nooit is binnengekomen. Terwijl die klant
wel ziet dat het bedrag is afgeschreven. Wat blijkt? Het
is niet naar het bedrijf gegaan, maar naar een crimineel.
Bert, Jan en hun werkgever zijn namelijk gehackt. De
hacker wist dat ze altijd de SAP-interface gebruiken
om betalingen te verzenden en dat Bert de rechten had

Factuur betaald... maar niet aan jou
Een ander voorbeeld, uit een whitepaper over
cybersecurity van een grote ICT-dienstverlener. Op
de crediteurenafdeling van een groot bedrijf doen
ze wekelijks de betalingen via de interface van SAPsoftware. Ze sturen SEPA-bestanden naar de bank. Met
een SEPA-incasso kan je een bedrag van klanten innen
via hun betaalrekening. Je int het bedrag op het tijdstip
dat je met de klant hebt afgesproken. Het initiatief voor
de betaling ligt bij jou.
Op een dag is er iets raars aan de hand op de
crediteurenafdeling: de interface verstuurt het bestand
niet. Jan, een van de crediteurenmedewerkers, belt de
IT-helpdesk. Daar opent IT’er Bert het bestand, maar ziet
niets vreemds. Bert wist het bestand en vraagt aan Jan
om het SEPA-bestand opnieuw te genereren. Opnieuw
blijft het hangen. Bert kijkt er nog eens wat langer naar.
Na een tijdje vindt hij één kleine betaling van 5 euro
die niet in het SEPA-bestand hoort omdat die er eerder
nooit inzat. Jan spreekt met IT’er Bert af dat hij die

om het SEPA-bestand en de interface aan te passen.
De hacker heeft een fout veroorzaakt in die interface
en toen Bert eraan is gaan sleutelen, heeft de hacker
zelf met malware in een fractie van een seconde het
SEPA-bestand aangepast. Die malware werkte onder de
rechten van Bert, waardoor niemand door had dat het
bedrijf gehackt werd.
Dit voorbeeld duidt maar weer eens aan hoe
belangrijk het is om overzicht te houden over welke
gebruiker welke rechten heeft bij de inrichting van
IT-architectuur. Een systeem als SAP kan de oorzaak
zijn van een kwetsbare plek; sommige opties blijven
ongebruikt openstaan of worden onveilig gekoppeld aan
andere functionaliteit. Dat maakt een SAP-omgeving tot
een walhalla voor hackers. Toch is het niet het systeem
dat onveilig is. De risico’s ontstaan door constructies die
het bedrijf zelf maakt en waar medewerkers zich niet
altijd bewust van zijn.
Nooit van ransomware gehoord
Uit het recente onderzoek ‘Cybersecurity awareness
en skills in Nederland (2016)’ van Alert Online blijkt
dat Nederlanders weinig weten over onlinegevaren
en hoe zij zich daartegen kunnen beschermen. Meer
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dan de helft (53 procent) van de Nederlanders heeft
bijvoorbeeld nog nooit van ransomware gehoord, terwijl
15 procent van de ondervraagden zelf slachtoffer
is geworden van gijzelsoftware of iemand kent die
ermee te kampen heeft gehad. Hoewel de helft van de
Nederlanders dit soort onlinerisico’s kent, gedraagt lang
niet iedereen zich daarnaar. Zo verzuimen veel mensen
automatische updates aan te zetten (52 procent) of
regelmatig back-ups te maken (eveneens 52 procent),
terwijl deze maatregelen cruciaal zijn om je bijvoorbeeld
tegen ransomware te beschermen en schade bij
besmetting te beperken.
Miljarden euro’s schade
Cybercriminaliteit kost Nederlandse organisaties 10
miljard euro per jaar, concludeerde Deloitte een paar
maanden geleden en dat is een belangrijk getal, aldus
Leendert Jan Visser, directeur van MKB-Nederland. Hij
waarschuwt dat dit cijfer alleen maar toe zal nemen en
dat de cybercriminaliteit allerlei vormen aanneemt: van
ransomware tot phishingmails en vele andere hacks.
“Veel ondernemers zijn zich hier niet van bewust. Ze
denken: Ben ik nou interessant voor een hacker? Ik
opereer alleen op regionaal niveau, of ik ben een kleine
speler in de markt. Cybercriminaliteit heeft helaas niets
met de grootte van het bedrijf te maken. Iedereen met
klantbestanden en bankgegevens is een gewilde prooi.”
Phishingmails steeds verfijnder
Ook Patricia Zorko, directeur van het Nationaal
Cyber Security Centrum (NCSC) en plaatsvervangend
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV), schetst een zorgelijk beeld van de
veiligheidssituatie in de digitale wereld. Voorheen
waren de digitale aanvallen en bijbehorende campagnes
van criminelen vaak van korte duur en gericht op snel
geld verdienen door veel partijen te benadelen. Nu is
hun werkwijze veel geavanceerder. “Criminelen hebben
wereldwijd het afgelopen jaar een aantal complexe
aanvallen uitgevoerd, denk bijvoorbeeld aan het
Carbanak-virus, de grootste bankroof ooit, gedaan met
een paar muisklikken.” Cybercriminelen beschikken
volgens haar over een hoog niveau van kennis en kunde.
Ze zijn goed georganiseerd en investeren veel geld in
hun aanvallen. Daarnaast wordt spearphishing steeds
verfijnder: doelgerichte e-mails om geld af te troggelen.
De trucs die ze gebruiken om mensen in de val te laten
lopen zien er geloofwaardig uit en zijn geraffineerd,
aldus Zorko. Voorheen zagen we regelmatig mails met
veel taalfouten en logo’s met totaal onwaarschijnlijke
verzoeken van gefingeerde prinsen. Dat niveau zijn we
al lang voorbij en mensen kunnen dus makkelijk in zo’n
mail trappen.
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INTERVIEW met Edwin Koose en Ingermar Vrossink

Risico’s nemen of risico’s managen?

H

et ontbreken van een Disaster
Recovery Plan (DRP) binnen een
organisatie is een groot risico voor de
bedrijfscontinuïteit na een calamiteit.
Een groot aantal organisaties is volledig
afhankelijk van hun IT-systemen voor het
uitvoeren van bedrijfskritische diensten.
Het is daarom essentieel om een Disaster
Recovery-Plan (DRP) te hebben dat
aansluit bij de eisen van de organisatie,
vertellen
Edwin
Koose,
algemeen
directeur, en Ingermar Vrossink, security
expert, van Ventus IT Professionals.
Wat houdt een disaster recovery plan
precies in?
“Disaster recovery planning gaat om
mensen, processen en technologie die er
samen voor zorgen dat de serviceniveaus
dusdanig zijn dat er voortgang is c.q.
blijft in de bedrijfsactiviteiten. Het is
van wezenlijk belang dat bedrijven
de tijd nemen om vast te stellen wat
beschermd moet worden en hoe dat vorm
moet krijgen. Een DRP moet daarom
weloverwogen worden opgesteld en
geactualiseerd blijven om voorbereid te
blijven op eventuele calamiteiten. Wat
er allemaal in een DRP geregeld wordt,
is sterk afhankelijk van de mate van
belang van de informatievoorziening
voor het bedrijf. Steeds vaker is deze
informatievoorziening het kloppende
hart binnen het bedrijf en moet ook als
zodanig worden beschermd. Een DRP
richt zich hierbij primair op het borgen
en herstellen van de IT-continuïteit en is

Edwin Koose

een onderdeel van het meer omvattende
Business Continuïteit Plan (BCP).”
Waarom is het ontbreken van een DRP
binnen een organisatie een groot risico
voor de continuïteit na een calamiteit?
“Een DRP is niets meer dan een
verzameling van draaiboeken waarin
de belangrijkste zaken staan vermeld
die nodig zijn na een ramp of calamiteit
met betrekking tot de IT-infrastructuur.
Hieronder
vallen
bijvoorbeeld
de
afspraken en activiteiten die worden
gestart bij ransomware of phisingmails.
In het DRP wordt gebruikgemaakt van
een zogeheten ‘level-indeling’. In deze
indeling staat een beschrijving van
hoe er moet worden gehandeld in zo’n
soort situatie. Verder is het belangrijk

rekening te houden met de inrichting
van een uitwijkomgeving. Immers
een
uitwijkomgeving
minimaliseert
de ongewenste invloeden op – en
bedreigingen voor – het bedrijfsproces
tot een aanvaardbaar niveau. Daarnaast
zijn het factoren als onwetendheid,
onbekendheid en onzekerheid die de
boventoon voeren bij een calamiteit.
Als er een draaiboek aanwezig is, dat
regelmatig wordt getoetst en geoefend,
ontstaat er vertrouwen in de organisatie
om correct te handelen in het geval
van een calamiteit. Hiermee worden
de risico’s op de bedrijfscontinuïteit
beperkt en is de organisatie weerbaar en
wendbaar bij een groot voorval.”
Hoe overtuigen jullie klanten van het
belang van DRP?
“Overtuigen is niet eenvoudig, vaak
worden wij benaderd als zich eerst een
calamiteit heeft voorgedaan. Dat is
jammer, want significant dataverlies
of ontbrekende draaiboeken (het DRP)
zorgen voor onduidelijkheid ten tijde van
een calamiteit, wat weer kan resulteren
in het stopzetten van de onderneming.
Het is van belang dat bedrijven de tijd
nemen om vast te stellen wat beschermd
moet worden, wat de toegestane uitvaltijd
is en hoe dat vorm moet krijgen. Er wordt
beredeneerd vanuit de bestaande situatie,
veel gehoorde argumenten zijn ‘zo’n plan
kost alleen maar geld’ of ‘we lossen het wel
op wanneer het zover is’. In dit geval heeft
de onderneming (gelukkig) nog nooit een

Ingermar Vrossink

calamiteit meegemaakt en zien dus geen
noodzaak voor een DRP. Wanneer een
calamiteit zich dan voordoet, blijkt uit de
praktijk dat niemand is voorbereid. Wij
zien dus dat overtuigen makkelijker is na
een calamiteit… Helaas!”

Meer informatie
www.ventus.nl/themas/de-noodzaak-vaneen-disaster-recovery-plan/
of neem contact op met:
Edwin Koose
e.koose@ventus.nl
06-20548581
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Ransomware treft voornamelijk midden- en kleinbedrijven
massaal worden uitgevoerd en daardoor
dus een hele golf van slachtoffers wordt
gecreëerd met allemaal een identieke
besmetting.
Tot op heden is de samenwerking van het
Nederlandse High Tech Crime, Europol’s
European Cybercrime Centre, Kaspersky
Lab en Intel Security een groot succes te
noemen. Deze partijen hebben de handen
in één geslagen om zo enige weerstand te
bieden. Regelmatig slagen zij er in om de
actuele malware versies aan te vechten.’’

Hamed Ghilav

W

ekelijks melden vele slachtoffers
van malware zich bij Data Recovery
Nederland. Voornamelijk zijn dit middenen kleinbedrijven maar in sommige
gevallen ook particulieren. De computers
en servers van de slachtoffers worden
geïnfecteerd. Daarna volgt een bestand
met de boodschap ‘’Je persoonlijke
bestanden zijn versleuteld’’. Hier schrikt
iedereen van. Het voelt vaak alsof er
is ingebroken. Alleen is er fysiek niets
gestolen maar blijken alle bestanden
gegijzeld. Dit is een hele nare ervaring.
Mensen zijn vaak ten einde raad. De
eerste vraag naar ons toe is altijd of
wij de versleutelde bestanden kunnen
herstellen. Dit is in de meeste gevallen
helaas niet mogelijk. De bestanden

worden met een 2048-bit wachtwoord
versleuteld. Deze vorm van versleuteling
is met hedendaagse technieken bijna
onmogelijk te doorbreken. Wel kunnen
wij de slachtoffers bijstaan met de
handelingen in het ontsleutelings-proces
wat door de virusmakers wordt geëist.
Hoe kunnen wij slachtoffers bijstaan
om zo snel mogelijk weer bij hun data te
komen?
‘’Om te beginnen is het belangrijk om
vast te stellen om welke ransomware het
gaat. Zodra inzichtelijk is geworden om
welke versie het gaat, raadplegen wij onze
netwerken om na te gaan of hiervan al
een ontsleuteling bekend is. Wij merken
namelijk dat de aanvallen meestal

Wat is het te volgen stappenplan zodat
de data wordt vrijgegeven?
“Zover bij ons bekend, eisen de
virusmakers bedragen variërend van 0,1
tot 9 Bitcoins. Op moment van schrijven
is 1 Bitcoin 559 euro waard. Hierdoor kan
het te betalen losgeld oplopen tot ruim €
5.000,-. Wij ondersteunen onze klanten
door middel van de communicatie met
de virusmakers en het uitvoeren van de
betaling in Bitcoins . ’’
Is er een garantie dat alle data na
betaling wordt vrijgegeven?
Helaas is er geen enkele garantie dat
data wordt vrijgegeven na betaling. Wij
zien bij ruim 20% van de gevallen dat
de data, na betaling van het losgeld, nog
steeds versleuteld is. Uiteraard is dat
erg vervelend. Het risico ligt altijd bij de
klant. Maar meestal is de schade van het
dataverlies nog vele malen groter dan het
gevraagde bedrag.

Zijn er ook andere oplossingen bekend?
Er zijn gelukkig al een aantal
ontsleutelingen bekend. Het Nederlandse
High Tech Crime, Europol’s European
Cybercrime Centre, Kaspersky Lab en
Intel Security zijn er gezamenlijk in
geslaagd om voor de volgende versies een
ontsleuteling te ontwikkelen:
•
WildFire Decryptor
•
Chimera Decryptor
•
Teslacrypt Decryptor
•
Shade Decryptor
•
CoinVault Decryptor
•
Rannoh Decryptor
•
Rakhni Decryptor
Zie hier een overzicht van alle
beschikbare ontsleutelingen. https://
www.nomoreransom.org/decryptiontools.html

Meer informatie
DRN BV adviseert graag in geval van virus
besmetting.
www.drn.nu
info@drn.nu
0413 270 314
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Miljoeneninvestering van het kabinet
Hoog tijd dus om onze digitale weerbaarheid te
verhogen. Het kabinet trekt daar in ieder geval extra de
portemonnee voor, bleek afgelopen Prinsjesdag. Zorko
is naar eigen zeggen zeker blij met deze investering van
de regering. Omdat misdaad steeds meer verschuift
van offline naar online is volgend jaar 5 miljoen
euro beschikbaar voor cybersecurity en de aanpak
van cybercriminaliteit, en vanaf 2018 structureel 14
miljoen euro. De directeur van het NCSC legt uit dat
daarmee onder meer de capaciteit van het Nationaal
Detectie Netwerk wordt uitgebreid om aanvallen op
publieke en private partijen beter te detecteren. Ook
worden gegevens uitgewisseld met private partijen. Bij
de bestrijding van dit soort misdaad wordt namelijk
nadrukkelijk de samenwerking met het bedrijfsleven
gezocht. Ook wordt geïnvesteerd in het Team High
Tech Crime van de politie. Het aantal onderzoeken naar
cybercrime wordt waarschijnlijk vergroot van 156 nu tot
360 in 2018, waaronder 50 complexe zaken.
Cybersecure gedrag promoten
Naast de overheid moeten ondernemers en
consumenten ook zelf aan de slag. De Alert Onlinecampagne in de eerste twee weken van oktober had
als thema het vergroten van cyberskills en de vele
tips die daar werden verspreid gelden voor iedereen:
update je software, kies een sterk wachtwoord, gebruik
VPN, klik niet op gekke links en ga zo maar door. De
campagne, waarvan de site in de lucht blijft, werd
gecoördineerd door ECP, Platform for the information
society, dat publiek-private samenwerking om deze
veiligheid te verbeteren stimuleert. Het platform
heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling en
beheer van de portal veiliginternetten.nl en is onder
meer samenwerkingspartner voor het ministerie
van Veiligheid en Justitie. Hun aanpak werkt: circa
driekwart van mensen die informatie hebben gevonden,
gelezen, gezien of gehoord over veilig internetten,
onderneemt daarop ook concrete actie. Deze uitkomst
pleit voor grotere zichtbaarheid en herkenbaarheid van
instrumenten als de website over veilig internetten.
Directeur Marjolijn Bonthuis: “Cybersecurity is van
groot belang voor het goed functioneren van economie
en maatschappij. De mens blijft hierin een van de meest
kritieke factoren.” Volgens haar is het creëren van
bewustwording en het bijbrengen van noodzakelijke
kennis is de basis. Maar ze waarschuwt ook dat dit
niet automatisch leidt tot daadwerkelijk cybersecure
gedrag. Investeren in onze gedragsverandering rond
cybersecurity draait volgens Bonthuis om het geven
van het goede voorbeeld: het vragen en bieden van

hulp, laten zien waar je skills opdoet of waar je ze
vandaan haalt. En het draait om het aandragen van
concrete tools, het centraal stellen van opleiden en
doorlopende educatie. Bonthuis ziet bijvoorbeeld dat als
de cyberveiligheid in de werkomgeving goed geregeld is,
werknemers deze kennis en het bijbehorend gedrag ook
mee naar huis nemen.

Hackers inhuren
MKB-Nederland doet alvast een duit in het zakje
en helpt bedrijven helpen met praktische tools en
risicoscans. Dat begon al in de Alert Online week. “We
huren ethische hackers in”, vertelt directeur Visser,
“beter gezegd: cybersecurity experts, gespecialiseerd
in het mkb, die de digitale omgeving van een bedrijf
zoals de website en het bedrijfsnetwerk scannen. Ze
brengen daarmee risico’s in kaart én gevel als followup tips over hoe die je die risico’s kunt aanpakken.”
Daarnaast biedt MKB-Nederland een academy aan op
de veilig internetten-website met allerlei praktische
tools speciaal gericht op kleine en middelgrote
bedrijven. De vereniging gelooft in een combinatie van
eenvoudige tips en zware maatregelen om ondernemers
zich beter te laten wapenen tegen cyberaanvallen.
Enorme investeringen zijn daarbij niet altijd nodig,
zegt Visser. Je bedrijf kan al een stuk veiliger worden
als medewerkers op de hoogte zijn van risico’s en
hoe ze moeten handelen. Wachtwoorden wisselen en
moeilijker maken, voorzichtig omgaan met downloads
en ga zo maar door. MKB-Nederland bekijkt cybercrime
heel nuchter. Je doet je loods, bedrijfsgebouw of winkel
toch ook op slot? Dan dus ook je digitale omgeving.
Koppel je interne systemen bijvoorbeeld nooit aan een
openbaar wifi-netwerk.
Digitale domein is uniek
Het gaat bij cyberskills om een samenspel, aldus ECP.
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Grote ondernemingen, midden- en kleine bedrijven,
zzp’ers en consumenten: iedereen heeft zowel een eigen
als een gedeelde verantwoordelijkheid ten aanzien van
digitale veiligheid en moet ook kunnen beschikken
over voldoende cybersecurity-kennis. Grote bedrijven
kunnen kleine bedrijven helpen: je eigen kennis delen
in de keten is daar een belangrijk onderdeel van.
Bedrijven kunnen daarnaast medewerkers en klanten
inzicht geven in en aansporen tot digitaal verantwoord
ondernemen en handelen. Consumenten kunnen zich
tenslotte de vraag stellen wat zij zelf doen aan digitaal
verantwoord handelen. Hoe neem je diensten af?
“Het vergroten van de digitale veiligheid behoudt het
vertrouwen in ICT en daarmee de groei en innovatie
binnen de informatiesamenleving”, benadrukt ECPdirecteur Bonthuis. Zorko valt haar bij. Ze legt uit dat
het grootste deel van de digitale infrastructuur in
private handen is en dat maakt het digitale domein
uniek. Daarom heeft het geen zin om bij het aanpakken
van cybercriminaliteit alleen naar de overheid of het
bedrijfsleven te kijken. “In Nederland zijn we gelukkig
goed in publiek-private initiatieven. Daar ben ik trots
op. En dat gaat ons helpen bij het indammen van
cybercriminaliteit.”
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Software legacy
programmamanager van het initiatief de ‘Legacy
Coalitie’ vanuit het programma Dutch Digital Delta.
Het is daarom niet zozeer een kwestie van het willen
voorkomen van software legacy, maar meer van hoe
ermee om te gaan.
Oud is niet altijd slecht
Legacy software is dus niet per definitie slecht, legt
Kroft uit. Sommige organisaties maken al tientallen
jaren gebruik van bepaalde systemen, en als deze
het goed blijven doen, is er geen noodzaak om deze
te vervangen. Als voorbeeld noemt hij de software
waarmee het UWV elk jaar miljoenen aan uitkeringen
uitbetaalt. René Corbijn, adviseur beleid en public
affairs bij Nederland ICT, vult aan: “Een ander bekend
voorbeeld over legacy is de Amerikaanse NASA, dat tot
2010 met behulp van verouderde systemen uit 1970 in
de spaceshuttle vloog. Dit systeem deed het al heel lang
goed en was erg veilig. Het zou jaren aan testen duren
voor het volgende systeem net zo veilig zou zijn.”

W

anneer men spreekt over software legacy
zullen veel mensen oude computers uit de
jaren tachtig voor zich zien. Dit is echter
een eenzijdig en incompleet beeld, aangezien alles
wat vandaag geschreven wordt, morgen al legacy
is. “Maar dit hoeft niet erg te zijn, want ook legacy
kan zeer nuttig zijn. Neem bijvoorbeeld de A16 of de
Van Brienenoordbrug; beiden zijn oud en daarmee
legacy, maar nog zeer nuttig”, vertelt Ad Kroft,

Robuust maar inflexibel
Legacy software kenmerkt zich vaak door dit robuuste
karakter. Het functioneert vaak als systeem erg goed
voor het doel waar het voor ontworpen is. Echter is
het nadeel hiervan dat het flexibiliteit mist en vaak
niet goed met andere systemen kan samenwerken of
communiceren. Hierdoor hebben organisaties veelal
te maken met losstaande documenten en IT-systemen,
waardoor zij óf hun IT-infrastructuur moeten
vernieuwen, óf koppelsystemen moeten bouwen
om de functionaliteit van de verouderde systemen

niet te verliezen. Dit kan de complexiteit van de ITsystemen danig vergroten, en daarmee een negatief
effect hebben op de bedrijfsvoering, aldus Kroft.
Daarnaast kan het (te lang) vasthouden aan systemen
als nadeel met zich meebrengen dat de versie die een
organisatie in huis heeft niet meer ‘geserviced’ wordt.
Corbijn: “Het bedrijf kan dan op een gegeven moment
belangrijke functionaliteit in zijn verouderde systeem
kwijtraken omdat deze niet meer geüpdatet wordt.
Daarnaast kunnen er cybersecuritygevaren ontstaan.”
Gebrek aan kennis en kunde
Een ander probleem dat zich kan voordoen met legacy
software is dat de IT-professionals die werkten bij
de organisatie toen deze software werd ontwikkeld
of aangeschaft, met pensioen zijn gegaan. En met
hen kan dan de kennis en kunde met betrekking tot
deze systemen verdwijnen. “Zo kan de documentatie
over wat een systeem doet, hoe het gebouwd is en
wat men moet doen wanneer het gewijzigd moet
worden incompleet zijn of helemaal missen,” vertelt
Kroft. Dit gebrek aan kennis kan grote gevolgen
voor de organisatie hebben wanneer het op deze
legacy software steunt. Sommige organisaties
leiden daarom instromende IT-experts juist op in de
klassieke IT-talen, zoals COBOL (COmmon Business
Oriented Language) uit de jaren zestig. Daarmee kan
deels worden voorkomen dat legacy software een
onneembaar obstakel wordt.
Omgaan met legacy
Wanneer een organisatie werkt met legacy software

Ko e st e r e n of v e r va n gen?

INTERVIEW met Chris Hazenberg en Gianni Balistreri

Software heeft een houdbaarheidsdatum
Hoe werken jullie samen?
Balistreri: “We werken samen met
Legacys, omdat je als klein technologisch
bedrijf in Nederland lastig kunt
deelnemen aan grote aanbestedingen.
Met een consultant als Chris bieden we
op het juiste moment op de juiste plek
de juiste business aan. Onze werkwijze
is kostenefficiënt en snel. Daarnaast kan
Cornerstone verloren kennis over legacysystemen verkrijgen met zijn applicatieanalyseproducten.”

legacy-systemen onmogelijk. Dat is een
serieus bedrijfsrisico en een remmende
factor voor de groeiambities van
Nederland.”
Balistreri: “Bedrijven hebben hun grote
zakelijke systemen vaak in eigen beheer
ontwikkeld. Daar ontstaan problemen
met kennis, kosten en inflexibiliteit. Dat
leidt tot technical debt: de architectuur
van de systemen verwatert. Die
problemen leiden tot risico’s, zeker als
essentiële systemen niet meer worden
ondersteund.”

Chris Hazenberg

B

edrijven moeten hun IT-systemen
op tijd vernieuwen, want beheer van
verouderde systemen (legacy-systemen)
wordt duurder, complexer en risicovoller,
aldus
Chris
Hazenberg,
directeur
van Legacys B.V. en Gianni Balistreri,
algemeen directeur van Cornerstone.
Waarom moeten bedrijven hun ITsystemen moderniseren?
Hazenberg: “Door natuurlijk verloop
verdwijnt kennis van oude systemen.
Niet alleen technische kennis, maar
ook kennis van de functionaliteit van
systemen. Voor beheer en uitfasering
is dat een risico. Daarnaast voldoen
die systemen niet meer aan de eisen
van deze tijd. Je kunt functionaliteiten
eromheen bouwen, maar snel reageren
op veranderende omstandigheden is met

Hazenberg: “Nieuwe ontwikkelingen
doorvoeren in oude systemen is complex.
Neem de bank-app op je smartphone. Deze
moderne app haalt zijn informatie uit oude
complexe IT-systemen. Als geldstromen
veranderen, met Bitcoin en blockchain,
kun je dat lastig in deze legacy-systemen
doorvoeren. En kijk eens naar cybercrime.
Het kost veel inspanning legacy-systemen
aan het huidige vereiste security-niveau
te laten voldoen.”
Welke oplossingen zijn er?
Balistreri:
“Je
kunt
een
legacysysteem outsourcen. Hiermee kun je
genoemde risico’s afkopen, maar blijven
onderliggende problemen bestaan. Of
herbouwen, wat tijdrovend en kostbaar is.
Of vervangen door standaardsoftware. In
de praktijk betekent dat deels herbouwen.
De fundamentele functionaliteit blijft in
alle gevallen grotendeels gelijk. Je kunt

Gianni Balistreri

het systeem daarom ook hergebruiken:
door geautomatiseerde conversie en
replatforming. Dat is wat wij doen.”
Hoe voorkom je nieuwe legacy?
Balistreri: “Het resultaat van de conversie
is uniform en wordt integraal getest.
Veel bestaande fouten worden opgelost.
De software wordt stabieler, beter
onderhoudbaar
en
toekomstvaster.
Natuurlijk ontstaat op termijn nieuwe
legacy, dat gebeurt continu. Voor ons
betekent het oneindige business.”
Hazenberg: “Legacy zal er altijd zijn,
maar ik verwacht dat we het niet meer
zo ver laten komen als nu. We hebben
ons lesje wel geleerd. Software heeft een
beperkte houdbaarheid en daar moet je
op acteren.”

Hazenberg: “Naast strategisch advies,
wil Legacys hoogwaardige oplossingen
bieden. We willen kennis, oplossingen
en visies rond legacy-problematiek
bundelen en daarmee de klant bedienen.
Legacys heeft één doel voor ogen: legacysystemen gecontroleerd de wereld uit.
Dat vereist visie en daadkracht. Visie
op nieuwe architectuur en daadkracht
om niet alleen laaghangend fruit te
vervangen, maar voor 100 procent van
het oude systeem af te zijn. Cornerstone
is een gerenommeerd bedrijf dat oude
software kan ombouwen tot nieuwe en
kwalitatief betere systemen met dezelfde
functionaliteit. Systemen die aansluiten
bij de huidige kennis en voldoen aan de
vereiste flexibiliteit.”

Meer informatie
www.legacys.nl
www.cornerstone.nl
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SOFTWARE LEGACY

BEDRIJFSCONTINUÏTEIT
VERZEKERD
MVO

moet het volgens Kroft eerst nagaan of het om
bedrijfskritische IT-systemen gaat. Het bedrijf
moet met de doelstellingen van het bedrijf in het
achterhoofd kijken welke systemen echt belangrijk
zijn voor de verbetering en de groei van de
dienstverlening of productie. Dan komen vragen aan
de orde als: blijft men het systeem gebruiken, bouwt
men eromheen of wordt het systeem herbouwd?
Wanneer dit laatste het geval is, moet het bedrijf
het wel direct goed aanpakken, benadrukt Corbijn.
Vernieuwen kost geld, en organisaties hebben
hier veelal een beperkt budget voor. “Sommige
onderzoeken geven aan dat ongeveer driekwart
van het budget gaat op aan het onderhoud van
legacy softwaresystemen, en slechts 25 procent
wordt besteed aan vernieuwing.” Daarnaast kan iets
herbouwen risicovol zijn, zeker als het gaat om die
bedrijfskrititische systemen; als het dan misgaat,
breng je het hele bedrijf in gevaar. Dan kiezen
organisaties er toch sneller voor om het systeem
draaiende te houden en het stapje voor stapje te
vernieuwen. Bedrijven die gebruikmaken van de
cloud verschuiven de verantwoordelijkheid van
vernieuwen naar de cloudaanbieder, vertelt Corbijn.
Deze aanbieder zorgt ervoor dat diens klanten altijd de
meest geüpdatet software hebben. Het bedrijf betaalt
voor software als een dienst in plaats van dat men
eenmalig een product afneemt.
Vooraan willen lopen
Legacy software wordt dus pas echt een obstakel
wanneer het de bedrijfsvoering, de veiligheid of de

kosten in de weg gaat zitten, licht Kroft toe. Neem
bijvoorbeeld een telecomaanbieder; op de afdeling
vaste telefonie heeft men wellicht een heel ander
beeld van een klant dan op de mobiele telefonieof internetafdeling. Pas wanneer het bedrijf de
informatie van deze drie afdelingen kan combineren
en analyseren, kan het de klant goed targetten met
persoonlijke aanbiedingen. Kan dit niet? Dan loopt het
bedrijf mogelijke winst mis omdat andere bedrijven
dit wel kunnen bieden doordat zij investeren in de
vernieuwing van hun systemen. Corbijn voegt toe: “Je
wordt als bedrijf gestraft vanuit het perspectief van
vraag en aanbod. Klanten die bijvoorbeeld denken
‘met deze bank kan ik niet alles online doen’, zoeken
een andere bank die dat wel aan hun eisen voldoet.”
Je moet daarom volgens hem altijd de ambitie
hebben om vooraan te lopen en met wensen van je
(potentiële) klanten mee te bewegen, en waar mogelijk
je systemen vernieuwen, want, zo stelt hij, vanuit
bedrijfscontinuïteit is moderner bijna altijd beter.
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nog lang lol van onze erfenis.” Dit wordt beaamd door
Corbijn, die aangeeft dat zo lang de legacy software
functioneert en de taken goed uitvoert die het bedrijf
wil uitvoeren, legacy geen probleem hoeft te zijn.

‘Lol hebben van onze erfenis’
Omdat alles wat vandaag geschreven wordt morgen
al legacy is, moeten bedrijven niet zomaar hun legacy
software ‘weggooien’, benadrukt Kroft. Wanneer het
systeem in de weg zit van de bedrijfsstrategie, dan
moet het bedrijf er iets aan doen. Zo niet, dan is het
niet altijd nodig om te moderniseren. Wel is het van
belang dat er goede documentatie wordt bijgehouden
over de werking van de systemen en het bijbehorende
onderhoud. “Het draait allemaal om het managen
van het verouderen. Als we dat goed doen, hebben we

INTERVIEW met Mario Brenters en Jurgen van den Branden

Investeer in vernieuwing softwaresystemen
meer
op
oudere
platformen
en
technieken. Na iedere verandering in het
applicatielandschap is er geen garantie
meer dat oude software nog werkt en is er
een kans dat het oude pakket omvalt. Ten
tweede missen organisaties mensen met
kennis en expertise over de verouderde
systemen, waardoor onderhoud ervan
niet mogelijk is. Problemen stapelen
zich dan op en de bedrijfsvoering kan
stil komen te liggen. Ieder jaar neemt dit
risico toe. ”
Hoe kan het beter?
Brenters: “Realiseer je als bedrijf wat je
core business is. Vaak hebben bedrijven
IT-kennis niet in huis. Zoek daarom een
goede partner die dat uit handen neemt.
Ga ervan uit dat een softwareoplossing
doorlopend vernieuwd moet worden om
deze maximaal te benutten.”

Jurgen van den Branden en Mario Brenters

N

ieuwe
ontwikkelingen
dwingen
bedrijven ertoe afstand te doen
van hun oude IT-systemen (legacy) en
te investeren in nieuwe systemen. Vaak
doen ze dat pas als problemen zich al
voordoen. “Het wordt tijd dat bedrijven
zich tijdig realiseren dat investeren in
bestaande IT-systemen noodzakelijk is”,
aldus Mario Brenters en Jurgen van den
Branden van DataLeaf.

in een razend tempo en tegelijkertijd
digitaliseert de wereld steeds meer.
Bedrijven en systemen veranderen
vaak niet in hetzelfde tempo mee en
klanten merken dat, dus dat maakt
modernisering noodzakelijk. Daarbij
zijn bedrijven steeds afhankelijker van
hun softwaresystemen, dus continuïteit,
uitbreidbaarheid en beveiliging hiervan
zijn cruciaal.”

Waarom moeten bedrijven hun software
moderniseren?
Van den Branden: “De methodes waar
IT’ers mee werken ontwikkelen zich

Wat gaat er nu mis?
Brenters: “Wat wij zien dat misgaat met
legacy-systemen is tweeledig. Ten eerste
leveren leveranciers geen ondersteuning

Van den Branden: “Probeer de applicaties
zo in te richten dat het mogelijk is
in delen te vernieuwen. Daardoor is
het eenvoudiger om te starten met
vernieuwen en dit op een verantwoorde
en betaalbare manier te blijven doen.”
Zijn bedrijven wel geneigd hun
systemen te moderniseren?
Brenters: “Onvoldoende. We onderscheiden twee groepen: bedrijven die
problemen hebben gehad en bedrijven die
nog problemen krijgen. De eerste groep
wil zeker moderniseren, zij zijn door
schade en schande wijs geworden. De

tweede groep is zich nog niet bewust van
de risico’s. De opkomst van nieuwe devices
motiveert die passieve bedrijven wel om
meer te vernieuwen. Hopelijk ontstaat
een derde groep die zich realiseert wat de
risico’s van hun legacy-systemen zijn en
deze ook tijdig wil vernieuwen.”
Hoe gaan jullie te werk?
Brenters: “DataLeaf heeft meer dan 16 jaar
ervaring in het ombouwen van legacysystemen naar moderne oplossingen. Als
bedrijven er op tijd bij zijn, kan dat op
een gefaseerde manier. We brengen het
applicatielandschap in kaart en vertalen
dit samen in een oplossing die niet alleen
het oude systeem vervangt, maar ook
zorgt voor efficiënter werken en het
benutten van nieuwe kansen.”
Van den Branden: “We zien onszelf als
partner in plaats van als leverancier.
Daarbij bieden we softwareoplossingen
die toekomstvast en veilig zijn, waarbij
wij de verantwoordelijkheid voor de
werking en vernieuwing van het systeem
overnemen. Dit bieden we bij het
vervangen van legacy-systemen, maar
ook voor nieuwe initiatieven.”

Meer informatie
DataLeaf - smart software solutions
info@dataleaf.nl
076 - 58 14 100

DRN bij
u
in de bu
ur t

0413 270 314

WWW.DRN.NU

