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Over het rapport Trends in Veiligheid

Trends in Veiligheid is al vier jaar het rapport met daarin 
de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het openbare 
orde en veiligheidsdomein. De verschillende auteurs geven 
naast een heldere visie ook grensverleggende inzichten 
en intelligente oplossingen op het snijvlak van vrijheid en 
veiligheid. Aanvullend heeft Capgemini in januari 2014 een 
onderzoek onder burgers in Nederland laten uitvoeren door 
TNS NIPO. Een informatief en boeiend visierapport voor 
zowel bestuurders als beleidmakers.

Download het volledige rapport of de essays afzonderlijk
via www.trendsinveiligheid.nl

Een hardcopy exemplaar kunt u aanvragen via e-mail: 
trendsinveiligheid.nl@capgemini.com
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Voorwoord
De uitgave van dit jaar is 
alweer de vierde Trends in 
Veiligheid. Trends in Veiligheid 
2013 had als thema: Een 
digitale samenleving kan niet 
zonder digitale veiligheid. In 
deze uitgave bouwen we voort 
op het thema digitalisering 
en ligt de focus op digitale 
ketensamenwerking. 
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gesteld. Nieuwe technieken dragen bij aan voorspellende 
analyses waardoor besluiten steeds meer op basis van ‘real-
time’ informatie kunnen worden genomen. 
Cloud: zowel applicaties als gegevens komen steeds meer in 
de cloud. Dit helpt om flexibeler om te gaan met IT. De 
investeringsbehoefte neemt af, het wordt meer ‘pay-per-use’. 
Applicaties worden meer standaard. 

Kortom: informatisering is nodig om ketensamenwerking suc-
cesvol te kunnen realiseren. Maar dat kan pas als er heldere 
beelden zijn over wat precies het doel van ketensamenwerking 
is. Als de neuzen van de diverse belanghebbenden één kant op 
staan. Als aan belangrijke voorwaarden is voldaan. Dit is niet tri-
viaal: veel projecten stagneren of leiden niet tot het gewenste 
resultaat. Daarom gaan de meeste artikelen van deze uitgave 
van Trends in Veiligheid juist over de richting, inrichting en rand-
voorwaarden voor succesvolle ketensamenwerking.

Capgemini is er trots op middels deze uitgave een bijdrage te 
leveren aan het debat rond digitale ketensamenwerking, en 
daardoor ook een bijdrage te leveren aan het zetten van daad-
werkelijke stappen tot verbetering. Door te starten met de ont-
wikkeling van een visie. En door daarna gebruik te maken van 
informatietechnologie om de visie te realiseren. Om een duur-
zaam resultaat te bereiken. 
 
Jeroen Versteeg 
Directeur Capgemini Nederland B.V.

Ketensamenwerking staat als onderwerp inmid-
dels volop in de aandacht bij de Rijksoverheid, 
onder meer tijdens het iBestuur Congres van 
28 januari 2014. Hierbij gaat het niet alleen om 
samenwerking tussen de diverse overheden, 
maar vooral ook om samenwerking tussen over-
heid, burgers en bedrijven. Waarbij als belangrijk 
uitgangspunt steeds meer geldt dat de overheid 
de wens van burgers en bedrijven centraal stelt 
bij deze interactie. 

De overheid probeert burgers en bedrijven steeds beter te 
begrijpen: ‘klantreizen’ worden opgesteld en dienen als uit-
gangspunt voor een efficiënte dienstverlening aan burgers 
en bedrijven. En daarmee dienen ze ook als basis voor een effi-
ciënte en effectieve overheid. De rol van informatisering 
is hierbij cruciaal. Dit beweegt zich langs twee assen: 
• Informatisering helpt de overheid om informatie makkelijker te 

delen en beschikbaar te stellen en daardoor beter samen te 
werken. Digitalisering van werkstromen leidt tot groot efficiën-
tievoordeel. Managementinformatie komt meer voorhanden 
en verbetert de (keten)besturing op de processen.

• Informatisering helpt om op nieuwe manieren met de bur-
gers en bedrijven (maar ook onderling) te communiceren. 
De grote IT-trends van 2014: Social, Mobile, Analytics en 
Cloud (‘SMAC’) spelen hierbij een rol:
Social: de sociale media zorgen voor andere manieren van 
communicatie, zowel binnen de overheid als tussen overheid 
en bedrijven en burgers. Deze communicatie kan goed wor-
den ingezet, maar hiervoor is wel een actief beleid nodig. 
Mobile: internet is overal, via allerlei hulpmiddelen. 
Verwachtingen van alle partijen over flexibele toepassing zijn 
steeds hoog en constante vernieuwing van de ‘infrastructuur’ 
is nodig. Het gebruik van apps neemt snel toe. 
Analytics: steeds meer data komt beschikbaar. Data die op 
nieuwe wijze kan worden gebruikt. Maar ook data die door 
de overheid als ‘open data’ beschikbaar moet worden 
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In het veiligheidsdomein is een dynamiek ontstaan waarin 
zorgdragen voor veiligheid steeds meer een samenspel is 
tussen publieke en private partijen. 

Digitale ketensamenwerking

Drs. Erik Hoorweg MCM en Eva Miltenburg MSc

Klassieke grenzen beginnen te vervagen. 
Niet langer is de overheid de belangrijk-
ste initiator voor veiligheids-initiatieven 
maar steeds vaker zijn dit private of 
burgerinitiatieven. Burgers en bedrijven 
blijken in toenemende mate een beroep 
te doen op private partijen bij het vorm-
geven van de veiligheidszorg.1 Uit het 
Capgemini-onderzoek uitgevoerd door 
TNS NIPO blijkt dat bijna de helft van de 
burgers bereid is het initiatief te nemen 
om via sociale media te helpen de buurt 
of het land veiliger te maken. 

Samenwerking wordt steeds 
belangrijker
Het belang, maar ook de afhankelijkheid 
van de overheid bij dergelijke initiatieven 
neemt toe. Een voorbeeld hiervan is
te vinden bij organisaties met een vitale 
functie in de (digitale) samenleving
zoals energiebedrijven, de fi nanciële
en telecomsector. 

Figuur 1: Er zijn veel initiatieven die vragen om uw hulp in het veiliger maken
van uw buurt of het land. In welke mate bent u bereid om via sociale media de 
overheid te helpen? Zo ja? Welke social media kanalen zou u dan gebruiken?2

Ja, enigszins
tot zeer bereid

zeer bereid

SMS  52%
Twitter    8%
Facebook  27%
Anders, namelijk 13%

neit bereid

bereid

helemaal niet bereid

enigszins bereid

39%

8%7%

11%

35%

1 http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/secondant/2012/secondant_2012_juli_private-veiligheidszorg.pdf.
2 Bron: Onderzoek Capgemini, Trends in Veiligheid januari 2014.

Managementsamenvatting
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Figuur 2: Organisaties met een vitale functie in de (digitale) samenleving, zoals de 
energiebedrijven, telecomsector en de financiële sector dienen door de overheid 
gesteund te worden om zo hun weerbaarheid tegen ICT-verstoringen te vergroten.2

2013 2014

2%
1%
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40%
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8%

20%
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helemaal mee eens

helemaal mee oneens
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Vitale sectoren zijn cruciaal voor het 
goed functioneren van de Nederlandse 
maatschappij, en slechts twintig procent 
van de vitale infrastructuur is in handen 
van de overheid. Een nauwe samenwer-
king tussen overheid en bedrijfsleven is 
daarom noodzakelijk voor de nationale 
veiligheid.3 Maar liefst driekwart van de 
ondervraagde burgers is van mening 
dat organisaties met een vitale functie 
door de overheid gesteund dienen te 
worden om beter bestand te worden 
tegen mogelijke ICT-verstoringen. Ten 
opzichte van nog geen tweederde in 
2013 is dat een forse toename. Dus 
alhoewel de overheid slechts voor een 
klein deel eigenaar is van de vitale sec-
tor, bestaan groeiende verwachtingen 
van burgers ten opzichte van de over-
heid om veiligheid te ondersteunen.

Veiligheid wordt niet gereali-
seerd door één organisatie, 
maar het veld is versnipperd. 
Ondanks de centralisatie en 
concentratie van bijvoorbeeld 
de politie en de meldkamer-
organisatie wordt het veilig-
heidsdomein gedomineerd 
door veel autonome organisa-
ties die een bijdrage leveren 
aan de veiligheid in Nederland. 

Dit vraagt om samenwerking en 
afstemming tussen de organisaties die 
onderling verbonden zijn in ketens en 
netwerken.
 
Digitalisering voor keten-
samenwerking
Digitalisering in het veiligheidsdomein 
biedt een oplossing om deze samen-
werking en afstemming goed vorm te 
geven en te kunnen sturen op resul-
taten. Informatie beschikbaar maken, 
delen of op elkaar afstemmen, is cru-
ciaal voor veiligheid. Informatie moet 
met elkaar gedeeld kunnen en willen 
worden. Hierbij is goede voorbereiding 

het halve werk, waarbij de bestuurs-
kundige standaard van de geverticali-
seerde aanpak van vraagstukken niet 
voldoet. Een gezamenlijke visie en 
onderlinge afspraken zijn belangrijk.  
Het organisatieoverstijgende netwerk 
van professionals binnen de ketenpar-
tijen kan hiervoor uitstekend worden 
ingezet. Verschillende partners kunnen 
tegelijkertijd dezelfde informatie nodig 
hebben, terwijl deze informatie in 
bezit is van slechts één organisatie. 
Gezamenlijk bepalen welke informatie 
benodigd is en met welke waarborgen 
de informatiedeling en -stroom ingericht 
moeten worden, is hiervoor een sleutel- 
factor. Een casus hiervoor is de digi-
talisering van de jeugdstrafrechtketen 
zoals beschreven in dit rapport. 

Ondersteuning van cloud-oplossingen 
voor het verzamelen, borgen en toe-
gankelijk maken van informatie maakt 
dat ketenorganisaties het doel van 
de ketensamenwerking weer voorop 
kunnen laten staan in plaats van de 
inrichting van de keten. Door de infor-

matiestructuur in de cloud op te slaan, 
is de juiste informatie op een veilige 
manier voorhanden voor organisaties 
in die samenwerking om gefundeerd 
en snel beslissingen te kunnen nemen. 
Dergelijke handvatten voor het moder-
niseren van de ketenorganisatie helpen 
om binnen de organisaties de focus 
te leggen op een model waarin mede-
werkers binnen de organisaties flexibel 
kunnen bijdragen aan het organisatie 
overstijgende doel en netwerk.

Initiatieven in de digitalisering van 
ketens vragen daarmee ook om het 
bezien van de eigen ambities, initiatieven 
en gevolgen van die digitalisering van 
organisaties in samenhang met de 
andere onderdelen van de keten. Waar 
overkoepelend de kaders worden 
gesteld voor de digitale samenwerking, 
is het aan de individuele ketenorgani-
saties om te bepalen wat dit betekent 
voor de eigen organisatie. Zo zien 
de drie reclasseringsorganisaties in 
Nederland, Reclassering Nederland, 
Stichting Verslavingsreclassering en 

3  Rijksoverheid.nl; “Informatie Vitale Sectoren” PDF document 
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Figuur 3: Hoeveel vertrouwen heeft u erin dat de overheid veilig met uw gegevens 
omgaat?2

zeer weinig
vertrouwen

zeer veel
vertrouwen

4% 12% 39% 39% 6%

Figuur 4: Stel dat de overheid ter bevordering van cybersecurity en in het kader van 
bestrijding van cybercriminaliteit in computers van consumenten zou mogen kijken 
zonder dat de consumenten daar iets van merken. Wat zou u daar dan van vinden?2

 

het Leger des Heils, zich voor de vraag 
hoe de ambitie voor het optimaliseren 
van digitale ketensamenwerking zich tot 
de eigen digitale transformatiestrategie 
verhouden. 

Digitale ketensamenwerking maakt het 
makkelijker om de invloed van ontwik-
kelingen en trends in de keten te bepa-
len voor de eigen organisatie. Juist in 
tijden van bezuinigingen en druk op de 
productie moeten organisaties tijdig 
kunnen bepalen wat veranderingen in 
de keten voor gevolg hebben op de 
eigen organisatie in termen van capa-
citeit, doorstroom, productie en finan-
ciering. Vraagplanning maakt dat een 
organisatie kan anticiperen op de toe-
komstige vraag naar eigen diensten, in 
plaats van reactief te laat in te kunnen 
grijpen. 

Ketensamenwerking door 
digitalisering 
Digitalisering in het veiligheidsdomein 
is ook steeds vaker een aanleiding voor 
samenwerking. Zo kan fraude met fiets-
verzekeringen worden aangepakt door 
het delen van informatie tussen orga-
nisaties die dit eerder niet deden. Deze 
nieuwe sluitende keten bereikt voordelen 
zoals het besparen van capaciteit bij de 
politie en minder onterechte uitkeringen 
bij verzekeraars. Zowel publieke als  
private winst wat zonder digitale moge-
lijkheden waarschijnlijk minder makkelijk 
te realiseren was geweest. 

Een ander voorbeeld van digitale keten-
samenwerking is de vorming van één 
landelijke meldkamerorganisatie. In 
dit rapport vindt u een pleidooi om dit 
langs de weg van de digitale transfor-
matie te doen, waarbij de burger met 
de hulpvraag het kompas vormt.

Op Europees niveau kunnen digitale 
platforms zoals HEMOLIA helpen om 
de internationale samenwerking tussen 
nationale Financial Intelligence Units 
en opsporingsdiensten te faciliteren. 
Dit biedt de mogelijkheid om bij zware 
strafbare feiten de bewijskracht tegen 
verdachten sterk te laten toenemen door 

zeer goed 2%

goed 10%

enigszins goed 21%

niet goed 35%

zeer slecht 32%

Figuur 5: De overheid zou actiever moeten optreden tegen cybercriminaliteit.2
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gegevens van ongebruikelijke en ver-
dachte fi nanciële transacties te combi-
neren met telecommunicatiegegevens. 
En dat alles binnen de wettelijke kaders. 

Keerzijde of kans?
Want laten we de wettelijke kaders 
niet vergeten. Het delen van informatie 
over personen tussen organisaties lijkt 
een welkome oplossing voor hobbels 
in samenwerking, terwijl burgers zich 
nog meer zorgen maken over privacy 
dan vorig jaar. Eén op de zes burgers 
wantrouwt de overheid ten aanzien van 
de omgang met persoonlijke gegevens 
van burgers. Nog geen derde van de 
Nederlandse bevolking heeft het ver-
trouwen dat de overheid haar privacy 
voldoende beschermt. 

Een ontwikkeling waar privacy een hot 
issue is, zijn de gegevensverzamelingen 
van overheden van burgers die Google, 
Facebook, Youtube, Apple, Microsoft, 
Yahoo, Paltalk, AOL of Skype gebrui-
ken. Bijna één op de drie Nederlanders 
noemt een situatie waarin de overheid 
mee zou mogen kijken op de compu-
ters van consumenten ‘zeer slecht’. 
Zelfs als dit in het kader van bevordering 
van de digitale veiligheid en de bestrij-
ding van internetcriminaliteit zou plaats-
vinden.

Aan de andere kant geven burgers 
steeds vaker aan dat de overheid inter-
netcriminaliteit actiever moet bestrijden. 
De overheid bevindt zich hier in een 
spagaat. Cybersecurity is de verzame-
ling van middelen, beleid, maatregelen, 
best practices en technologieën die 
kunnen worden ingezet om de digitale 
omgeving van de organisatie en gebrui-
ker te beschermen. In dit trendrapport 
is beschreven hoe cybersecurity de 
innovatie ondersteunt. De veilige om-
geving die cybersecurity creëert, maakt 
dat sneller kan worden geëxperimen-
teerd met nieuwe technologieën voor 
nieuwe diensten en doeleinden. 

Overheidsdiensten en burgers kunnen 
door cybersecurity directer in controle 
over hun eigen informatie en de dien-

Figuur 6: Verhoging van het kennisniveau van de overheid en in het bijzonder de 
politie is absoluut noodzakelijk.2
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sten worden gesteld. Want, net als in 
2013, vindt de overgrote meerderheid 
van de bevolking het absoluut nood-
zakelijk om te investeren in het vergroten 
van het kennisniveau omtrent cyber-
beveiliging. Dit maakt dat digitalisering
van de maatschappij als kans kan
worden benut door in samenwerking
Nederland veiliger te maken. In dit 
kader is in dit rapport een pleidooi op-
genomen om als overheidsorganisaties 
niet afzonderlijk te acteren op cyber-
security, maar in gezamenlijkheid een 
Security Operations Center (RijksSOC’s) 
op te zetten.
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Bijna de helft van de burgers is 
(zeer) bereid om via sociale media 
te helpen om de buurt of het land 
veiliger te maken.

46%46%

1 op de 3 Nederlanders voelt zich soms tot vaak onveilig 
(33%). Het gevoel van onveiligheid in de samenleving is 
daarmee in vergelijking met 2013 afgenomen. 

Trends in Veiligheid is al vier jaar het 
rapport met daarin de belangrijkste 
trends en ontwikkelingen in het open-
bare orde en veiligheidsdomein. De 
verschillende auteurs geven naast een 
heldere visie ook grensverleggende 
inzichten en intelligente oplossingen op 
het snijvlak van vrijheid en veiligheid. 
Aanvullend heeft Capgemini in januari 
2014 een onderzoek onder burgers in 
Nederland laten uitvoeren door TNS 
NIPO. Op deze pagina’s leest u enkele 
uitkomsten uit het onderzoek. 
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Het aandeel Nederlanders is verdubbeld (55%) 
dat een zeer grote impact op de maatschappij 
verwacht, wanneer een overheidsorganisatie 
wordt getroffen door uitval van ICT-systemen.
 

Deze impact is volgens het merendeel (61%) het 
grootst als het een financiële instelling betreft.

Hoeveel wantrouwen hebben burgers dat 
instanties veilig met hun gegevens omgaan?

2 op de 3 (67%) van de 
Nederlandse bevolking 
is zich bewust van 
internetcriminaliteit. 
Stijging van 17% ten 
opzichte van 2011.

Een meerderheid is vóór de uitwisseling van persoons-
gegevens tussen inlichtingendiensten ten behoeve van 
de nationale veiligheid. 

Maatregelen voor online bescherming

www.trendsinveiligheid.nl

Wanneer echter de eigen privacy in het gedrang 
komt, zien we de meningen van Nederlanders 
polariseren à28% zegt nee.

zeer 
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zeer 
goed

Het vertrouwen in samenwerking 
bij onveilige situaties tussen 
overheid en gemeentelijke 
partijen is laag.

Van de burgers maakt 51% zich 
in toenemende mate zorgen om 
privacyschendende maatregelen.

Samenspel publiek en privaat
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Driekwart van de bevolking vindt dat de over-
heid organisaties met een vitale functie moet 
ondersteunen om weerbaar te worden tegen 
ICT-verstoringen. Ten opzichte van nog geen 
tweederde in 2013 is dat een forse toename.

Digitalisering de oplossing 
voor ketensamenwerking?

Kennisniveau cybersecurity 

google 59%
overheid 16%

banken 16%

Belastingdienst-
DigiD 12%

verzekerings-
maatschappijen 24%

ziekenhuizen 17%
webshop 52%

Beveiligingssoftware 69%

    Mijden verdachte websites 75%

        Geen privégegevens online 59%

             Cookies wissen 54%

                  Lezen privacybeleid software 17%

                     Niets 5%

27% van de bevolking besteedt meer 
aandacht aan veilig internetgedrag.

Vindt dat een cyber-crimeverzekering 
geen meerwaarde heeft.

Cybercrime komt steeds dichterbij. Kans gedupeerd te 
worden door cybercrime neemt toe volgens burgers.
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31% 21% 17%
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33% 34%

HACK
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Highlights

•  Ketenprojecten vragen om een bijzondere aanpak
om beginnersfouten te vermijden.

• Thema’s moeten op basis van gelijkwaardige 
samenwerking worden opgepakt.

• Start de dialoog al voordat de eigen visie helder is.

• Stel vooraf gedeelde kaders en randvoorwaarden 
(spelregels) vast.

• Hanteer scherpere eisen aan de projectbeheersing
van een ketenproject.

Ketensamenwerking:
 een goede voorbereiding  is het halve werk 

Welke randvoorwaarden moeten eerst ingevuld worden om 
ketensamenwerking succesvol te laten zijn? 

Dr. T.A. Rodrigues en drs. ir. M.H. van der Duin
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Van geketende netwerken 
naar genetwerkte ketens

Joost van der Stoep MSc en Wender van Mansvelt MSc

Highlights

•  Benutten van het potentieel van de individuele professional binnen de strafrechtketen
is essentieel voor daadwerkelijke versterking van prestaties.

• Uitdaging: verbinden van hiërarchische aansturing met netwerken van professionals
in de uitvoering.

• Meer dan voorheen zijn organisaties direct afhankelijk van de snelheid en de kwaliteit 
waarmee zij in een bestaande behoefte kunnen voorzien.

• In de netwerksamenleving vervagen de klassieke grenzen tussen organisaties.

• Voor het realiseren van de ketendoelen dient de professional gebruik te maken van
zijn organisatieoverstijgende netwerk.

• Slechts 30% van de respondenten van het TNS-NIPO onderzoek heeft veel of zeer
veel vertrouwen in de samenwerking tussen overheidsorganisaties bij onveilige situaties.

• Het uitvoeren van een netwerkanalyse maakt inzichtelijk wat goede netwerken zijn.

• Door geïdentifi ceerde netwerken onderdeel te maken van de rollen die professionals 
uitvoeren, worden netwerken overdraagbaar.

Hoe kan organisatieoverstijgende samenwerking op het 
niveau van de professional op de werkvloer bijdragen aan het 
verder versterken van de strafrechtketen?
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Hoe gaat de jeugdstrafrechtketen digitaal 
getransformeerd worden?

Highlights

•  Digitale transformatie: informatie moet stromen.

• Organisaties in de jeugdstrafrechtketen zijn van elkaars 
informatie afhankelijk.

• Informatie moet met elkaar gedeeld kunnen en willen worden.

• Juiste informatie voor de juiste ketenpartner op het juiste
moment.

• Het is voor de jongere van belang dat informatie bij de juiste 
persoon bekend is.

Karin van de Laar MSc

Informatie moet stromen!
De digitale transformatie van de jeugdstrafrechtketen
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Op welke wijze kan de cloud nieuwe vormen van 
ketensamenwerking stimuleren?

Evelien van Zuidam MSc, drs. Abderrahman Kaouass en drs. Con Sadée

Van rigiditeit naar fl exibiliteit in 
ketensamenwerking 

Highlights

•  De cloud faciliteert een veranderende kijk op
ketensamenwerking.

• Volgordelijkheid, afstemming op koppelvlakken
en informatiedeling zijn ordenende principes
van ketensamenwerking.

• De cloud stimuleert nieuwe vormen van keten-
samenwerking.

• De fl exibele keten wordt een feit.

• Privacy en security blijven aandachtspunten.
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Hoe kan de reclassering met digitale transformatie bijdragen 
aan een veiligere samenleving? 

Drs. Geert Mol, drs. Laurens van’t Hoog en drs. Eelco Smid

Versterking veiligheid door

afgestemde digitale 
transformatiestrategie  

Highlights

•  Meer digitalisering in executieketen om strafzaken af te wikkelen 
en slachtoffers te beschermen.

• Belang eigen digitale transformatiestrategie (DT-strategie) versus 
de digitalisering in de executieketen.

• Heroriëntatie DT-strategie voor reclasseringorganisaties (en 
andere ketenpartners) vraagt om andere zienswijze en aanpak.

• Een onafhankelijke partij om gezamenlijke DT-ketenontwikkeling 
beter te regisseren.

• Flexibiliteit in de te ontwikkelen DT-strategie randvoorwaardelijk 
voor ambities reclassering en departement.
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Hoe kan een organisatie optimaal gebruikmaken van 
capaciteit door vraagplanning?

Karin van de Laar MSc en Eva Miltenburg MSc

Bepaal, 
plan en volg het ritme in de keten   

Highlights

•  Organisaties in de keten zijn van elkaar afhankelijk.

• Instroom in de strafrechtketen is aan verandering
onderhevig.

• Weten wat je als organisatie kan verwachten, is cruciaal.

• Zorg voor een vraaggestuurde planning voor een 
duurzame bedrijfsvoering.
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Patrick van der Aa, mr. Lex Westerman en drs. Martien Hols

Hoe kan deze (kleinschalige) vorm van fraude gemakkelijk 
worden voorkomen? 

Highlights

•  Verzekerde fi etsen worden vaak moedwillig 
foutief gestald.

• Gemeenten nemen deze fi etsen dan mee en plaatsen 
de fi ets in een depot.

• De verzekerde int het verzekeringsbedrag en haalt 
daarna de fi ets weer uit het depot.

• Privacy hoeft geen belemmering te zijn in de strijd 
tegen deze fraude.

• Met enkele kleine investeringen kan de cruciale 
informatie worden gedeeld in de keten.

Fraude
met fi etsverzekeringen aangepakt 
door het delen van informatie     
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Bewegen op de stromen van (eigen)belangen 

Highlights

•  De vorming van de landelijke meldkamerorganisatie is 
complex en vereist een digitale transformatie.

• De uitgangspositie van de vele belanghebbende 
organisaties verschilt.

• Samenwerking vraagt om (mee)bewegen op de stromen 
van eigenbelang.

• De burger met een hulpvraag vormt het kompas.

• De veranderstrategie vraagt om verbinding van wendbaar-
heid en koersvastheid.

Drs. Erik Hoorweg MCM en drs. Bert Berghuis

Naar één landelijke meldkamer-

organisatie door digitale 
ketensamenwerking
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Op welke manier draagt cybersecurity bij aan Social, Mobile, 
Analytics en Cloud? 

Drs. Matthijs Ros, drs. Laurens van Nes en Lieke Schepers MSc

Cybersecurity 
als enabler van digitale transformaties     

Highlights

•  Cybersecurity is een enabler van digitale transformaties bij 
organisaties. 

• Goede security maakt organisaties wendbaar bij nieuwe 
ontwikkelingen. 

• Cybersecurity biedt waarde en kansen voor de organisatie.

• Zonder cybersecurity neemt de kwetsbaarheid van je 
primaire processen toe.

• Cybersecurity is daardoor een thema voor in de 
bestuurderskamer. 
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Hoe kan Europa de internationale samenwerking tegen 
witwassen innoveren?

Marcel Kordes, drs. Paul Lengkeek en drs. Laurens van Nes

Anti-witwasbeleid:
think big, act small      

Highlights

•  Het opsporen van witwassen is per defi nitie internationaal.

• De FIU-organisaties zijn nationaal georganiseerd.

• Een platform voor de internationale samenwerking in 
aanvulling op fi u.net kan internationale samenwerking 
ondersteunen (eventueel beheerd door Europol).
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Hoe kan samenwerking op het gebied van cybersecurity 
bijdragen aan de organisatiedoelstellingen? 

Highlights

•  Veel publieke organisaties denken momenteel na over 
het inrichten van een SOC.

• Hierdoor dreigt schaarste te ontstaan op de arbeids-
markt voor security specialisten (zij vissen in dezelfde 
vijver).

• De benodigde kennis voor secure operations valt niet 
binnen de kerncompetenties van overheden.

• Organisaties kunnen veel beter samenwerken of zelfs 
deze kennis enexpertise helemaal uitbesteden.

• Er is een businesscase voor het inrichten van één of 
meerdere Rijks-SOC’s.

Ad Reuijl, drs. Matthijs Ros

Synergievoordelen bij 

digitale samenwerking 
op het gebied van secure operations 
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World Quality Rapport 2013-2014 

In samenwerking met HP publiceren Capgemini en Sogeti de resultaten 
van het vijfde World Quality Report. Het rapport geeft jaarlijks inzicht in 
de stand van zaken rond de kwaliteit van applicaties en de testprofessie 
in verschillende branches. Dit jaar wijst het onderzoek uit dat het testen 
en de kwaliteitsborging (QA - Quality Assurance) van applicaties bijna 
een kwart van de wereldwijde IT-uitgaven beslaat in 2013. De opwaartse 
trend van 18% in 2012 naar 23% is te verklaren door de digitale 
transformatie die veel organisaties doormaken. Daarmee zijn betrouwbare 
softwareapplicaties steeds belangrijker voor hun activiteiten en reputatie.

Download via 
www.worldqualityreport.com

Bent u geïnteresseerd in andere publicaties? Naast deze uitgave 
hebben wij andere interessante rapporten, onderzoeken en white 

papers die voor u relevant kunnen zijn. Onderstaand treft u een verkort 
overzicht aan. Een compleet overzicht van ons gedachtegoed vindt u 
op www.capgemini.nl en www.capgemini-consulting.nl

Thoughtleadership 
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Embracing Digital Technology: 
A New Strategic Imperative

Capgemini Consulting en 
MIT Sloan Management 
Review hebben in 
oktober 2013 de 
uitkomsten gepubliceerd 
van hun wereldwijde 
onderzoek naar Digitale 
Transformatie - de kans 
die bedrijven wordt 
geboden op radicale 
verandering van hun 
business door het 
gebruik van nieuwe 
technologieën zoals 

sociale media, mobile, analytics en embedded devices. Het 
onderzoek Embracing Digital Technology: A New Strategic 
Imperative, laat zien dat de potentie van digitale transformatie 
duidelijk is, maar de weg om er te komen niet. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1500 bestuurders uit 106 
landen en toont aan dat duidelijk is welke kansen digitale 
technologieën bieden. 78% van de respondenten denkt dat 
digitale transformatie de komende twee jaar van kritisch 
belang zal zijn voor hun bedrijf. In de organisaties waar digitale 
transformatie een vast punt op de agenda is, gelooft 81% van 
de respondenten dat het hun bedrijf een competitief voordeel zal 
brengen. Toch worstelen bestuurders met de vertaalslag van de 
mogelijkheden naar een visie voor verandering of een plan voor 
de uitvoering daarvan. Ook zegt 63% van de respondenten dat 
het tempo waarop hun bedrijf nieuwe technische mogelijkheden 
benut te laag ligt.

Download via
www.capgemini-consulting.nl

Digital Transformation 
Review n° 5

De vijfde editie (januari 2014) van Capgemini 
Consulting Digital Transformation Review richt 
zich op de digitalisering van de operatie voor 
bedrijven. Deze editie bevat inzichten van 
digitale leiders uit de hele wereld - waaronder 
vooraanstaande academici, digitale business 
pioniers, en overheden - evenals toonaan-
gevende inzichten van Capgemini Consulting.

Download via 
www.capgemini-
consulting.com/digital-
transformation-review-5
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Blogs

Wij vinden het belangrijk dat ervaring en visie gedeeld wordt. De experts en thoughtleaders van Capgemini en 
Capgemini Consulting zijn dagelijks bezig met organisaties, processen, beleid, sturing, inrichting in het brede 
veiligheidsdomein. In de ontwikkelingen die deze organisaties doormaken zien wij parallellen en overeenkomsten, 
maar ook verschillen. Frequent publiceren we een artikel op een van onze blogs, om u zo op de hoogte te houden 
van de nieuwste inzichten, trends en ontwikkelingen.

Veiligheid en 
Rechtsketen Blog:
Verbindingen leggen in het 
veiligheidsdomein en het versterken 
van haar prestaties.

Trends in
Veiligheid blog:
Blog over trends en ontwikkelingen 
in het openbare orde en 
veiligheidsdomein.

Ga naar de blog via 
www.nl.capgemini-consulting.com/
veiligheidenrechtsketenblog 

Ga naar de blog via
www.capgemini.nl/tivblog

Partnershap

The Hague Security Delta (HSD) is het grootste veiligheidscluster
van Europa. In dit Nederlandse cluster met een kern in de regio 
Den Haag werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen 
aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. Op 
die manier stimuleren zij economische ontwikkeling en dragen ze bij 
aan een veiligere wereld. 
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Over Capgemini

Met meer dan 130.000 mensen in ruim 40 landen is Capgemini wereldwijd 
een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsour-
cingdiensten. In 2013 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 10,1 miljard euro. 
Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en 
technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken,  de 
Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde leveringsmodel Rightshore®. 

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale Strategy en Transformation Consulting label van 
de Capgemini Group, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties 
bij verandertrajecten: van de ontwikkeling van innovatieve strategieën tot en met de 
uitvoering daarvan, met continue aandacht voor duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en overheden een vernieuwende benadering, gebruik-
makend van innovatieve methodes, technologie en het talent van meer dan 3.600 
consultants wereldwijd. 

Copyright © 2014 Capgemini. Alle rechten voorbehouden. 
Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Voor meer informatie:

www.nl.capgemini.com
www.capgemini-consulting.nl


