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Samenvatting
Veranderende risicobeheerprioriteiten

3   Wat is de waarde van uw data?  

Het topmanagement van vandaag staat voor een reeks 
complexe, onderling verbonden en snel veranderende risico’s. 
Maar weinig van deze risico’s zijn zo kritiek en worden 
tegelijkertijd zo slecht begrepen als privacy- en cyberrisico’s.

Een van de belangrijkste uitdagingen vormt de niet-fysieke 
aard van deze bedreiging. Data staan ver verwijderd van 
traditioneel eigendom dat je netjes kunt labelen en onder de 
standaard bedrijfsverzekering valt. Het komt maar al te vaak 
voor dat de mogelijkheid van een cyberincident als een IT-
probleem wordt beschouwd, en niet als een organisatie breed 
probleem dat op boardroomniveau besproken moet worden. 
Een ernstig cyberincident kan catastrofale gevolgen hebben: 
het beschadigt het vertrouwen van klanten, kan leiden tot 
sancties van overheidswege, verstoort de bedrijfsvoering en 
veroorzaakt	langdurige	financiële	schade.	

Grant Thornton deed onderzoek met één vraag in 
gedachten: hoe kunnen de bestuurders en managers 
van vandaag zich voorbereiden op data-, privacy- en 
cyberrisico’s en adequaat reageren als het toch mis 
gaat?

Dit rapport biedt een praktische aanpak waarmee data- en 
privacyrisico’s en de dreiging van een cyberincident beter 
beheersbaar worden.  

“Effectief beheer van cyberrisico’s is alleen mogelijk als 
je cyberrisico’s ziet als onderdeel van een bredere risico-
strategie die in lijn is met de strategische doelen van een 
organisatie; performance driven risk management”, zegt Mark 
Hoekstra, Global Leader Cybersecurity bij Grant Thornton. 
“Neem nu Max Verstappen. Hij heeft een heel team om zich 
heen dat allerlei risico’s van onderdelen in zijn auto beheerst, 
zodat hij zich alleen hoeft te focussen op zijn prestatie: heel 
hard rijden. Pas wanneer je weet over welke data je beschikt 

en het belang van deze data voor je strategische doelen 
onderkent, kun je daar waar nodig beschermingsmaatregelen 
tegen hackers implementeren.” 
Via het Grant Thornton International Business Report 
(IBR)1 zijn 2.900 topmanagers ondervraagd. Daarnaast zijn 
interviews afgenomen met personen uit het Grant Thornton 
netwerk en vanuit de academische en zakenwereld die allen 
expertise hebben op het gebied van cyberbeveiliging en 
informatiebeheer. 

“De meeste organisaties denken dat zij 
nooit slachtoffer van een cyberaanval 
worden. Een kleine 20% denkt binnenkort 
aangevallen te worden, en hebben 
geïnvesteerd in cyberbeveiligingssystemen 
om zich voor te bereiden. Ongeveer 30% 
is vermoedelijk redelijk goed voorbereid. 
De rest bevindt zich in het midden of 
gelooft dat cyberaanvallen zich niet op hen 
zullen richten.”

John	Kan,	Chief	Information	Officer,	A*STAR

1.	Grant	Thornton-onderzoek,	uitgevoerd	in	Q4	2016.	
Volledige methodologie achter in dit rapport.



Belangrijkste bevindingen
Wat organisaties van hun kritieke data weten, erover zeggen  
en wat ze ermee doen.

Te veel organisaties weten te weinig over de data die 
ze verzamelen en beheren 
Elke organisatie genereert elke dag een enorme 
hoeveelheid data. De makkelijkste en goedkoopste 
manier om al deze data op te slaan is met behulp van de 
zogeheten ‘vuilnishoopmethode’: alles bewaren en zoveel 
mogelijk verplaatsen naar de cloud. Veel organisaties doen 
dit zonder zelfs maar proberen bij te houden wat ze nu 
echt hebben. 

Onderzoek van Grant Thornton International Ltd toont aan 
dat	minder	dan	twee	derde	van	de	organisaties	(65%)	
stappen onderneemt om grip op hun data te hebben. Ze 
tasten volledig in het duister over hoeveel data er zijn en 
hoeveel schade er is als deze data worden gestolen of de 
integriteit ter discussie wordt gesteld. Als ze al niet over 
deze basiskennis beschikken, hoe kunnen ze er dan zeker 
van zijn dat ze hun data goed beheren en beschermen? Of 
dat het wel toegestaan is volgens de wet om deze data te 
verzamelen? 

Risicobeheer kijkt doorgaans niet naar data
Ruim	een	derde	(36%)	van	de	organisaties	past	geen	
risicoprofiel	toe	op	hun	data.	Verrassend,	gezien	de	
mogelijke schade als data in verkeerde handen vallen. 
Een mogelijke verklaring is dat de risicofunctie zich in 
het verleden voornamelijk concentreerde op een beperkt 
aantal verzekerbare bedrijfsrisico’s. Met als gevolg dat de 
oude risicoteams minder bedreven zijn in het voorspellen, 
beheersen	en	kwantificeren	van	niet-fysieke	bedreigingen	
zoals datalekken. Het is tijd voor verandering.

Veel organisaties ‘beschermen alles en beschermen 
niets’
Meer dan driekwart van de organisaties (78%) werkt 
aan	een	basis	voor	cyberbeveiliging	zonder	specifieke	
maatregelen door te voeren ter bescherming van hun 
meest waardevolle data. In het ergste geval betekent dit 
dat	ze	dure	firewalls	inzetten	om	data	met	weinig	waarde	
te	beschermen,	terwijl	hun	meest	essentiële	informatie-
middelen – die noodzakelijk zijn voor de organisatie om 
zijn kerntaken uit te voeren – veel meer blootgesteld zijn.

30%

50%

20%

is vermoedelijk redelijk goed 
voorbereid

bevindt zich in het midden of 
gelooft dat cyberaanvallen 
zich niet op hen richten

denkt binnenkort 
aangevallen te worden en 
hebben geïnvesteerd in  
cyberbeveiligingssystemen 
om hierop voorbereid te zijn

4	 		Wat is de waarde van uw data?  



Doe die investering die maximaal je risico’s drukken 
Het is voor de meeste organisaties onmogelijk om elke dag 
elke spreadsheet, gearchiveerde e-mail of elk databestand 
te	beoordelen	en	te	classificeren.	Je	kunt	dit	dan	ook	niet	
volledig automatiseren – het kennen van de risico’s en de 
waarde van data vereist een menselijk oordeel. 

Hierin de juiste weg vinden vereist verbeeldingskracht: je 
moet je kunnen verplaatsen in een hacker en zo de data 
identificeren	die	de	bedrijfsvoering	kunnen	verstoren	als	
deze gestolen worden of als je er niet meer bij kunt. Een 
kwalitatieve analyse van de belangrijkste data moet zoveel 
mogelijk worden aangevuld met een kwantitatieve analyse. 
Wat	is	de	financiële	impact	van	een	groot	datalek?	Is	deze	
impact altijd hetzelfde? Hoe waarschijnlijk is het dat het 
gebeurt? En hoe reageer je hierop? 

Mensen zijn de zwakste schakel
Grip krijgen op data is tijdrovend en moet onderdeel 
worden van de dagelijkse bedrijfsvoering en – cultuur wil 
het zijn vruchten afwerpen. Wij adviseren data-eigenaren 
op management en operationeel niveau aan te stellen. 
Help daarnaast medewerkers de waarde van data te 
herkennen en train ze om privacy- en cyberrisico’s te zien. 
Wij adviseren organisaties niet te wedden op één paard en 
naast training technische maatregelen door te voeren die 
helpen om zoveel mogelijk risicofactoren weg te nemen.

Drie adviezen om datarisico’s effectiever te beheersen
1.	 	Allereerst	adviseren	wij	om	databeveiliging	als	een	

organisatie breed risico te beschouwen, beheerst door 
het topmanagement en vervolgens geïmplementeerd 
door medewerkers op operationeel niveau. 

2.  Ons tweede advies is om kennis van data een 
standaard onderdeel van iedere projectopzet 
te maken, waarbij multidisciplinaire teams 
overeenstemming bereiken over wat de grootste data-
gerelateerde bedreigingen voor de organisatie zijn, 
wie in het geval van nieuwe data data-eigenaar wordt 
en aan welke privacy verplichtingen (bijvoorbeeld het 
uitvoeren van een data protection impact assessment) 
moet worden voldaan. 

3.  Tot slot adviseren wij in te zetten op bewustwording  
– communicatie van bovenaf of training – op een 
menselijk, niet-technisch niveau.

Een hack of ernstig datalek kan 
catastrofale gevolgen hebben,  
het kan:

klantvertrouwen 
beschadigen

wettelijk toezicht 
teweegbrengen

bedrijfsvoering  
verstoren

langdurige	financiële	
schade veroorzaken.
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Beschermt u wel  
de juiste data?

Een organisatie is tegenwoordig zo goed als zijn data.
Hoe beter uw informatie – of het nu gaat om klant- of 
medewerkergegevens, procesdocumentatie of dagelijkse 
uitgaven – des te beter u vooruit kunt plannen, beslissingen 
kunt nemen en uw bedrijfsvoering kunt managen.

Als gevoelige informatie gestolen wordt, niet meer 
betrouwbaar of niet meer beschikbaar is leidt dit tot 
reputatieschade,	financiële	verliezen,	forse	boetes	(volgens	
privacywetgeving), verstoring van de bedrijfsvoering en 
klantenverloop. Daarom moeten informatiebeveiligingsrisico’s 
tot op directieniveau hoog op de agenda van organisaties 
staan. 

Toch laat wereldwijd onderzoek van Grant Thornton 
International Ltd onder 2.900 organisaties zien dat veel 
organisaties geen duidelijk beeld hebben van de data die 
zij bezitten, verwerken, het belang van deze data voor de 
organisatie en privacywetgeving waaraan ze moeten voldoen. 
Minder	dan	twee	derde	(65%)	neemt	stappen	om	de	data	die	
ze bezitten volledig te doorgronden, en iets meer dan de helft 
(56%)	stelt	een	risicoprofiel	voor	hun	data	vast.

Bescherming waar het niet nodig is
Als organisaties niet weten wat voor data zij in hun bezit 
hebben of hoe belangrijk deze data zijn, verspillen ze dan 
tijd en geld aan het beschermen van informatie met weinig 
waarde	terwijl	hun	meest	essentiële	informatie	volledig	
blootgesteld is?

“Ja”, zegt Björn Roskott, Senior Manager IT Advisory bij 
Grant Thornton in Nederland. “Veel organisaties beginnen 
aan	de	oplossingskant.	Als	ik	maar	genoeg	firewalls	neerzet,	
beveiligingspoortjes opstel en een slotgracht rond mijn pand 

graaf, is mijn informatie veilig.” Ongeveer vier op de vijf 
deelnemers aan het onderzoek (78%) geeft toe dat ze hun 
beschermingsmaatregelen evenredig verspreiden over al 
hun data. Alleen de overige deelnemers benadrukken dat zij 
specifieke	maatregelen	hebben	genomen	ter	bescherming	
van	hun	meest	essentiële	informatie.	

De 80/20 regel van data
We zijn van mening dat het Pareto-principe van toepassing 
is op informatierisico’s. Hierbij draagt 20% van de data van 
een organisatie 80% van het risico. Tom Faulkner, hoofd 
ICT-productie bij CMC Markets, vindt dat deze verdeling 
nog extremer is. “Er is een zeer dunne toplaag van data, 
misschien	maar	5%	van	het	totaal,	die	zeer	nauwkeurig	moet	
zijn en zo goed mogelijk beschermd moet worden omdat deze 
data onmisbaar zijn,” zegt Faulkner. “Dan hebben we nog 
een grote hoeveelheid die accuraat moet zijn en voldoende 
bescherming nodig heeft.”

Er is een bekend gezegde: ‘Alles beschermen is niets 
beschermen’. Het is vrijwel onmogelijk om alle systemen af 
te schermen van hackers. Waarom dan niet focussen op die 
kleine hoeveelheid data waarvan bescherming van essentieel 
belang is?
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“Veel organisaties richten zich op maatregelen in plaats van 
risico’s”, zegt Björn Roskott. “Wij focussen eerst op waar het 
mis kan gaan. Denken vanuit risico’s is de grootste slag die 
organisaties kunnen en moeten maken.”

Hij vervolgt: “Risicobestrijding kost geld en het heeft alleen 
rendement als je een risico weet te beperken tot een niveau 
dat voor de organisatie acceptabel is. Een risicoafweging is 
stap	1,	het	risico	kwantificeren	is	stap	2	en	dat	is	vaak	erg	
moeilijk. Als een potentieel risico leidt tot een ton schade, 
heeft het geen zin om maatregelen te nemen die een half 
miljoen kosten. Doe die investering die maximaal je risico’s 
beperken.” 

“Als een potentieel risico leidt tot een 
ton schade, heeft het geen zin om 
maatregelen te nemen die een half miljoen 
euro kosten. Doe die investering die 
maximaal je risico’s beperken.”

Björn Roskott, Senior Manager IT Advisory bij 
Grant Thornton in Nederland



Confidentiality: 
•  Een farmaceut waarvan de researchdata van een 

nieuw medicijn op straat komen te liggen.
•  Een afdeling van defensie waarvan de locatie van 

strategische middelen gecompromitteerd is.

Integrity:
•  Een beurshandelaar waarvan de koersen, op basis 

waarvan strategische investeringen worden gedaan, 
niet betrouwbaar zijn.

•  Een zorginstelling waarbij medische gegevens niet 
meer kloppen met verkeerde diagnoses, ingrepen en 
behandelingen tot gevolg.

Availability:
•  Een handelsonderneming die geen inzicht heeft in zijn 

voorraadstanden en bestellingen.  
•  De luchtverkeerstoren die geen overzicht heeft van 

binnenkomende vluchten.

De kroonjuwelen:
Wat en waarom

In deze digitale wereld is het enorm complex om alle data die 
uw	organisatie	elke	dag	creëert	en	verzamelt	te	volgen.

Hoe vindt u uw kroonjuwelen; uw belangrijkste en meest 
gevoelige data tussen al die bytes? Wat maakt data een 
hoog, laag of gemiddeld risico? En welke bedreigingen – van 
door overheden gesponsorde hackers aan het ene uiterste 
tot ontstemde tieners aan het andere, en daartussenin 
georganiseerde misdaad, ontevreden medewerkers en 
‘hacktivisten’ – moeten prioriteit krijgen?

Confidentiality, integrity, availability
Het is allereerst niet realistisch om te proberen alle 
spreadsheets, gearchiveerde e-mails of databestanden van 
uw organisatie te categoriseren. Het kan ook niet volledig 
geautomatiseerd worden - er zijn tools die helpen bij 
databeheer - maar er is altijd een menselijk oordeel nodig. 
Uiteindelijk komt het erop neer dat uw topmanagers en 
medewerkers actief moeten nadenken over de verschillende 
soorten data in hun beheer. Zo kunnen ze de middelen die 
verdere aandacht vereisen eruit halen. 

“Wij hebben vragenlijsten opgesteld zodat onze medewerkers 
zelf beslissingen kunnen nemen,” zegt de VP van technologie 
bij een mondiale bank. “Het is subjectief. Uiteindelijk is het 
een persoon die een beslissing neemt.”

Roskott: “Als ik het heb over informatiebeveiliging en 
cybersecurity,	heb	ik	het	over	CIA;	confidentiality,	integrity,	
availability. Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. 
Data kunnen gestolen worden, gewijzigd worden en niet 
beschikbaar gemaakt worden. Het CIA-model kan door 
organisaties	gebruikt	worden	om	hun	data	te	classificeren.	 Co

nfi
de
nt
ia
lit
y Integrity

Availability

CIA 
approach
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Checklist:
De mogelijke ‘kroonjuwelen’ van data

• onderzoeks- en ontwikkelingsdata

•  gereguleerde datasets: medische gegevens, 
financiële	transactiegegevens

• creditcardgegevens en andere  
 betalingsinformatie

• gepatenteerde processen

•   data van de e-mailserver met het  
e-mailverkeer van het management

• handelsgeheimen

• persoonsgegevens

• intellectueel eigendom

•	 financiële	gegevens
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Denken als een hacker
De belangrijkste data-gerelateerde risico’s kunnen ook 
geïdentificeerd	worden	door	te	denken	als	een	hacker	en	de	
maximale schade te bepalen die zij kunnen veroorzaken.

Ludo Block, Director Forensic & Dispute Services bij 
Grant Thornton in Nederland: “De dreiging van een 
cyberincident is acuter doordat we onze afhankelijkheid 
van technologie onderschatten. Zelfs een autohandelaar is 
al afhankelijk van zijn systemen voor zijn voorraad en zijn 
financiën.	En	dat	geldt	voor	elke	organisatie.	Ik	zou	niet	weten	
wie er nog voorraden bijhoudt op papier. We komen genoeg 
organisaties tegen waarbij alle facturen digitaal verzonden 
en opgeslagen worden. Er is geen papieren kopie meer 
aanwezig.” 

“De dreiging is veranderd. Ransomware 
wordt ‘random’ verspreid. Organisaties 
kunnen ten onder gaan als ze door 
een cyberincident geen toegang meer 
hebben tot hun systemen of hun data 
gemanipuleerd zijn.”  

Ludo Block, Director Forensic & Dispute Services bij Grant 
Thornton in Nederland

Balans tussen kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie
Een consistente, kwalitatieve beoordeling van uw data is 
essentieel, maar een kwantitatieve beoordeling moet niet 
vergeten worden. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van 
de	financiële	impact	en	de	waarschijnlijkheid	van	een	incident.	
Is de impact altijd hetzelfde? En hoe waarschijnlijk is het dat 
het gebeurt? 
Om de waarschijnlijkheid in te kunnen schatten kunnen 
organisaties de frequentie van incidenten analyseren, zowel 
binnen de organisatie zelf als bij andere organisaties in de 
sector.



Gevolgen van een cyberincident of datalek

• reputatieschade 
•  managementtijd die gemoeid is met het 

oplossen 
• klantenverlies of- verloop
• direct omzetverlies
• herstelkosten
• boeterisico vanuit de AVG

AVG/GDPR

Elke organisatie verwerkt (verzamelen, 
opslaan, wijzigen, verwijderen of raadplegen) 
persoonsgegevens van klanten, personeel 
of	leveranciers.	En	moet	dus	vanaf	25	mei	
2018	voldoen	aan	de	Algemene	verordening	
gegevensbescherming (AVG). Er gelden 
striktere voorschriften en aanvullende 
richtlijnen voor: 

•  Verwerking van bijzondere of gevoelige 
persoonsgegevens, zoals medische of 
financiële	gegevens.	

•  Grootschalige verwerkingen, 
zoals een bank die klantgegevens 
verwerkt, marktonderzoek of 
een vervoersmaatschappij die 
reizigersinformatie verwerkt.

•  Diensten rechtstreeks verstrekt aan 
kinderen.

•  Besluitvorming op basis van 
systematische geautomatiseerde 
verwerking,	zoals	profiling	voor	
kredietaanvragen, verzekeringen, etc.

•  Stelselmatige en grootschalige monitoring 
van openbaar toegankelijke ruimten, zoals 
cameratoezicht door beveiligingsbedrijven. 

•  Verwerkingen met potentiele grote 
risico's	met	name	nieuwe	technologieën	
of nieuwe verwerkingswijzen, zoals 
spraakherkenning.

Risicoprofielscan

Not	for	profit
•  (C) Gevoelige informatie 

die op straat komt te liggen, 
zoals	de	financiële	informatie	
van huurders van een 
woningcorporatie. 

•  (I) Het vervalsen van data, 
bijvoorbeeld leerlingen die 
examenresultaten aanpassen. 

•  (A) Een branchevereniging die 
geen toegang meer heeft tot 
zijn ledenbestand.  

Healthcare
•	 	(C)	Diefstal	van	patiëntgegevens,	

waardoor gevoelige gegevens op straat 
komen te liggen. 

•  (I) Manipulatie van data met betrekking 
tot medicatie. Denk aan apothekers 
die hierdoor verkeerde medicijnen 
verstrekken.

•  (A) Het niet kunnen beschikken 
over	patiëntendossiers	of	medische	
apparatuur waardoor operaties niet 
uitgevoerd kunnen worden. 

•  (AVG) striktere maatregelen bij het 
verwerken van bijzondere (medische) 
persoonsgegevens.
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Consumer products
•  (C) Diefstal van intellectueel eigendom 

en R&D-data, bijvoorbeeld een ontwerp 
van een nog in de markt te zetten 
product dat op straat komt te liggen. 

•  (I) Manipulatie van transport/
toeleveringsketen-documenten, 
bijvoorbeeld het wijzigen van het 
afleveradres	waardoor	producten	
verkeerd of op een willekeurig ander 
adres afgeleverd worden. 

•  (A) Plat leggen van het productieproces 
bij u of een keten partner door 
bijvoorbeeld ransomware. 

•  (AVG) striktere maatregelen bij nieuwe 
technologieën	en	producten	voor	
kinderen.

Technologie
•  (C) Diefstal van intellectueel eigendom, 

patenten. Bij technologische bedrijven is 
dit hun belangrijkste data.

•  (I) Manipulatie van producten, 
bijvoorbeeld het gebruiken van een 
pratende pop of beveiligingscamera om af 
te luisteren. 

•  (A) Geen toegang tot systemen en 
netwerk. Denk aan een telecomprovider 
waarvan het netwerk plat komt te liggen 
waardoor klanten niet meer kunnen 
bellen, e-mailen.

Financiële	
dienstverlening
•  (C) Ontvreemden van 

markt-, handelsdata 
of klantgegevens. 
Bij beursgenoteerde 
organisaties kan dit leiden 
tot beïnvloeding van de 
koers (fraude).

•	 	(I)	Manipulatie	van	financiële	
klantgegevens, bijvoorbeeld 
kredietverstrekkers die 
krediet verlenen aan mensen 
die hier geen recht op 
hebben. 

•  (A) Geen toegang hebben 
tot	financiële	systemen	
waarbij losgeld wordt 
gevraagd om toegang terug 
te krijgen.

•  (AVG) striktere maatregelen 
bij het verwerken van 
bijzondere	(financiële)	
persoonsgegevens.

Transport en logistiek
•  (C) Diefstal van 

contractprijzen. 
•  (I) Manipulatie van 

vrachtgegevens, goederen 
worden verkeerd of niet 
afgeleverd.

•  (A) Geen toegang tot 
systemen of de (distributie)-
planning. Denk aan de APM 
terminal die dagen buiten 
gebruik was.

Bouw en vastgoed
•  (C) Inzicht in aanbestedingen/

offertes door concurrenten.
•  (I) Manipulatie van (bouw)

plannen met constructiefouten 
tot gevolg.

•  (A) Geen toegang tot de 
planning waardoor projecten stil 
komen te liggen. 
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De toekomst: drie stappen 
om data beter te begrijpen
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Drie stappen om organisaties te helpen het belang van data te 
erkennen – en uiteindelijk een beter ontwikkelde benadering 
van	informatierisicobeheersing	te	creëren.

  STAP 1: Maak eigenaarschap duidelijk – 
systeembreed en dataspecifiek

Informatiebeveiliging moet een organisatie breed, consequent 
toegepaste risicobeheersingskwestie zijn. Wijs een eigenaar 
aan op managementniveau – vaak de Chief Revenue 
Officer,	de	Chief	Financial	Officer	of	meer	specifiek	de	
Chief	Information	Security	Officer	–	en	ook	een	eigenaar	op	
operationeel niveau. Maak duidelijk dat data een strategisch 
bezit zijn die een risicocategorie toegewezen dienen te krijgen 
en opgenomen moeten worden in een risicoregister.

Een van de voordelen van het toewijzen van eigenaarschap 
is dat data-eigenaren zich meer verantwoordelijk voelen 
en	het	vergroot	de	efficiency	binnen	een	organisatie.	Björn	
Roskott: “Door een data-eigenaar aan te stellen voor alle 
klantdata zorgt je voor een eenduidig kantbeeld binnen alle 
divisies van je organisatie. Nu kom ik wel eens tegen dat 
verschillende divisies dezelfde klant benaderen. Door een 
data-eigenaar aan te stellen zorg je ervoor dat alle divisies 
dezelfde klantinformatie hebben en voorkom je doublures en 
inconsistentie.” 

“Nog een voorbeeld is het niet beleggen van eigenaarschap 
van leveranciersgegevens, waardoor verschillende afdelingen 
leveranciers aanmaken en dubbele betalingen niet herkend 
worden. De voordelen van een beter begrip van data 
gaan verder dan alleen maar effectieve cyberbeveiliging. 
Organisaties kunnen hun medewerkers aansporen om het 
belang van data te begrijpen door de toegevoegde waarde te 
laten zien.” 

1
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2  STAP 2: Informatierisicobeheer standaard 
opnemen

Het aanstellen van een eigenaar van informatierisico-
beheersing op managementniveau maakt het ook makkelijker 
om te garanderen dat effectieve data-categorisatie of 
-beoordeling al bij aanvang in projecten wordt verwerkt en 
duidelijk is aan welke privacy verplichtingen (bijvoorbeeld het 
uitvoeren van een data protection impact assessment) moet 
worden voldaan. 

“Beveiliging en privacy moeten standaard zijn,” zegt 
Nick Oldham, databeveiliging en privacy advocaat bij het 
internationale advocatenkantoor King & Spalding. “Beveiliging 
en privacy zijn een laag die organisaties pas aan het eind van 
een nieuw initiatief toevoegen. Dit zorgt later voor problemen.”

Functie-overschrijdend inzicht
‘Security by design en security by default’ bestaat uit een 
aantal onderdelen, zoals ervoor zorgen dat meerdere 
functies betrokken zijn in de lopende beoordeling en het 
beleidsbepalende proces – niet alleen de individuele data-
eigenaren. Daarnaast moet bij het ontwerpen van een 
informatiesysteem en het verwerken van persoonsgegevens 
rekening gehouden worden met privacywetgeving. 

“De gehele organisatie moet betrokken zijn bij 
risicobeoordelingen en impactanalyses van cyberaanvallen, 
niet	alleen	de	IT-afdeling,”	zegt	John	Kan	van	A*STAR.	“Er	
moet een multidisciplinair team komen waarin verschillende 
afdelingen, divisies en business units samenkomen om de 
scenarioplanning en impactbeoordelingen van dergelijke 
incidenten te formuleren.”

Standaard vernietigen
Verantwoorde datavernietiging vermindert de kans 
op een datalek. “Je kunt een beleid opstellen voor 
transactieoverzichten en verkooppresentaties, en aangeven 
hoe lang deze bewaard moeten worden,” zegt David Pollino 
van Bank of the West. “Vervolgens onderneem je stappen om 
deze data te vernietigen. Zaken die in e-mailmappen worden 
bewaard	of	dingen	die	niet	onder	een	specifiek	archief	vallen	
worden dan automatisch gewist.”

Sunil Chand, Director Cybersecurity van Grant Thornton in 
Canada denkt dat vernietiging ingebouwd moeten worden 
in alle afgesproken verwerkingsstandaarden voor data. “Het 
nut van je data wordt bepaald door zakelijke behoeften, 
wet- en regelgeving en of je je in een rechtszaak bevindt,” 
zegt Chand. “De beste en meest simpele benadering is het 
hebben van een data vernietingsbeleid met een bijbehorende 
handleiding of geautomatiseerde controles om deze als 
standaard toe te passen. Tenzij je natuurlijk de informatie nog 
nodig hebt of in de toekomst nodig zult hebben.”

3  STAP 3: Meer ‘menselijke’ communicatie  
en training

Om ervoor te zorgen dat je medewerkers de realiteit van 
privacy- en cyberrisico’s beter begrijpen, moet je de risico’s 
vertalen naar de dagelijkse praktijk en technisch jargon 
vermijden. Het gaat om eenvoudige menselijke interactie.

Voor Ross Anderson van de University of Cambridge 
draait succesvolle communicatie om betere storytelling. 
“Organisaties moeten niet over data praten,” zegt hij. “Ze 
moeten praten over wat er mis kan gaan op menselijk niveau. 
Onze hersenen zijn geoptimaliseerd voor het vertellen van 
verhalen.	Zodra	je	dus	praat	over	datacategorieën	haken	
mensen af.”



Nick Oldham van King & Spalding is het hiermee eens 
en stelt voor dat organisaties hun boodschap afstemmen 
op de persoonlijke zorgen en prioriteiten van mensen. 
“Communicatie moet in één vloeiende lijn lopen vanaf het 
bestuur tot aan het technische team,” zegt hij. “En deze 
communicatie moet op zo’n manier worden doorgegeven dat 
bedrijfsjuristen het kunnen omzetten in juridische speerpunten 
en dat zakelijk ingestelde managers het kunnen omzetten in 
organisatiespeerpunten.”

Continue training
“Als een organisatie afhankelijk is van ene Piet van de 
crediteurenadministratie die niet op een link klikt, dan is het 
gedaan met die organisatie,” zegt Chris Bronk, universitair 
docent aan de University of Houston. “Ervan uitgaan dat 
medewerkers in uw organisatie listiger zijn dan criminelen 
is hetzelfde als ervan uitgaan dat mensen listiger zijn dan 
autodieven.” 

Training	speelt	een	essentiële	rol	in	het	bevorderen	van	het	
bewustzijn en de weerbaarheid bij medewerkers.

“Vraag een willekeurige hacker wat het zwakste punt in 
een systeem is, en het antwoord is altijd de mensen,” 
waarschuwt Björn Roskott. “Daarom is het belangrijk te 
focussen op training. Er zijn echter grenzen aan wat met 
een training bereikt kan worden. Mijn advies is om niet op 
training alleen in te zetten. Bedenk ook welke technische 
oplossingen kunnen helpen om zoveel mogelijk risicofactoren 
weg te nemen. Dit kan bijvoorbeeld door controlesoftware 
te implementeren die het gedrag van gebruikers actief in de 
gaten houdt. Dit systeem detecteert verdachte activiteiten, 
zoals het klikken op links in e-mails met omschrijvingen als 
‘wachtwoord vergeten’, volgt en registreert deze activiteit en 
activeert additionele systemen om inbreuk te voorkomen of 
te isoleren. Hiermee kunnen de gevolgen van het gedrag 
van medewerkers worden beperkt en voorlichting en training 
worden geoptimaliseerd. Techniek en gedrag moeten elkaar 
versterken.”



Data en de Algemene 
verordening gegevens-
bescherming

Data protection impact assessment (DPIA) – bij 
dataverwerking met een hoog risico bestaat 
een	verplichting	om	een	specifieke	analyse	uit	
te	voeren	om	privacyrisico’s	te	identificeren	en	
middels passende technische en organisatorische 
maatregelen te beheersen.

Privacy by design / privacy by default – organisaties 
moeten gegevensbescherming inbouwen in nieuwe 
en bestaande bedrijfsprocessen en -systemen.

Verwerkersovereenkomst – organisaties moeten 
inventariseren welke externe (keten)partners 
persoonsgegevens voor de organisatie verwerken 
en daarmee een verwerkersovereenkomst 
afsluiten.

Aansprakelijkheid verwerkers – partijen die 
gegevens voor anderen verwerken kunnen 
voortaan ook rechtstreeks worden aangesproken 
door toezichthouders en betrokkenen

Aanstellen Functionaris gegevensbescherming 
(FG) – het aanstellen van een FG wordt voor veel 
organisaties verplicht.

De grootse veranderingen

Rechten voor betrokkenen – bestaande rechten 
worden uitgebreid en er komen nieuwe rechten, 
zoals gegevensverwijdering ( “vergetelheid” en 
gegevensoverdracht (“dataportabiliteit”). 

Meer verplichtingen voor organisaties – zoals het 
uitgebreider informeren van betrokkenen over 
hun gegevensbeschermingsrechten, de manier 
waarop hun informatie wordt gebruikt en voor 
hoe lang.

Strenge toestemmingseisen – toestemming voor 
gebruik van persoonsgegevens moet expliciet 
zijn,	vrijwillig	gegeven	worden	voor	een	specifiek	
doel en makkelijk weer in te trekken zijn. 

Striktere	meldingsplicht	datalekken	–	significante	
datalekken moeten binnen 72 uur aan 
toezichthouders gemeld worden, en soms ook 
aan de persoon zelf.

Uitgebreidere registratie – organisaties 
moeten	persoonsgegevens	classificeren	en	
een verwerkingsregister bijhouden van de 
uitgevoerde verwerkingsactiviteiten.
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Data is voor veel organisaties een businessmodel. Dat is een 
van de drijfveren achter Algemene verordening gegevensbe-
scherming (AVG). De richtlijn is twee jaar geleden ingevoerd 
in	Europa	en	vanaf	25	mei	2018	moeten	alle	organisaties	die	
persoonsgegevens verwerken aan de AVG voldoen. De AVG 
vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en 
door de EU-brede invoering geldt de wet straks voor alle 
organisaties binnen de EU. Ook organisaties die zakendoen 
met in Europa gevestigde ondernemingen krijgen te maken 
met de nieuwe wetgeving.

Jan van Ederen, jurist en partner bij Grant Thornton: “De AVG 
brengt grote veranderingen met zich mee. Alle organisaties 
krijgen meer verplichtingen met betrekking tot de verwerking 
en bescherming van persoonsgegevens en moeten kunnen 
aantonen dat ze aan die verplichtingen voldoen.”

Boetes voor het niet naleven van de wet 
kunnen oplopen tot wel 20 miljoen euro of 
4%	van	de	jaarlijkse	wereldwijde	omzet.

Wat betekent dit voor organisaties?
De AVG is van toepassing op het verzamelen van 
persoonsgegevens tot aan het gebruik en verwijderen ervan. 
Organisaties moeten beleidsmaatregelen en procedures 
instellen voor het monitoren van AVG-controles en het 
documenteren van naleving van de wet. 

Jan van Ederen: “De nieuwe regels zijn van toepassing 
op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, 
ongeacht de omvang, dus ook voor het MKB.”
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Verwerkersovereenkomst 
De AVG verwacht dat organisaties onder andere 
documenteren: 
• welke persoonsgegevens zij verwerken, 
• met welk doel, 
• waar de gegevens vandaan komen, 
• met wie ze de gegevens delen,  
en dat zij de betrokkenen over deze verwerking informeren 
(privacy policy).

“Het verzamelen en opslaan van 
persoonsgegevens is in beginsel alleen 
nog maar toegestaan als je daarvoor 
een deugdelijke wettelijke grondslag 
hebt en verzamel alleen datgene wat je 
daadwerkelijk kunt beschermen.”
 
Jan van Ederen, Partner en Jurist bij Grant Thornton in 
Nederland
 

Technische, juridische en organisatorische maatregelen
Uit de AVG vloeien niet alleen organisatorische en juridische 
maatregelen voort, maar ook technische maatregelen voor 
cybersecurity. Zo moeten organisaties die persoonsgegevens 
verwerken volgens de AVG ‘passende’ technische 
maatregelen nemen. Zo worden zij (ook volgens de nu 
nog geldende Wbp) verplicht gesteld moderne techniek te 
gebruiken om persoonsgegevens te beveiligen. 

Naast techniek moeten organisaties nadenken over hoe ze 
als organisatie met persoonsgegevens omgaan. Wie heeft 
er bijvoorbeeld toegang tot welke gegevens? Organisaties 
die persoonsgegevens verzamelen kunnen verplicht 
worden een data protection impact assessment (DPIA) uit 
te voeren bij dataverwerking met een hoog risico. Zo dwingt 
de AVG organisaties na te denken over welke gegevens 
ze verzamelen, met welk doel en de beveiliging daarvan. 
De beveiliging van persoonsgegevens moet binnen een 
organisatie een blijvend punt van aandacht zijn.



AVG check:

•  Breng in kaart wat de belangrijkste veranderingen van de AVG 
voor uw organisatie zijn.

•  Beoordeel de huidige data-architectuur, processen, en risico- 
en nalevingscontroles binnen uw organisatie.

•  Bepaal de huidige data- en privacyrisico’s binnen uw 
organisatie. 

• Beoordeel in hoeverre uw bedrijf klaar is voor de AVG.

Continu verbeteren

• Voer regelmatig AVG-onderzoeken en DPIA’s uit. 
•  Integreer datarisicobeheer in uw overkoepelende 

risicobeheerstructuur.
•  Verhoog het privacybewustzijn van uw medewerkers en evalueer 

regelmatig de trainingsbehoeften van uw medewerkers over 
gegevensbescherming binnen uw organisatie. 

• Toets regelmatig de werking van uw technische maatregelen.

Tot slot

•  Veranker privacy- en gegevensbescherming op het hoogste 
niveau binnen uw organisatie.

Implementatie:

•  Ontwikkel een implementatieplan dat een geschikte 
organisatorische, juridische, technische en compliance-
architectuur verankert.

•  Zorg ervoor dat het plan realistisch en haalbaar voor uw 
organisatie is.

• Schakel eventueel een adviseur in om:
	 o	 	dataverwerkingsactiviteiten	te	identificeren	en	te	

documenteren;
 o  een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren;
 o  een actieplan voor datalekken te ontwikkelen;
 o  doorlopende gegevensbeschermingsprocessen te 

implementeren; 
 o  de effectieve werking van de door u getroffen maatregelen te 

toetsen. 
•  Stel een gedetailleerd gegevensbeschermingsbeleid op en bepaal 

een standaard waarmee uw organisatie voldoet aan de AVG.
•  Stel wanneer nodig een functionaris gegevensbescherming (FG) 

aan.
•  Implementeer een beheersysteem voor gegevensbescherming ten 

behoeve van continue controle.
• Stel een incident response beleid op voor als het toch mis gaat.
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Wat als het dan toch 
misgaat? 

Je kunt niet alles voorkomen. Goed in staat zijn te reageren 
op een incident is minstens zo belangrijk. Snel handelen helpt 
om de gevolgen te beheersen bij een cyberaanval, fraude, 
datalek of andere incidenten om schade aan uw organisatie te 
voorkomen en uw reputatie te beschermen. 

Incident response plan
“Ik hoor nog vaak: Ja, incident response, dat moesten we 
nog doen”, zegt Ludo Block. “Terwijl het niet meer dan een 
A4	waar	de	afspraken	op	staan	hoeft	te	zijn.	Al	starten	
organisaties maar met een lijstje met telefoonnummers van 
mensen	die	je	moet	bellen.	In	9	van	de	10	gevallen	is	dit	lijstje	
er niet.” 

Betrek de juiste mensen
De afweging wie te betrekken bij een incident kunnen 
organisaties vooraf maken en scheelt tijd. Gaat het om 
een cyberincident? Betrek dan de CIO of het hoofd 
systeembeheer, hoofd IT, de CEO, CFO of directie, een 
jurist en communicatie. Reputatieschade is snel opgelopen, 
daarom is ‘hoe’ een organisatie het nieuws naar buiten brengt 
een belangrijke afweging. Is de organisatie onderdeel van een 
keten? Laat een jurist dan de verantwoordelijkheden en dus 
aansprakelijkheden ten aanzien van de keten onderzoeken. 

De 7 w’s
Ludo Block: “Als er geen incident respons plan aanwezig is, 
gaan onze teams volgens een standaard plan aan de slag. 
Het eerste wat daar in staat is, wie, wat, waar, wanneer, 
waarmee, op welke wijze en waarom. De 7 w’s. Wie gaat 
waar over? Wie is beslissingsbevoegd? Is iedereen ingelicht, 
dat soort vragen.”

Wat moet minimaal in een incident response plan 
staan:

1.	 	Uit	wie	bestaat	het	incident	response	team?	Dit	
moeten beslissingsbevoegde medewerkers zijn met 
kennis van zaken.

2.  Wie doet wat, wie neemt welke beslissingen en welke 
(externe) specialisten kunnen gebeld worden als er 
assistentie nodig is.

3.  Welke informatie moet verzameld worden, door 
wie en hoe worden beslissingen vastgelegd. Welke 
stakeholders worden geïnformeerd door wie.

4.	 Wie	meldt	een	datalek	indien	relevant?

5.	 	Hoe	wordt	het	incident	geëvalueerd	en	voorkomen	 
dat dit nogmaals gebeurt? 

6.	 	Hoe	is	de	vervanging	geregeld?	Wie	vervangt	de	 
IT-manager wanneer hij met vakantie is, etc.
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“Een computer op XP, die draait toch nog? 
De boekhoudsoftware werkt toch nog? Ik 
koop liever nieuwe voorraden, die spullen 
kan ik weer verkopen. Domheid wordt niet 
beloond, zeg ik dan. Een incident oplossen 
is altijd duurder dan de kosten van de 
investering die je vooraf in cybersecurity 
steekt.”

Ludo Block, Director Forensic & Dispute Services bij Grant 
Thornton in Nederland

Positieve gevolgen van een cyberincident 
Een cyberincident kan ook positief uitpakken, omdat het 
het management wijst op de omvang van het probleem en 
zwakheden blootlegt.

“Bij organisaties die het slachtoffer zijn geworden van een 
cyberincident	zien	we	dat	ze	financiële	steun	krijgen	om	
veiligere systemen te ontwikkelen en extra programma’s voor 
bewustwording over cyberbeveiliging in te stellen,” zegt  
John	Kan	van	A*STAR.	

David Pollino, senior vicepresident en deputy chief security 
officer	bij	Bank	of	the	West	in	de	Verenigde	Staten,	gelooft	dat	
een relatief klein incident meerdere positieve gevolgen 
kan hebben. “Je kunt je nog zo goed hebben voorbereid, 
maar tenzij je op zijn minst één incident meemaakt weet je 
nooit of alles perfect wordt uitgevoerd,” zegt hij. “Er is altijd 
ruimte voor verbetering.”

 
Wanneer schakelt u een specialist in?
“Wanneer je beslissingen hebt genomen die onomkeerbaar 
zijn, heb je te laat een specialist ingeschakeld”, zegt Ludo 
Block. “Bijvoorbeeld wanneer je bitcoins hebt betaald voor je 
ransomware. Wanneer je alle back-ups al terug hebt gezet, 
maar niet precies weet waar het fout ging en misschien dus 
ook	je	back-ups	aan	het	besmetten	bent.	Wanneer	je	logfiles	
hebt overschreven waardoor toekomstig onderzoek niet meer 
mogelijk is. Onze techneuten hebben het liefst een schone 
crime scene, waar iedereen overal vanaf gebleven is.” 

Grootste uitdaging
Grootste uitdaging voor een incident response team is vaak 
inzicht krijgen in de organisatie en de processen en systemen 
bij gegevensverzameling. Ook bij incident response is het van 
belang te weten hoe de digitale infrastructuur eruit ziet. Waar 
staat wat? En wat is met elkaar verbonden? Organisaties 
die dit inzicht hebben en aan de preventiekant privacy en 
cybersecurity met elkaar combineren, hebben een voorspong 
bij incident response. 

“De effectiviteit van de gekozen maatregelen moet ook getest 
worden”, zegt Björn Roskott. “Zo werden wij geconfronteerd 
met een klant die jarenlang keurig de back-up tapes in 
een brandveilige kluis had opgeslagen. Toen het pand met 
daarin alle systemen afbrandde, bleken de tapes nog gered 
te kunnen worden. Helaas was dat het moment dat men 
er achter kwam dat de back-up software niet goed was 
geconfigureerd	en	al	die	jaren	lege	tapes	zijn	bewaard.”

“Dat een back-up zo veel waard is al de mate waarin je in 
staat bent om ook daadwerkelijk een herstel uit te kunnen 
voeren, is een goed voorbeeld van een maatregel die ook 
na implementatie de juiste aandacht verdient. En soms 
zijn experts als ethical hackers nodig om de genomen 
maatregelen in samenhang te evalueren.”
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Behoeften wat betreft data-, privacy- en cyberrisico moeten 
benaderd worden door middel van continue verbetering. Dit is 
alleen mogelijk als u een duidelijk en betrouwbaar beeld heeft 
van uw data.

Data moeten bovenal als een essentieel bedrijfsmiddel worden 
gezien. Zonder up-to-date managementinformatie, overzicht 
van de laatste marktprijzen, correcte magazijnstanden en 
actuele transportinformatie komt de continuïteit van uw 
bedrijfsprocessen in gevaar. En mogelijk ook die van uw (keten)
partners. Desondanks toont onderzoek van Grant Thornton 
International Ltd aan dat veel organisaties onvoldoende 
maatregelen nemen om de data die ze hebben te doorgronden 
en te beschermen. En zelfs als ze wel stappen ondernemen om 
hun databeheer te verbeteren, doen ze dit vaak met verouderde 
tools en op een manier die de niet-fysieke risico’s onvoldoende 
meet en beheerst. Daardoor kunnen organisaties de kosten niet 
inschatten.

Wij raden organisaties aan pragmatisch te zijn. Als u ervan uit 
kunt gaan dat iemand op een gegeven moment een manier 
vindt om uw systeem te hacken, dan kunt u er maar beter voor 
zorgen dat uw meest kostbare data niet toegankelijk zijn en/of 
beschikbaar blijven.

Uiteindelijk komt het erop neer dat u moet weten wat uw 
kroonjuwelen	zijn	(afhankelijk	van	uw	sector,	risicoprofiel	en	
bedrijfsdoelstellingen)	en	specifieke	organisatorische,	juridische	
en technische maatregelen neemt. Dit is niet altijd even 
makkelijk en is een continu proces, maar het is een essentieel 
onderdeel van risicobeheer in ons digitale tijdperk. 

Conclusie

De meeste organisaties erkennen dat met
de	ontwikkeling	van	nieuwe	technologieën
er alleen maar meer data-, privacy- en 
cyberrisico’s komen en dat zij beter met 
deze bedreiging moeten zien om te gaan.



“Binnen vijf jaar zal 
onze huidige computer-
infrastructuur gebruikt 
worden voor nieuwe en 

vernuftige hackmethodes  
die wij ons niet eens  
kunnen voorstellen.”

Chris Bronk, University of Houston



Neem contact met ons op

Wij helpen klanten zich te wapenen tegen 
cyberrisico's en zich voor te bereiden op de AVG, 
door inzicht te geven in data en risico’s, effectieve 
organisatorische, juridische en technische 
maatregelen te implementeren en indien nodig 
effectief op cyberincidenten te reageren.

Mark Hoekstra
Global Leader Cybersecurity
T	088	676	9433	
E mark.hoekstra@nl.gt.com

Björn Roskott
Senior Manager IT Advisory
T	088	676	9096
E bjorn.roskott@nl.gt.com

Jan van Ederen
Partner I Jurist
T	088	676	9794
E jan.van.ederen@nl.gt.com

Ludo Block 
Director Forensic & Dispute 
Services
T	088	676	9071
E ludo.block@nl.gt.com

Meer lezen over data- privacy- en cyberrisico’s en hoe wij kunnen helpen? 
Ga naar www.grantthornton.nl/risk
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IBR onderzoeksmethodologie

Het Grant Thornton International Business Report (IBR) geeft inzicht in de 
opvattingen	en	verwachtingen	van	meer	dan	10.000	organisaties	per	jaar	in	36	
economieën.	Vragenlijsten	worden	vertaald	in	de	taal	van	elk	deelnemend	land,	
met	daarbij	de	optie	om	een	klein	aantal	specifieke	vragen	voor	elk	land	toe	te	
voegen aan de kernvragen. Het veldwerk wordt op kwartaalbasis uitgevoerd, 
voornamelijk per telefoon. Het IBR is een onderzoek onder zowel beursgenoteerde 
als particuliere ondernemingen. 

De data in dit rapport komt uit interviews met meer dan 2.900 CEO’s, directeuren, 
voorzitters en andere topmanagers in de periode van oktober tot en met december 
2016.

Erkenning

Naast	het	kwalitatieve	onderzoek	dat	is	uitgevoerd,	hebben	we	begin	2017	
in samenwerking met Longitude uitgebreide interviews gehouden met 
cyberbeveiligingsspecialisten vanuit het gehele Grant Thornton-netwerk en met 
externe zakenleiders en bestuursleden.

Wij willen graag de volgende personen bedanken voor hun tijd en bijdragen aan dit 
rapport:

Ross Anderson, professor in beveiligingstechniek, Computer Laboratory, University 
of Cambridge

Chris Bronk, universitair docent, University of Houston

Tom Faulkner, hoofd ICT-productie, CMC Markets

John	Kan,	Chief	Information	Officer,	A*STAR

Nick Oldham, databeveiliging en privacy advocaat, King & Spalding

David	Pollino,	senior	vice-president	en	deputy	security	officer,	Bank	of	the	West

De vicepresident van technologie bij een mondiale bank die graag anoniem wilde 
blijven

Sunil Chand, Director Cybersecurity van Grant Thornton in Canada
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