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VOORWOORD
Voor u ligt het procesverslag van mijn afstudeeronderzoek bij Merford NoiseControl BV. Het
onderzoek is uitgevoerd ter afronding van mijn studie Bedrijfskundige Informatica (deeltijd) aan de
Avans Hogeschool te Breda.
Het procesverslag is geschreven voor de afstudeercommissie van de opleiding Bedrijfskundige
Informatica. Het verslag beschrijft het proces dat ik doorgelopen heb tijdens mijn
afstudeerproject. Door middel van dit verslag wil ik laten zien dat ik aan het beroepsprofiel van
de opleiding Bedrijfskundige Informatica voldoe.
Tijdens mijn afstudeeropdracht ben ik inhoudelijk en procesmatig begeleid door mijn
bedrijfsbegeleider, Joost Vertooren. Heel veel dank voor alle gesprekken en discussies die we hebben
gehad over dit interessante onderwerp. Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn afstudeerbegeleider
van de Avans Hogeschool, Paul Mennens. Dank voor je inhoudelijke begeleiding en de open,
hulpvaardige en soms ook aanmoedigende houding ten aanzien van mijn afstudeertraject. Daarnaast
ben ik uiteraard iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van dit
procesverslag dankbaar.

Schiedam, 29 juli 2012

Hans van Iersel
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SAMENVATTING VOOR DE EXAMENCOMMISSIE
Binnen Merford is geen integraal informatiebeveiligingsbeleid. Wel zijn er bepaalde procedures
waarin beveiliging en het gebruik van informatie worden benoemd. Om de betrouwbaarheid
van informatie beter te waarborgen wil de directie van Merford dat de beveiliging van
informatie meer aandacht krijgt en dat hiervoor beleid wordt ontwikkeld. Om te komen tot dit
beleid zal eerst onderzoek worden uitgevoerd naar de het huidige niveau van de
informatiebeveiliging, waaruit vervolgens aanbevelingen om hierin te groeien volgen. De
opdrachtformulering voor de afstudeeropdracht luidt dan ook als volgt:
`Het verrichten van onderzoek naar de knelpunten in de informatiebeveiliging. De resultaten van
dit onderzoek afzetten tegen het CObIT Security Maturity model zodat het huidige niveau van de
informatiebeveiliging vastgesteld kan worden en aan de hand hiervan een implementatieplan
ontwikkelen waarin de stappen worden beschreven hoe de aanbevelingen ter verbetering van
het informatiebeveiligingniveau geïmplementeerd moeten worden.’
De afstudeeropdracht is succesvol afgerond. Ik heb de huidige knelpunten m.b.t.
informatiebeveiliging onderzocht en na analyse van deze knelpunten heb ik aanbevelingen
opgesteld waarmee het niveau van de informatiebeveiliging te verbeteren is. Vervolgens zijn
deze aanbevelingen door mij verwerkt in een implementatieplan.
In dit procesverslag beschrijf ik hoe ik het afstudeerproces van opdracht tot planning van de
implementatie heb aangepakt. Tijdens dit proces heb ik geleerd om te gaan met weerstand door
in deze situaties het gesprek aan te gaan. Daarnaast heb ik geleerd dat een goede oriëntatie en
projectplanning belangrijk is om een project te laten slagen. Ook het geven en ontvangen van
feedback en hiermee om te gaan is één van mijn leermomenten geweest tijdens de uitvoering
van de opdracht.
Het procesverslag is ook een reflectie van mijn afstuderen ten opzichte van het beroepsprofiel
voor de Bedrijfskundige Informatica. Door de wijze waarop ik het project heb aangepakt en hoe
ik ben omgegaan met de criteria van dit beroepsprofiel, vind ik dat ik voldoe aan dit
beroepsprofiel.

1.

INLEIDING

Dit procesverslag geeft inzicht in het afstudeerproject bij Merford NoiseControl BV. Het project is
uitgevoerd ter afronding van mijn studie Bedrijfskundige Informatica (deeltijd) aan de Avans
Hogeschool te Breda. De uitkomst van het afstudeerproject levert een bijdrage aan de verbetering
van de informatiebeveiliging bij Merford. Informatiebeveiliging moet ervoor zorgdragen dat de
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie gewaarborgd wordt voor de
organisatie.
Dit procesverslag gaat in op de uitvoering van de afstudeeropdracht binnen het afstudeerbedrijf
Merford. In het procesverslag wordt ingegaan op de manier waarop de opdracht tot stand is
gekomen en is uitgevoerd. Daarnaast analyseer ik de gekozen methode van onderzoek en kijk ik
welke leermomenten ik hieruit kan trekken.
De opbouw van het procesverslag is als volgt. In hoofdstuk 2
wordt ingegaan op de oriëntatie van de organisatie, de
afstudeeropdracht en de verwachtingen die ik had ten
opzichte van de opdracht. In hoofdstuk 3 beschrijf ik de
verschillende fasen van het afstudeerproject. Vervolgens blik
ik in hoofdstuk 4 terug op de uitvoering van de
afstudeeropdracht ten opzichte van de verwachtingen die ik
van tevoren had. In het laatste hoofdstuk volgt een reflectie
aan de hand van het profiel van de Bedrijfskundige
Informatica.

4.
Reflectie

1.
Oriëntatie

3.
Terugblik

2.
Uitvoering

De opbouw van dit procesverslag is gebaseerd op de PDCA-cyclus van Deming (zie bijlage 7 in de
bijlagenbundel). Hierbij zijn Plan-Do-Check-Act vertaald naar Oriëntatie-Uitvoering-TerugblikReflectie.
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2.

ORIËNTATIE

In dit hoofdstuk van het procesverslag beschrijf ik de oriëntatiefase van het project. Onderdelen
in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit het oriëntatieverslag, waarvan de volledige versie te vinden is
in bijlage 1 van de bijlagenbundel.
Paragraaf 2.1 geeft een beschrijving van de organisatie waar de afstudeeropdracht is
uitgevoerd. In paragraaf 2.2 wordt de afstudeeropdracht beschreven waarna in de volgende
paragraaf de leerdoelen en verwachten staan. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk ga ik in
op het persoonlijk ontwikkel plan.

2.1. BEDRIJFSBESCHRIJVING
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de organisatie waarin de afstudeerstage is uitgevoerd.
In deze beschrijving wordt de structuur, de cultuur, de historie, het product, de markt en de
concurrenten van de organisatie weergegeven.

2.1.1.

ALGEMENE BESCHRIJVING

De Merford groep is ontstaan in 1956 met de oprichting van Technisch Bureau Merford BV. Dit
bedrijf verkocht luchtroosters, brandkleppen, hoeveelheidregelaars, filters en geluidsdempers
aan de luchttechnische installateur.
In de jaren zeventig werd het geluid van de industrie naar de omgeving steeds belangrijker. Als
reactie hierop ging Technisch Bureau Merford geluiddempers aan de industrie verkopen. Deze
geluiddempers konden geplaatst worden op uitlaten of openingen in de wanden van gebouwen.
In eerste instantie waren dit vooral melkfabrieken, meelfabrieken en centrales.
Er was echter één groot verschil tussen de bestaande en de “nieuwe” klanten; deze “nieuwe”
klant was geen deskundige op het gebied van ventilatie en geluid. Daarnaast wilde hij het
complete project, inclusief engineering en montage, in opdracht geven met uiteindelijke een
garantie van het vereiste geluidsniveau bij de gehinderde persoon.
Aangezien dit hele andere werkzaamheden met zich meebracht en daarnaast ook een andere
klantenkring is in 1978 de firma Merford Techniek BV opgericht.
Begin jaren tachtig werd gestart met de handel in absorptie-, isolatie- en
ontdreuningsmaterialen aan producenten. Na een paar jaar werd tevens begonnen met de
verkoop van componenten voor de toelevering aan de bouw, zoals specifieke deuren en
ventilatieroosters.
Door ervaringen met uitbesteding kwam Merford tot het inzicht dat, wanneer je een “eigen
product” wilt verkopen, je ook intensief bij verdere ontwikkeling van dat product betrokken
moet zijn. In 1990 is toen een onderleverancier te Groot-Ammers gekocht. De productie van een
groot gedeelte van de producten voor Merford Techniek werd in deze vestiging geproduceerd
door het bedrijf Merford Plaatbewerking BV.
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Omdat de verkoop en productie van specifieke deuren steeds groter werd binnen Merford
Techniek is de deurenlijn binnen Merford Techniek gescheiden van de overige componenten en
wordt nu verkocht door het bedrijf Merford Special Doors BV.
Tot mei 2009 vonden de verkoop- en engineeringactiviteiten plaats in Gorinchem en de
productieactiviteiten in Groot-Ammers. Om ruimte te bieden aan de groei en meer
efficiëntie te bereiken verhuist de productieafdeling uit Groot-Ammers samen met het
hoofdkantoor in Gorinchem naar een nieuw pand in Gorinchem. Samen met deze verhuizing is
ook de keuze gemaakt om de activiteiten van Merford Techniek, Merford Special Doors en
Merford Plaatbewerking samen te brengen in één business unit: Merford Noise Control.

2.1.2.

PRODUCTEN

Omkastingen / Cabines
Om het lawaai van industriële processen tot een aanvaardbaar
niveau terug te brengen, levert Merford al meer dan 30 jaar
geluidsisolerende omkastingen en cabines. Voor de verscheidene
oorzaken van geluidsoverlast heeft Merford verschillende type
omkastingen en cabines.

Afb. 1: Omkasting metaalgieterij

Naast omkastingen en cabines gericht op geluidsreductie van
industriële processen, levert Merford ook geluidsstudio's.
Akoestische materialen
De afdeling akoestische materialen heeft zich gespecialiseerd
in de toelevering van geluidsisolerende, absorberende en
ontdreuningsmaterialen in een breed spectrum van
verschillende branches. Hiervoor leveren wij zowel standaard
platen vanuit ons logistiek centrum maar ook
maatwerkdelen in tal van uitvoeringen voor o.a. de
machinebouw, interieurbouwers, aannemers,
voertuigbouwers en kantoormeubelindustrie.

Afb. 2: Akoestische materialen

Deuren
Merford Special Doors produceert, levert en monteert een breed
assortiment specifieke deuren, waaronder geluidsisolerende,
akoestische deuren, brandwerende deuren, trafodeuren en
tunneldeuren. Indien gewenst kunnen meerdere eigenschappen
gecombineerd worden in één deur.

2.1.3.

STRUCTUUR

Afb. 3: Geluidsisolerende deur Theater
Vredenburg

Aan de hand van de theorie van Mintzberg wordt in deze paragraaf kort de structuur van de
Merford organisatie beschreven. Deze structuur is te typeren als een lijn-staforganisatie. De
directie staat boven de afdelingen Verkoop, Ontwikkeling, Engineering / Projectmanagement,
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Productie en Montage. Daarnaast zijn er een drietal ondersteunende diensten: Financieel /
Kwaliteit, Personeelszaken en ICT.
Merford kan gekenmerkt worden als een professionele bureaucratie. In dit type organisatie
worden de primaire processen door professionals uitgevoerd. Het bepalende structuurelement
in deze structuurvorm is dan ook de operationele kern.
Bij de professionele bureaucratie is standaardisatie van vaardigheden het meest belangrijk. Voor
het werk dat de medewerkers van Merford uitvoeren is veel specifieke kennis van geluid
noodzakelijk.
Op het gebied van besluitvorming binnen Merford wordt de termijn decentralisatie gebruikt. In
geval van decentralisatie worden de besluiten niet alleen genomen door de hoogste
functionaris, maar ook de lijnmanagers. In het geval van decentralisatie kan onderscheid
gemaakt worden tussen horizontale en verticale decentralisatie. Bij Merford is er sprake van
verticale decentralisatie, omdat de beslissingsbevoegdheden verdeeld zijn binnen de hiërarchie
van de organisatie.
De omgeving waarin Merford opereert is een dynamische en complexe omgeving. De markten
waarin de organisatie werkzaam is, zijn veranderlijk. Eén van de voorbeelden van de
veranderlijke markten zijn de vele wijzigingen in wet- en regelgeving m.b.t. Arbo- en
geluidseisen.
De besluitvorming binnen Merford vindt top-down plaats. Strategie en doelstellingen worden
bepaald door de directie en hierna doorvertaald naar de lagen eronder.

2.1.4.

CULTUUR VAN DE ORGANISATIE

Door middel van het Vokipo meetinstrument kan bekeken worden tot welk
organisatieklimaattype een organisatie hoort. In iedere organisatie zal aandacht zijn voor vier
cultuuraspecten, maar de manier waarop dit gebeurt en de combinatie van deze
aandachtsgebieden maken de eigenheid van de organisatie uit. De uitkomsten van het
onderzoek wijzen uit dat Merford een organisatie is die vooral gericht is op flexibiliteit. Hieruit
volgen twee organisatieklimaattypen die de overhand hebben: het ondersteunende
organisatieklimaat en het innovatieve organisatieklimaat. Het opvallende hieraan is dat het
ondersteunende klimaattype gericht is op de interne omgeving terwijl het innovatieve
klimaattype meer gericht is op de externe omgeving. Het ‘respect voor regels’
organisatieklimaat en het doelgerichte organisatieklimaat zijn bijna niet ontwikkeld. Er is dus
geen focus op beheersing. Als gekeken wordt naar de ontwikkelingen die Merford de afgelopen
jaren heeft ondergaan zijn de uitkomsten van het onderzoek goed te verklaren. Door de
economische crisis is de focus van directie en management vooral gericht op zoveel mogelijk
verkopen en produceren. Hierdoor is de focus op de beheersing totaal onderbelicht gebleven.
Regels en normen werden zo min mogelijk gehanteerd; de omzettargets moesten gehaald
worden. Hier is ook het ondersteunde organisatieklimaat uit te verklaren. Medewerkers van
Merford hadden samen als doel een goed product te leveren aan de klant. Hierdoor is/was het
vaak noodzakelijk om bestaande regels te omzeilen.
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Wat verder erg opvalt uit de resultaten is de lage score op doelgerichte informatiedoorstroming.
Blijkbaar zijn de organisatiedoelstellingen onbekend bij het merendeel van de medewerkers. Het
ondersteunende organisatieklimaat komt ook naar voren in de informele communicatie. De
medewerkers van Merford hebben geen duidelijke werkinstructies en regels waarmee ze hun
werk moeten uitvoeren. Medewerkers hebben ook meerdere taken binnen het proces. Veel
overdracht van informatie gaat d.m.v. besprekingen. Hierin schuilt wel het gevaar dat informatie
niet goed wordt gedeeld. Dit is ook vaak het gevaar, wat de slechte score op het doelgerichte
organisatieklimaat verklaart.

2.2.

DE AFSTUDEEROPDRACHT

2.2.1.

PROBLEEMSTELLING

Merford is continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten, zodat men de huidige
marktposities kan behouden of kan vergroten. Voor het ontwerp van producten is specifieke
(geluids)kennis noodzakelijk, als een product echter ontworpen is, kan deze eenvoudig door
andere organisaties nagemaakt worden. Voor Merford is het dus van groot belang dat
productontwerpen en de specifieke kennis over hoe deze producten ontworpen zijn, op een
zodanige manier beveiligd zijn dat deze informatie niet bewust of onbewust verspreid kan
worden. Naast de productinformatie is het voor Merford ook belangrijk dat informatie over
klanten, leveranciers en personeel niet voor iedereen toegankelijk is.
De beveiliging van digitale informatie wordt nu door de IT-afdeling van Merford uitgevoerd.
Deze beveiliging richt zich voornamelijk op de beschikbaarheid en integriteit van de informatie,
maar niet op de vertrouwelijkheid van de informatie. De beveiliging door de IT-afdeling is vooral
van technische aard; back-up, scannen op virussen en malware, firewall.
Zoals eerder beschreven is het voor Merford van groot belang dat productontwerpen en de
specifieke kennis over hoe deze producten ontworpen zijn, op een zodanige manier beveiligd
zijn dat deze informatie niet bewust of onbewust verspreid kan worden. Hierop is momenteel
geen beleid geformuleerd, mede omdat de knelpunten op het gebied van informatiebeveiliging
niet eerder in beeld zijn gebracht. Dit maakt het momenteel moeilijk om passende maatregelen
te kunnen nemen m.b.t. informatiebeveiliging. De vraagstelling die aan de basis ligt van dit
onderzoek is dan ook om antwoord te geven op de vraag welke knelpunten er op dit moment
zijn op het gebied van informatiebeveiliging en welke aanbevelingen gedaan kunnen worden om
het huidige niveau van informatiebeveiliging te verbeteren.

2.2.2.

DOELSTELLING

Het doel van het onderzoek als volgt:
Het leveren van een implementatieplan aan de directie van Merford waarin aanbevelingen staan
voor de verbetering van de informatiebeveiliging en hoe deze verbeteringen doorgevoerd kunnen
worden.

“Informatiebeveiliging naar een hoger niveau”

6

Dit wordt bereikt door:





2.2.3.

Het inventariseren van de knelpunten van de huidige informatiebeveiliging;
Inzicht te geven in het huidige niveau van de informatiebeveiliging;
Aan de hand van het huidige niveau en de knelpunten analyseren welke verbeteringen
noodzakelijk zijn om het niveau van de informatiebeveiliging te verbeteren;
De verbeteringen die noodzakelijk zijn aan de hand van de niveaus van CObIT vertalen
naar een implementatieplan.

OPDRACHTFORMULERING

Na overleg met de opdrachtgever en de afstudeerbegeleider is de volgende
opdrachtbeschrijving tot stand gekomen:
`Het verrichten van onderzoek naar de knelpunten in de informatiebeveiliging. Dit onderzoek
afzetten tegen de richtlijnen van de Code voor Informatiebeveiliging zodat het huidige niveau
van de informatiebeveiliging vastgesteld kan worden en aan de hand hiervan een plan
ontwikkelen waarin de stappen worden beschreven om te komen tot een
informatiebeveiligingsbeleid dat ervoor zorgt dat gevoelige bedrijfsinformatie niet meer bewust
of onbewust gedeeld kan worden met partijen die deze informatie niet mogen krijgen.’

2.3. LEERDOELEN EN VERWACHTINGEN
In deze paragraaf ga ik in op de verwachtingen die ik heb ten aanzien van mijn
afstudeeropdracht bij Merford. De verwachten hebben betrekking op de afstudeeropdracht, de
bedrijfsbegeleider, de medewerkers en de afstudeerbegeleider.

2.3.1.

DE OPDRACHT

Vanuit het onderzoek naar de structuur van Merford is gebleken dat Merford het meeste
raakvlakken heeft met een professionele bureaucratie. In deze structuur is de operationele kern
erg dominant; zij zijn de professionals met specifieke kennis en vaardigheden. Bij de
afstudeeropdracht kan de structuur van Merford een grote uitwerking hebben op het project.
Doordat de macht niet bij de top van de organisatie ligt, kan het moeilijk worden om alle
aanbevelingen uit het implementatieplan uitgevoerd te krijgen. De organisatiestructuur van
Merford verandert wel langzaam richting een machinebureaucratie, waarbij de macht meer bij
de top ligt en de operationele kern meer aangestuurd wordt. Als het management achter het
implementatieplan staat zal het weer makkelijker worden om uiteindelijk een
informatiebeveiligingsbeleid in te voeren met nieuwe procedures en werkwijzen.
Bij de implementatie van de aanbevelingen m.b.t. informatiebeveiliging moet ook goed gekeken
worden naar de cultuur van de organisatie. Het ‘respect voor regels’ organisatieklimaat is bijna
niet aanwezig binnen Merford, dus als er veel procedures en werkwijzen verplicht worden na de
implementatie zal dit veel weerstand oproepen. In het implementatieplan zal ik dan ook moeten
ingaan op manieren om de weerstand te verlagen en het draagvlak te vergroten.
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2.3.2.

DE BEDRIJFSBEGELEIDER

Van Joost Vertooren, directeur Corporate Development, verwacht ik dat hij in de rol als
bedrijfsbegeleider mijn aanspreekpunt zal zijn. Ik verwacht van hem dat goede inhoudelijke
feedback geeft op mijn producten. Tijdens wekelijks overleg zal de voortgang van het project
worden besproken met hem. Ook verwacht ik van hem dat hij waar nodig informatie kan geven
over de organisatie.
Naast bovengenoemde punten verwacht ik ook dat hij invloed kan uitoefenen op betrokken
medewerkers binnen Merford. Indien er problemen zijn bij plannen van afspraken met
medewerkers voor interviews hoop ik dat hij hierin kan helpen.
Aan het eind van de afstudeeropdracht moet hij voldoende inzicht hebben in het onderzoek en
mijn werkzaamheden hiervoor, zodat hij mij hierop kan beoordelen.

2.3.3.

DE MEDEWERKERS

Naast contact met mijn bedrijfsbegeleider, zal ik op een aantal momenten ook contact hebben
met andere medewerkers binnen de organisatie. Dit zal zijn voor interviews, presentaties en
vergaderingen. Van deze medewerkers verwacht ik dat zij voor deze punten tijd willen vrijmaken
en mee willen werken aan het onderzoek.

2.3.4.

DE AFSTUDEERBEGELEIDER

Van mijn afstudeerbegeleider, Paul Mennens, verwacht ik dat hij mij indien noodzakelijk stuurt
en advies geeft om ervoor te zorgen dat de opdracht een goed eindresultaat krijgt. Daarnaast
verwacht ik van de afstudeerbegeleider dat hij beschikbaar is als ik vragen heb. Dit kan per mail,
maar ook tijdens feedbackgesprekken. Tijdens deze gesprekken verwacht ik natuurlijk ook een
goede feedback op ingeleverde producten.

2.4. ONTWIKKEL COMPETENTIES
In deze paragraaf ga ik in op de competenties die tijdens de opleiding Bedrijfskundige
Informatica centraal hebben gestaan. Per competentie geef ik aan hoe ontwikkeld deze
competentie is en welke punten ik nog verder moet ontwikkelen tijdens mijn afstuderen.

2.4.1.

SAMENWERKEN

Tijdens de opleiding Bedrijfskundige Informatica heb ik veel te maken gehad met deze
competentie, doordat er in veel studieblokken groepstaken uitgevoerd moesten worden. Ik vind
ook dat ik kan zeggen dat ik deze competentie goed beheers. Op mijn werk heb ik diverse
projecten uitgevoerd waarbij ik het samengewerkt met collega’s met verschillende
achtergronden, posities, karakters en doelstellingen. Bij de uitvoering van deze projecten heb ik
geen problemen ondervonden. Ik weet goed wat mijn competenties zijn (en welke niet) en zet
deze altijd zodanig in dat doelen bereikt worden. Hierbij ben ik ook meestal goed in staat om op
basis van beperkte informatie beslissingen te nemen en hierdoor doelen te realiseren.
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Het omgaan met conflicten en weerstand is niet mijn sterkste kant. Dit is echt één van de
punten waar ik aan wil werken tijdens mijn afstudeerperiode. Dit wil ik doen door in
conflictsituaties het gesprek aan te gaan over het conflict. Ook d.m.v. feedbackgesprekken wil ik
hier actief aan werken. Daarnaast heb ik tot op heden weinig diverse rollen gehad binnen
projecten waaraan ik heb gewerkt, maar tijdens het afstudeerproject zal dit wel veranderen.
Aan de ene kant zal ik lid zijn, maar ook een aantal vergaderingen zal ik voorzitten. Tevens zal ik
tijdens de interviews de aantekeningen maken.

2.4.2.

PROJECTMATIG WERKEN

Tijdens mijn studie ook en ook op mijn werk heb ik al regelmatig projectmatig gewerkt en dit
gaat mij over het algemeen goed af. Bij het werken in projectteams vind ik het ook prettig om
het werk echt projectmatig aan te pakken, dit zorgt er namelijk voor dat iedereen van elkaar
weet wat hij/zij moet doen. Wat ik wel kan verbeteren is het plannen van mijn werkzaamheden
en het bewaken van deze planning.
Het plannen van mijn werkzaamheden en het bewaken hoop ik te verbeteren door een goed
projectplan te maken met bijbehorende projectplanning. Daarnaast houd ik voor mijzelf bij
wanneer activiteiten uitgevoerd en producten van het project ingeleverd moeten zijn. Hierbij
moet ik mijzelf wel aan deze planning houden.

2.4.3.

LEREN EN ONTWIKKELEN

Het leren en ontwikkelen beheers ik goed, wat ook blijkt dat ik de deeltijdopleiding
Bedrijfskundige Informatica ben gaan doen terwijl ik bij het begin van deze opleiding al 9 jaar
fulltime werkte. Leren en ontwikkelen vind ik dan ook belangrijk. Zeker in het IT vakgebied moet
je jezelf ook blijven ontwikkelen.
Door middel van deze competenties probeer ik mijzelf ook verder te ontwikkelen tijdens mijn
afstudeeropdracht. Ook door middel van feedback tijdens gesprekken met de
bedrijfsbegeleider, afstudeerbegeleider en medestudenten probeer ik mij verder te
ontwikkelen. Daarnaast heb ik tijdens mij werk niet vaak te maken met het maken van
rapporten en het uitvoeren van een onderzoek en hierin wil ik mij met deze afstudeeropdracht
ook verder in ontwikkelen.

2.4.4.

COMMUNICEREN

De communicatie tussen mijzelf en anderen verloopt over het algemeen goed. Ik neem meestal
een actieve luisterhouding (vroeger veel feedback op gehad) aan. Ook het luisteren naar
anderen en uit gesprekken de essentie filteren is een sterke kant van mij. Waar ik aan moet
werken is mensen ook uit te laten praten, terwijl ik zelf al het antwoord denk te weten. Dit
overkomt mij nog wel eens, vooral in situaties waarin ik de expertrol binnen een gesprek heb.
Tijdens het afstudeerproject zal ik mij vooral richten op het laten uitspreken van anderen. Dit zal
vooral tijdens de interviews belangrijk zijn. Ik ben in de interviews toch degene die de kennis
over informatiebeveiliging heeft, maar moet hierbij niet conclusie trekken voor anderen.
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2.4.5.

ANALYSE EN OORDEELSVORMING

Analyseren en oordeelsvorming is niet mijn sterkste kant. In mijn werk ben ik veelal
praktijkgericht gericht bezig, waardoor ik vaak analyses maak gebaseerd op kennis uit de praktijk
en veel minder uit de theorie. Daarnaast heb ik de eigenschap snel ergens een oordeel over te
vormen.
Tijdens mijn afstudeerproject wil ik dan ook werken aan deze competenties. Een voordeel
tijdens de afstudeeropdracht is dat mijn kennis op het gebied van informatiebeveiliging niet
groot is en ik daarom ook echt de theorie zal moeten gebruiken om de opdracht succesvol af te
ronden. Ik zal binnen deze afstudeeropdracht ook echt naar een geschikte oplossingsrichting
moeten zoeken m.b.t. informatiebeveiliging voor Merford. Ook zal ik veel aandacht moeten
besteden aan de analyse van de onderzoeksresultaten om te komen tot een goed
implementatieplan.

2.4.6.

OMGEVINGSBEWUST DENKEN EN HANDELEN

Doordat ik al 13 jaar werk binnen de Merford organisatie ben ik mij goed bewust van de
omgeving en de diverse mensen waarmee ik moet samenwerken. Met veel van de medewerkers
die betrokken zijn bij dit onderzoek heb ik ook al vaker samengewerkt. Wel zal ik aandacht
moeten besteden aan de wijze van rapporteren; de te maken rapporten moeten kort en krachtig
zijn en de kern van de problemen en oplossingen beschrijven.
Om bovengenoemd punt te realiseren zal ik regelmatig conceptversies bespreken met mijn
bedrijfsbegeleider en afstudeerbegeleider. Dit om ervoor te zorgen dat ik regelmatig feedback
krijg op de taal, inhoud en structuur van de rapporten. Daarnaast zal ik mijn rapporten ook laten
lezen door mensen die niets met de afstudeeropdracht te maken hebben om ook feedback te
krijgen of de gemaakte rapportage begrijpbaar is.

2.4.7.

CONCLUSIE ONTWIKKEL COMPETENTIES

Samengevat zal ik mij tijdens het afstudeerproject richten op de volgende verbeterpunten:






Werken aan weerstand en conflicten;
Meerdere rollen aannemen tijdens het project;
Afspraken plannen;
Feedback vragen en ontvangen op rapporten en op handelen;
Vanuit de theorie het onderzoek uitvoeren en analyseren;
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3.

UITVOERING

In dit gedeelte van het procesverslag beschrijf ik de uitvoering van het afstudeerproject. Dit doe
ik aan de hand van de verschillende fasen van het project.

3.1.

ORIENTATIEFASE

Na afloop van het tweede kwartaal van het vierde jaar van de opleiding Bedrijfskundige
Informatica ben ik in februari 2011 gestart met de uitvoering van de afstudeeropdracht.
Allereerst ben ik begonnen met een oriëntatie van de Merford organisatie. Veel van de
informatie over Merford was al bekend bij mij, doordat ik al sinds 1999 bij deze organisatie
werkzaam ben. Daarnaast heb ik gesprekken gevoerd met een aantal medewerkers en
documenten bestudeerd (bv. Organogram, etc.). Ook heb ik een enquête gehouden voor het in
kaart brengen van de cultuur van de organisatie. De informatie uit de oriëntatie van de Merford
organisatie is verwerkt in het eerste hoofdstuk van het oriëntatieverslag.
Na de oriëntatie was het voor mij nog niet duidelijk wat de exacte inhoud van de opdracht was.
Merford is continue bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten, zodat men de huidige
marktposities kan behouden of kan vergroten. Voor het ontwerp van producten is specifieke
(geluids)kennis noodzakelijk, maar als een product ontworpen is kan deze eenvoudig door
andere organisaties nagemaakt worden. Voor Merford is het dus van groot belang dat
productontwerpen en de specifieke kennis over hoe deze producten ontworpen zijn, op een
zodanige manier beveiligd zijn dat deze informatie niet bewust of onbewust verspreid kan
worden. In eerste instantie was het de bedoeling dat ik zou kijken hoe deze gevoelige
bedrijfsinformatie beveiligd moest worden (technisch).
Door gesprekken met mijn bedrijfsbegeleider en door mijzelf meer te verdiepen in
informatiebeveiliging kwam ik tot de conclusie dat informatiebeveiliging veel meer is dan alleen
technische maatregelen nemen. Om informatiebeveiliging goed op orde te hebben moet er een
beleid zijn en hierin moeten procedures staan om de beschikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen. Vanuit het beleid en de procedures kunnen
dan eventueel technische maatregelen genomen worden waarmee het beleid afgedwongen kan
worden. Tijdens een overleg met de directie van Merford heb ik dit aangekaart en vanuit de
directie is toen besloten dat er in de toekomst een informatiebeveiligingsbeleid moet komen.
Om te komen tot dit beleid heb ik de opdracht gekregen om onderzoek uit te voeren naar de
huidige knelpunten op het gebied van informatiebeveiliging, aanbevelingen te doen wat er
aangepast moet worden en een implementatieplan te schrijven.
Nadat de opdracht duidelijk was, ben ik begonnen met het plan van aanpak voor het project. In
dit plan heb ik de probleem- en doelstelling uitgewerkt, de opdracht verder geformuleerd, de
scope van het project en het projectteam bepaald. Daarnaast is er een globale planning voor het
project opgesteld en een globale risicoanalyse uitgevoerd.
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3.2.

PROJECTDEFINITIEFASE

Na de oriëntatiefase en voordat ik daadwerkelijk ben begonnen met het onderzoek heb ik
tijdens de projectdefinitie het plan van aanpak uit de oriëntatiefase verder uitgewerkt.
Daarnaast is tijdens deze fase de definitieve opdracht geformuleerd en zijn doelstellingen en
verwachtingen goedgekeurd door mijn bedrijfsbegeleider. Tevens is tijdens deze fase de
literatuurstudie uitgevoerd. Aan het einde van deze fase is het definitieve oriëntatieverslag
ingeleverd.

3.3.

ONDERZOEKSFASE

Nadat de definitieve opdracht was vastgesteld en ik wist welke activiteiten uitgevoerd moesten
worden ben ik gestart met het werkelijke onderzoek. Vanuit de literatuurstudie had ik de keuze
gemaakt voor ISO 27001 als leidraad voor het onderzoek, aangevuld met het CObIT Security
Maturity model voor het bepalen van het huidige niveau. Daarnaast is het met dit model ook
mogelijk om vanuit de aanbevelingen een implementatieplan te maken hoe het
informatiebeveiligingsniveau stapsgewijs verbeterd kan worden. Nadat de keuze was gevallen
op ISO 27001, ben ik op zoek gegaan naar een goede manier om de knelpunten op het gebied
van informatiebeveiliging te onderzoeken aan de hand van de categorieën van ISO 27001.
Uiteindelijk heb ik gekozen om hiervoor een bestaande audit checklist voor ISO 27001 te
gebruiken die via internet te vinden. Deze audit checklist is te vinden in bijlage 2 van de
bijlagenbundel.
Vanuit de audit checklist heb ik eerst gekeken welke interne documenten van Merford
onderzocht konden worden tijdens de documentstudie die ik heb uitgevoerd. Nadat ik bepaald
had welke documenten van belang waren voor het onderzoek heb ik deze documenten
opgevraagd en deze bestudeerd.
Na uitvoering van de documentenstudie heb ik door middel van ‘open interviews’ het onderzoek
verder uitgevoerd. Ook hierbij heb ik de audit checklist weer als basis genomen. Doordat ik de
documentenstudie al had uitgevoerd, was het mogelijk om sommige onderdelen van de audit
checklist weg te laten of juist extra toelichting te vragen tijdens de interviews over bepaalde
onderwerpen. Het plannen van de interviews kostte wel de nodige tijd, doordat er ook een
aantal directieleden / managers geïnterviewd zouden worden en zij toch drukke agenda’s
hebben. Dit was ook één van de risico’s die ik al in de risicoanalyse van het projectplan had
benoemd. Door onderwerpen van interviews te combineren in één interview, was het mogelijk
om minder interviews te houden. Daarnaast was de directie tijdens het overleg in de
oriëntatiefase volledig overtuigd geraakt van het belang van het onderzoek. Uiteindelijk zijn de
interviews in de loop van drie weken uitgevoerd.
Nadat de literatuurstudie, documentenstudie en de interviews afgerond waren, ben ik
begonnen met de resultaten vast te stellen en deze te analyseren. De onderzoeksresultaten zijn
te vinden in hoofdstuk 5 van het productverslag.
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Tijdens het onderzoek had ik regelmatig contact met mijn bedrijfsbegeleider over de voortgang
van het onderzoek. De resultaten van het onderzoek heb ik aan het eind van deze fase ook
gepresenteerd aan de directie. Aan de ene kant schrokken ze wel van het resultaat, ze dachten
dat de informatiebeveiliging beter geregeld was. Aan de andere kant zagen ze ook wel in dat
informatiebeveiliging iets is van de hele organisatie en dat het gedragen moet worden door
directie en management, terwijl nu alleen de IT-afdeling bepaalde maatregelen uitvoerde m.b.t.
informatiebeveiliging.

3.4.

ANALYSEFASE

Voor het analyseren van de resultaten en het geven van de aanbevelingen hoe de
informatiebeveiliging verbeterd kan worden, heb ik de resultaten van de interviews en
documentenstudie allereerst afgezet tegen de categorieën van ISO 27001. Hierbij heb ik
gekeken aan welke onderdelen van de audit checklist Merford wel/niet voldeed m.b.t.
informatiebeveiliging. Daarnaast heb ik de resultaten afgezet in het CObIT Security Maturity
model. Dit model geeft aan welk volwassenheidsniveau de informatiebeveiliging heeft binnen
een organisatie. Daarnaast is met behulp van dit model ook eenvoudig te zien welke
maatregelen getroffen moeten worden om een hoger volwassenheidsniveau te behalen.
Door de resultaten te analyseren met behulp van het CObIT Security Maturity model werd het
voor mijn bedrijfsbegeleider inzichtelijker welke verbeterpunten per niveau aangepakt moesten
worden. Hij vond deze manier van presenteren met behulp van een volwassenheidsniveau dan
ook erg helder.
De analyse van de resultaten en de aanbevelingen die zijn gedaan, zijn weer gerapporteerd in
het productverslag.

3.5.

IMPLEMENTATIEONTWERP FASE

In deze fase heb ik het implementatieplan opgesteld. Bij de definitie van de afstudeeropdracht
was al bepaald dat de werkelijke implementatie pas zou plaatsvinden na afloop van het
afstuderen. Hiervoor waren de volgende redenen:



De implementatie zou niet passen in het tijdsbestek van de afstudeeropdracht;
Veel van de verbeteringen die doorgevoerd moeten worden, kunnen niet door mij
doorgevoerd worden. Dit komt doordat beleidsregels en procedures door verschillende
medewerkers gemaakt dienen te worden.

Eén van de risico’s uit de risicoanalyse is dat er uiteindelijk na afloop van mijn afstudeeropdracht
een implementatieplan zou liggen, wat daarna niet uitgevoerd zou worden. Doordat ik dit risico
al had ingeschat, heb ik tijdens deze fase ook een aantal keren met directie en andere
betrokkenen bijeen gezeten om hen te overtuigen van het belang van informatiebeveiliging.
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Het implementatieplan is ontworpen aan de hand van de PDCA-cyclus van Deming. Hierbij is de
implementatie in kleinere projecten opgedeeld, waarbij de uitkomst van elk subproject een
verbetering van het volwassenheidsniveau van de informatiebeveiliging is. Door deze
gefaseerde implementatie is het project voor Merford ook beter behapbaar geworden.
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4.

TERUGBLIK

In dit hoofdstuk kijk ik terug op de uitvoering van de afstudeeropdracht en kijk ik of ik mijn
verwachtingen en ontwikkelcompetenties heb behaald.

4.1. ONTWIKKEL COMPETENTIES
In deze paragraaf kijk ik terug op de ontwikkelcompetenties zoals ik deze in paragraaf 2.4 had
gesteld.

4.1.1.

SAMENWERKEN

Tijdens de afstudeeropdracht heb ik veel en effectief samengewerkt met verschillende personen
uit de organisatie. De meeste personen waren direct betrokken bij het project. Tijdens het
project ben ik bij een aantal directievergaderingen aangeschoven waarbij mijn afstudeerproject
is besproken. Vooral tijdens de oriëntatiefase toen de opdracht nog niet helder was heb ik
tijdens deze vergaderingen de rol van voorzitter gehad. Mijn doel tijdens deze vergaderingen
was de opdracht helder te krijgen en hierbij was het nodig om sommige directieleden te
overtuigen dat informatiebeveiliging niet alleen een taak van IT is waarbij zij technische
maatregelen nemen, maar dat informatiebeveiliging gedragen moet worden door het
management, waarbij het vooral belangrijk is om een te komen tot een
informatiebeveiligingsbeleid. Uiteindelijk heb ik alle directieleden kunnen overtuigen dat
informatiebeveiliging allereerst gaat om het bepalen van eisen en wensen met bijbehorend
beleid en dat de IT-afdeling aan de hand van dit beleid eventueel technische maatregelen kan
nemen om dit beleid te ondersteunen.

4.1.2.

PROJECTMATIG WERKEN

Aan het begin van het afstudeerproject had ik mijzelf voorgenomen mij meer te ontwikkelen in
het plannen van werkzaamheden en het bewaken van deze planning. Achteraf moet ik
concluderen dat ik hierin niet volledig in ben geslaagd. Hierbij moet ik aangeven dat dit mede
kwam doordat ik binnen Merford verantwoordelijk werd voor een extra project binnen mijn
normale werkzaamheden en afstuderen. Dit project was de coördinatie van alle ICT-activiteiten
m.b.t. de nieuwbouw en verhuizing van één van onze vestigingen. Door de directie van Merford
werd ik gevraagd om alle ICT-activiteiten aangaande de nieuwbouw en verhuizing te
coördineren. Dit project startte eind april waarbij de tijd die ik op het werk had ingepland voor
mijn afstuderen opging aan dit project. Dit was niet als risico ingeschat tijdens de oriëntatiefase.

4.1.3.

LEREN EN ONTWIKKELEN

Door middel van de competenties heb ik veel geleerd tijdens mijn afstudeerproject. Ook het
vragen van feedback over de uitvoering van mijn werkzaamheden heeft hieraan bijgedragen.
Daarnaast was het uitvoeren van een onderzoek een leerzame ontwikkeling.
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4.1.4.

COMMUNICEREN

Tijdens het afstudeerproject heb ik diverse vergaderingen en feedbacksessies gehad. Daarnaast
heb ik met diverse medewerkers interviews gehouden. Tijdens deze momenten heb altijd een
actieve luisterhouding gehad. Vooral tijdens de interviews heb ik mij erg gefocust op het laten
uitspreken van de persoon die geïnterviewd werd, ondanks dat ik de expert was. De rol van
expert tijdens de interviews heb ik alleen gebruikt om eventueel dieper op gegeven antwoorden
door te vragen.

4.1.5.

ANALYSE EN OORDEELSVORMING

Tijdens het afstudeerproject heb ik een literatuurstudie uitgevoerd. De kennis die ik heb
opgedaan vanuit de literatuurstudie heb ik toegepast bij de uitvoering van het onderzoek. Naast
de literatuurstudie heb ik een audit checklist voor ISO 27001 gebruikt binnen het onderzoek.
Met behulp van de checklist heb ik een documentstudie en de interviews uitgevoerd. Door de
theorie en de interviews/documentenstudie tegen elkaar weg te zetten heb ik een goede
analyse kunnen doen van het huidige niveau van de informatiebeveiliging. Hierna heb ik aan de
hand van het CObIT Security Maturity model een analyse gedaan van de aanbevelingen en deze
verwerkt tot een implementatieplan.

4.1.6.

OMGEVINGSBEWUST DENKEN EN HANDELEN

Bij de planning en uitvoering van de interviews heb ik rekening gehouden met de volle agenda’s
van de medewerkers die geïnterviewd zouden worden. Ik heb hierbij meerdere onderwerpen
van de ISO 27001 in één interview behandeld, zodat medewerkers niet meerdere keren voor
een interview nodig waren. Hiermee heb duidelijk laten zien dat ik in denken en handelen
bewust ben van de omgeving waarin een project wordt uitgevoerd. Daarnaast had ik mij
voorgenomen meer tijd een aandacht te besteden aan de wijze van rapporteren, zodat de
kwaliteit van de rapporten (oriëntatieverslag, productverslag en procesverslag) naar
tevredenheid zou zijn. Hierin ben ik redelijk geslaagd, mede doordat ik regelmatig feedback heb
gevraagd en gekregen van mijn bedrijfsbegeleider en ook van mij afstudeerbegeleider.

4.2.

VERWACHTINGEN

In deze paragraaf blik ik terug op de verwachtingen die ik had aan het begin van het onderzoek.

4.2.1.

DE OPDRACHT

Tijdens de uitvoering van het onderzoek heb ik duidelijk gemerkt dat de structuur van Merford
veel raakvlakken heeft met een machine bureaucratie en ook de cultuur van Merford heeft wel
invloed gehad op het onderzoek. Tijdens gesprekken met medewerkers liep ik tegen behoorlijk
veel weerstand aan m.b.t. regels en procedures. Medewerkers vinden dat zij hun werk moeten
kunnen doen en willen hierin geen belemmeringen ondervinden. Bij de implementatie van de
aanbevelingen moet dus duidelijk gecommuniceerd worden naar het doel en het nut van
procedures en regels als deze ingevoerd worden.
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4.2.2.

DE BEDRIJFSBEGELEIDER

Tijdens de afstudeeropdracht heb ik wekelijks overleg gehad met Joost Vertooren, mijn
bedrijfsbegeleider. Tijdens deze gesprekken hebben we de voortgang van het project
besproken. Daarnaast is het overleg ook gebruikt als feedbackgesprek. We hebben ook
regelmatig discussie gehad over de richting van het onderzoek. Joost vond vaak dat
informatiebeveiliging het toepassen van technische middelen is waarmee maatregelen
afgedwongen kunnen worden en dat hiervoor een beleid niet noodzakelijk voor is. Mijn kant in
de discussies was vaak het tegenovergestelde: je moet eerst een beleid hebben en als dit beleid
er is kan je technische middelen gebruiken om dit beleid te borgen. Ondanks deze discussie heb
ik altijd de vrijheid gekregen van Joost om het onderzoek op deze manier uit te voeren en deze
discussies hielpen ook hierin. Uiteindelijk staat Joost ook volledig achter de uitkomsten en
aanbevelingen van het onderzoek.

4.2.3.

DE MEDEWERKERS

Tijdens het onderzoek heb ik met diverse medewerkers contact gehad. Ik heb verschillende
interviews en presentaties gehouden. Daarnaast heb ik feedbackgesprekken en vergaderingen
gehad met medewerkers. Aan al deze activiteiten hebben de medewerkers, zoals verwacht, hun
medewerking verleend.

4.2.4.

DE AFSTUDEERBEGELEIDER

Tijdens de afstudeerperiode heb ik geregeld gesprekken gehad met Paul Mennens over de
voortgang van het afstuderen. Deze gesprekken heb ik als zeer prettig ervaren. Paul neemt altijd
de tijd en gaf altijd heldere feedback op producten. De feedback gaf mij het gevoel dat ik op de
goede weg was en door de feedback werd voor mij altijd duidelijk welke onderdelen voor
verbetering vatbaar waren.
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REFLECTIE

5.

In dit hoofdstuk geef ik aan wat mijn leerpunten zijn geweest tijdens het afstudeerproject.
Daarnaast reflecteer ik de opdracht aan de hand van de BI-kegel en ga ik kort in op mijn rol
tijdens de afstudeeropdracht. Als laatste geef ik aan waarom ik mijzelf een Bedrijfskundige
Informaticus vind.

5.1.

LEERPUNTEN

Terugkijkend naar de uitvoering van de afstudeeropdracht kan ik de volgende leerpunten
benoemen die ik in de toekomst hoop te kunnen toepassen:












Bij de start van een project is een goede voorbereiding misschien wel het belangrijkste
onderdeel van het hele project. Door een goede oriëntatie is bekend met welke
stakeholders je te maken hebt en welke belangen er spelen. Ook weet je hoe de
structuur en de cultuur van de organisatie in elkaar zitten en kan je daar eventuele
risico’s op afstemmen.
Zorg voor een duidelijke opdrachtformulering voordat er wordt gestart met project.
Deze opdracht moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn, zodat iedereen weet wat hij/zij
mag verwachten van het project. Daarnaast is belangrijk dat de opdracht is getekend en
deze tussendoor niet wijzigt.
Ik moet voorafgaand aan de start van een project een goede risicoanalyse uitvoeren.
Door een goede risicoanalyse en na te denken over hoe deze risico’s zijn af te vangen,
wordt het eenvoudiger om tijdens het project te reageren om mogelijke
probleemsituaties.
Bij de start van een project moet ik zorgen dat ik een duidelijke en realistische planning
maak. Hierbij moet ik ook zorgen dat ik de tijd ook inplan en reserveer. Tijdens de
uitvoering van het afstudeerproject is dit niet altijd gelukt. Vaak is tijd die ik op het werk
had gereserveerd in mijn agenda voor de uitvoering van het onderzoek opgegaan aan
andere taken.
Ik moet zorgen dat ik tijd krijg van het management om een opdracht uit te voeren.
Indien dit niet past met mijn overige werkzaamheden moet ik of de opdracht niet
aannemen of het management moet een oplossing zoeken. Tijdens deze opdracht was
dit niet goed afgekaderd bij de start van het project, waardoor het project langer duurde
dan ik wilde.
Werken aan het ontvangen van feedback. Soms zie ik feedback als kritiek, waarbij ik
minder open sta voor de feedback.
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5.2.

REFLECTIE AAN DE HAND VAN DE BI-KEGEL

In deze paragraaf zet ik mijn afstuderen af tegen de BI-kegel. De BI-kegel wordt weergegeven in
afbeelding 5.1 en is het de leidraad die Avans Hogeschool gebruikt om te kijken of de opdracht
in verhouding staat met het doel van de
opleiding.
M
Een BI-er is een professional die ervoor zorgt
dat mensen en IT op een dusdanige wijze
worden ingezet en dat de
informatievoorziening en bedrijfsprocessen zo
worden ingericht dat deze bedrijfsprocessen
beter afgestemd zijn op de klant en de
organisatiestrategie. Essentieel hierbij is het
woord ‘beter’. Een BI-er zal, uitgaande van
een huidige situatie, een verandering initiëren
teneinde een verbetering in de bedrijfsvoering
te realiseren.

k la n t

IV

BP

s tr a te g ie

IT
B P = b e d r ijfs p r o c e s s e n
IV = in fo r m a tie v o o r z ie n in g
IT = in fo r m a tie te c h n o lo g ie
M = m ensen

Mensen
De afstudeeropdracht is heel erg gericht geweest op het aangeven van welke veranderingen er
genomen moeten worden om de informatiebeveiliging te verbeteren binnen Merford. Vooraf
werd informatiebeveiliging vooral gezien als een (technische) taak van de IT-afdeling. Door het
uitgevoerde onderzoek is de directie en het management ervan bewust geworden dat
informatiebeveiliging een veel breder onderwerp is. Zij hebben hun mening m.b.t.
informatiebeveiliging veranderd en besloten dat er eerst een beleid moet komen waar zijn
eindverantwoordelijk voor zijn en waarbij de IT-afdeling alleen verantwoordelijk is voor de
uitvoering van bepaalde technische maatregelen die gebaseerd zijn op het beleid.
Informatietechnologie
Informatietechnologie is bij de uitvoering van de opdracht maar zijdelings betrokken geweest.
Uiteindelijk volgen uit het onderzoek wel aanbevelingen die consequenties hebben voor de
informatietechnologie.
Informatievoorziening
Het doel van de opdracht is het verbeteren van het niveau van de informatiebeveiliging.
Hierdoor zal de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie beter
geborgd worden, waardoor ook de betrouwbaarheid van de informatievoorziening groter
wordt.
Bedrijfsproces
Tijdens het onderzoek zijn de bedrijfsprocessen niet specifiek onderzocht. Wel is er gekeken
naar informatie die binnen bepaalde processen wordt gebruikt. Daarnaast is voornamelijk
gekeken naar ondersteunende processen die betrekking hebben op informatiebeveiliging. In het
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implementatieplan wordt toegewerkt naar een informatiebeveiligingsbeleid, wat ook zal
resulteren in een informatiebeveiligingsbeheerproces
Klant
Door de implementatie van de aanbevelingen ter verbetering van het niveau van de
informatiebeveiliging zal de betrouwbaarheid van informatie worden verhoogd. Aan de ene kant
is de informatie van Merford zelf beter beveiligd, maar ook informatie van/over klanten en hun
projecten zal door de implementatie beter beveiligd worden. Hierdoor is ook de integriteit en
vertrouwelijkheid van deze informatie gewaarborgd.
Strategie
De strategie van Merford is gericht op het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten die
voldoen aan de eisen van de klant. Voor het maken van deze producten is specifieke kennis
noodzakelijk. Door de implementatie van de aanbevelingen is deze specifieke kennis beveiligd.

5.3.

ROL TIJDENS AFSTUDEERPROJECT

In deze paragraaf ga ik in op de rollen die ik heb aangenomen tijdens het afstudeerproject. Een
uitgebreide omschrijving van de rollen is te vinden in bijlage 1.
Tijdens het afstudeerproject heb ik vooral de voorzittersrol en de van specialist gehad. In het
project heb ik als voorzitter de coördinatie van het project op mij genomen. Bij de start van het
project heb ik in gesprekken met medewerkers de meningen over de opdracht op een rij gezet
en hieruit is bepaald wat de definitieve opdracht zou worden. Hierbij was het nodig om
consensus in de groep medewerkers te vinden; de ene medewerker wilde zo snel mogelijk
technische oplossingen voor informatiebeveiliging, anderen vonden het belangrijk dat er een
beleid zou komen en er waren zelfs medewerkers die informatiebeveiliging niet de moeite
waard vonden. Doordat ik ook de rol van specialist had, was het wel moeilijk om vrij te blijven
van een eigen belang of een eigen inhoudelijke stellingname. Door de directie van Merford werd
uiteindelijk aan mij gevraagd om toch ook vanuit de rol van specialist te reageren, waarbij ik een
deskundig gezichtspunt toe heb gevoegd aan de discussie over de opdrachtbeschrijving. Na deze
inbreng heb ik samen met de groep medewerkers de knoop doorgehakt over de
opdrachtbeschrijving. Tijdens de interviews heb ik de rol van voorzitter en specialist gecombineerd.
De rol van specialist heb ik hierbij gebruikt om de interviews voor te bereiden (inhoudelijk) en de
voorzittersrol voor het houden van de interviews. Bij het interviewen zelf heb ik de rol van specialist
ook gebruikt als ik dieper wilde ingaan op antwoorden die werden gegeven. De rol van specialist heb
ik daarnaast ook gebruikt bij het analyseren van de resultaten van de interviews, documentenstudie
en literatuurstudie en het doen van aanbevelingen voor de verbetering van informatiebeveiliging en
deze aanbevelingen omzetten in een implementatieplan.
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5.4.

IK BEN EEN BI-ER OMDAT…

In deze paragraaf ligt ik toe dat ik een BI-er ben aan de hand van het profiel van de
Bedrijfskundige Informatica.
Veranderingsprocessen initieert, beheerst en stuurt:
Door middel van het implementatieplan waarin de verbeteringen staan met betrekking tot
informatiebeveiliging binnen Merford heb ik de benodigde veranderingen geïnitieerd en sturing
gegeven over hoe deze verbeteringen uitgevoerd moeten worden. Na afloop van het
afstudeerproject zal ik (zeer waarschijnlijk) de rol van coördinator informatiebeveiliging
toebedeeld krijgen binnen de organisatie waardoor ik ook de beheersing en verdere sturing van
de implementatie moet gaan uitvoeren.
Een trekker en duwer is in veranderingsprocessen:

Tijdens het afstudeerproject ben ik met regelmaat de trekker en duwer geweest in het project.
Vooral op de momenten dat er verschillende meningen waren over de uitvoering van
informatiebeveiliging (alleen technische oplossingen implementeren of starten met een beleid
en dit beleid leidend laten zijn voor eventuele technische oplossingen) heb ik door o.a.
vergaderingen en discussies met medewerkers het project moeten trekken en duwen in de
beste richting.
Ongewenste groepsprocessen doorbreekt en positief bijstelt:
Zoals in voorgaand punt al aangegeven waren er tijdens het project verschillende meningen
over de uitvoering van het project. De discussies hierover waren een bedreiging voor de
voortgang van het project. Door medewerkers te betrekken en het doel en nut van
informatiebeveiliging veelvuldig toe te lichten, kwamen medewerkers toch op één lijn te zitten.
Een klantgerichte instelling heeft:
De directie van Merford heb ik in deze opdracht als de klant beschouwd. Zij hebben een
probleem en ik heb mij bij de uitvoering van de opdracht continu afgevraagd of de
aanbevelingen ook een oplossing voor het probleem zijn.
De mogelijkheden van IT voor de bedrijfsvoering kan beoordelen:
Tijdens de opdracht heeft IT niet een grote rol gehad. Er is wel gekeken hoe bepaalde ITprocessen zijn ingericht en welke middelen er worden gebruikt. Als er naar IT wordt gekeken
vanuit een technische invalshoek, dan hebben de aanbevelingen die worden gedaan weinig van
doen met IT. Mijn mening is echter dat informatiebeveiliging en een bijbehorend beleid ook
onderdeel moet zijn van IT, waarbij IT dan vooral een uitvoerende rol heeft in het borgen van
het beleid.
Informatievoorziening bekijkt vanuit het perspectief van de gebruiker:

Vanuit de klant (directie Merford) is het belangrijk dat de betrouwbaarheid van de
informatievoorziening gewaarborgd is. Hiervoor is het noodzakelijk dat bepaalde maatregelen
worden genomen, zoals deze staan in het implementatieplan. De medewerkers van Merford
vinden het echter vooral belangrijk dat de informatievoorziening hen ondersteund in de
werkzaamheden die zij moeten uitvoeren. De maatregelen die in het implementatieplan staan
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moeten de medewerkers dus niet hinderen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Bij de
implementatie zal hier dus rekening mee gehouden moeten worden. Ook is dan van belang dat
de medewerkers op de hoogte zijn van het doel en nut van de te treffen maatregelen.
Tactisch omgaat met weerstanden en conflicten:
Zoals bij het voorgaande punt omschreven is het belangrijk dat medewerkers worden betrokken
bij de implementatie van informatiebeveiliging. Om de weerstand van medewerkers t.o.v. de
maatregelen te voorkomen is het dan ook belangrijk om ze te betrekken en op de hoogte te
houden van het doel en nut van de maatregelen.
Vaardig luistert en deskundig adviseert;
Tijdens het afstudeerproject heb ik mijn luistervaardigheden vooral toegepast bij de interviews
en bij vergaderingen, presentaties en feedbackgesprekken. Door de theorie m.b.t.
informatiebeveiliging (verkregen uit de literatuurstudie) toe te passen bij de analyse van de
interviews en documentenstudie heb ik geprobeerd een deskundig advies te geven. Dit advies
bestaat uit aanbevelingen om de informatiebeveiliging te verbeteren binnen Merford.
Zijn eigen grenzen kent:
Bij het vaststellen van de kaders voor het afstudeerproject heb ik rekening gehouden met de
mogelijkheid om activiteiten wel of niet uit te kunnen voeren. Hieruit is ook naar voren
gekomen dat de daadwerkelijke implementatie niet uit te voeren zou zijn binnen de gestelde tijd
van het afstudeerproject.
De door de opleiding vereiste kennis, inzicht en beroepsvaardigheden kan toepassen in
praktijksituaties:
De kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan binnen de studie Bedrijfskundige Informatica
hebben een goede basis gelegd voor de uitvoering van de afstudeeropdracht. Hierbij moet
gedacht worden aan methoden van onderzoek, projectmanagement en organisatiekunde.
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BIJLAGE 1: DE TEAMROLLEN VAN BELBIN
De bedrijfsman BM
Kenmerken
De Bedrijfsman is praktisch ingesteld, de organisator die besluiten concreet
in taken vertaalt. Hij is nuchter, ordelijk, werkt hard en pakt zaken
systematisch en consciëntieus aan. De BM is een efficiënte doener met een
ijzeren wil. Hij is zowel loyaal, taai als vasthoudend en saai. Soms stelt hij zich erg behoudend en star
op hem het praktisch nut van een nieuw plan niet gelijk duidelijk is. Hij heeft behoefte aan ritme en
regelmaat, vaste afspraken en structuren en werkt daar constant aan.
Rol
De Bedrijfsman is sterk in het omvormen van plannen en strategieën tot concrete taken en
bezigheden. Hij ziet wat wel of niet haalbaar is. De BM heeft organisatietalent, kan implementeren
en zorgt dat alle taken gedaan worden. Managementtaken, waar verantwoordelijkheid en
doelmatigheid belangrijk zijn, zijn bij hem in goede handen.
Te vermijden gedrag
Te weinig flexibel opstellen, m.n. te weinig openstaan voor plotselinge ideeën, kansen en andere
koersen.
Afbrekende kritiek uiten: ideeën van anderen te snel van tafel vegen en als nutteloos afdoen.
Te snel aan de slag willen gaan; al beginnen met ordenen en regelen terwijl de doelen en uitkomsten
nog niet gepreciseerd zijn.
De Brononderzoeker
Kenmerken
De Brononderzoeker is extravert en innemend, joviaal, hartelijk en altijd op
zoek naar nieuwe informatie en interessante contactpersonen. Hij is
nieuwsgierig en legt makkelijk contacten en beschikt over een uitgebreid
netwerk. Door zijn veelzijdigheid en brede belangstelling vindt men de BO vaak creatief, hoewel hij
eerder ideeën verzamelt dan ze daadwerkelijk verzint. Hij houdt van brainstormen, innovatie en
ontwikkeling en improviseren. De Brononderzoeker is speels, positief ingesteld, steels en enthousiast
en is een onuitputbare bron van informatie en ideeën. Af en toe heeft hij de neiging om zaken net zo
makkelijk los te laten als dat hij eraan begonnen is.
Rol
De Brononderzoeker is sterk in het verkennen en inbrengen van ideeën en bronnen van buiten de
groep. Hij kan links leggen, terreinen verkennen en onderhandelen. Door zijn pragmatisme en
tegenwoordigheid van geest, ontdekt hij waar de kansen liggen en weet hij deze ook te benutten. Hij
heeft drukte en afwisseling nodig. Krijgt hij onvoldoende stimulans van zijn omgeving dan slaat de
verveling al gauw toe en werkt hij ineffectief.
Te vermijden gedrag
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Overenthousiasme
Te snel afgeleid door interessante maar voor het team irrelevante zaken
Te veel verslappen als het nieuwe van iets af is en nonchalant tegenover zaken staan waar zijn hart
niet bij ligt.
De Plant
Kenmerken
De Plant is de innovator. Het creatieve brein dat met verbeeldingskracht
originele ideeën en alternatieven aandraagt. Hij zoekt ruimte om te kunnen
fantaseren, strategieën en scenario's voor de toekomst te ontwerpen en
met verrassende oplossingen voor bestaande problemen te komen. De PL is introvert en eigenzinnig.
Hij geeft de voorkeur aan zijn eigen oplossingen en werkt het liefst op enige afstand van het team. Hij
stopt veel energie in zijn scheppingen en verliest de realiteit nog weleens uit het oog, waardoor zijn
ideeën als raar, radicaal en onpraktisch kunnen overkomen. De PL is zeer gevoelig voor waardering
en kritiek. Soms is er een aparte gebruiksaanwijzing nodig om dit talent in een team tot bloei te
krijgen.
Rol
Een Plant kan een voortdurende bron van inspiratie zijn. Hij genereert ideeën en alternatieven en
verzint mogelijke oplossingen voor complexe problemen. Hij brengt visie en dromen. Een PL is vooral
van belang in de beginfase van een project of als schepper van een nieuw product. Maar ook als
intern of extern adviseur komt hij goed tot zijn recht. Vaak is één PL in een team voldoende. Als er
meer zijn, bestaat de kans dat alle energie opgaat aan het bestrijden van elkaars ideeën.
Te vermijden gedrag
Zijn capaciteiten willen tonen op teveel of verzonnen terreinen; de creatieve inspanningen sluiten
dan niet meer aan bij de behoeften van het team.
Beledigd in de schulp kruipen als de ideeën kritisch bekeken worden
Zich geremd voelen om met ideeën te komen, zeker in gezelschap van extraverte en dominante
types.
De Monitor
Kenmerken
De Monitor is bedachtzaam. Hij is een door- en een nadenker die wil
onderzoeken en begrijpen. Zijn bijdrage ligt in objectieve, weloverwogen
analyses. De Monitor wil weten waarom. Hij ziet snel de zwakke plekken in
een plan of argumentatie. De Monitor zoekt naar inzicht en overzicht en houdt ervan om te
beschouwen, beschrijven en te verklaren. Door zijn kritische aard lijkt de Monitor heel koel en
afstandelijk. Hij is verstandig en voorzichtig en laat zich graag alles uitleggen. Zelf legt hij ook graag
dingen uit met als gevolg dat hij vaak laat een beslissing neemt. Hoewel hij soms moeite heeft om op
te houden met wikken en wegen, is zijn oordeel vrijwel altijd juist.
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Rol
Als het op het analyseren van problemen en het evalueren van ideeën en suggesties aankomt, is de
Monitor van onmisbare waarde. Zijn kritische instelling en doordachtzaamheid heeft menig team
behoed voor het nemen van onjuiste en overhaaste beslissingen. Hij is goed in het lokaliseren en
afwegen van de voors en tegens van een voorstel. De Monitor kan op belangrijke strategische posten
terechtkomen.
Te vermijden gedrag
Al te kritisch zijn en nieuwe ideeën nog in de knop breken.
Wedijveren: heel intelligent, maar hij zal in halsstarrig debat treden met andere monitoren en met
Planten.
De besluitvorming deprimeren door steeds nieuwe problemen aan te dragen en oplossingen te
veroordelen.
De Vormer
Kenmerken
De vormer is gedreven en wilskrachtig met een grote dosis nerveuze energie
en een sterke drang om te presteren. Hij is vlot, impulsief en ongeduldig. De
vormer daagt uit en voelt zich snel uitgedaagd. Hij geniet van strijd en
woordenwisseling, maar moet wel winnen. Als het tegenzit, raakt de vormer snel gefrustreerd,
geëmotioneerd en ongedurig. De vormer is gericht op resultaat, verbindt daar zijn 'ik' aan en weet
anderen in beweging te zetten. Hoewel hij voortdurend wordt geplaagd door twijfels over eigen
kunnen, die alleen door resultaten weggenomen kunnen worden, ervaart zijn omgeving hem vaak als
dwingend, stuwend en assertief. Hij is een moedige en vrijmoedige ondernemer die ervoor zorgt dat
dingen in gang worden gezet en die mensen vooral ziet in relatie tot het te bereiken doel.
Rol
De Vormer geeft richting en genereert actie. Omdat spanning en confrontaties hem doen opbloeien,
mobiliseert hij de krachten in een team en stelt nieuwe doelen vast. Met name, als het team door
politieke en sociale manoeuvres in een impasse is geraakt. De vormer is van groot belang als er
wezenlijke veranderingen dienen te komen. Hij is niet bang om impopulaire maatregelen te nemen.
Zijn ster rijst in een situatie waar onder grote druk en met veel risico gepresteerd moet worden.
Te vermijden gedrag
Het platwalsen van andere teamleden, zeker als hij een gezaghebbende positie bekleedt.
Wedijveren over de rol van een deskundige, met name met de Plant en de Monitor.
Onverdraagzaamheid en zelfs arrogantie ten opzichte van mensen die zich meer op het proces en de
procedures richten.
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De Voorzitter
Kenmerken
De Voorzitter zoekt onophoudelijk naar wilsovereenkomst in de groep. Hij is
de natuurlijke coördinator die de procedure bepaalt, de bedoelingen
verheldert, de meningen op een rijtje zet en tenslotte samenvat wat iedereen wil. Hij probeert ieder
teamlid aan te moedigen om bij te dragen en heeft een goede neus voor ieders sterkste kant. De VZ
is extravert, positief en ruimdenkend, maar ook protocolvast. Hij beschikt doorgaans niet over
opvallende intellectuele of creatieve talenten. Zijn kracht is eerder dat hij deze talenten bij anderen
ontdekt en hun het woord wil geven. Hij zoekt consensus, maar hakt zonder aarzelen de knoop door
als zich een meerderheid heeft afgetekend of als de tijd begint te dringen.
Rol
De Voorzitter komt tot zijn recht op een plaats waar uiteenlopende belangen en kwaliteiten moet
worden samengebundeld en waar doelstellingen moeten worden gecoördineerd. Ferm in de
procedure en gericht op besluitvorming als hij is, is de Voorzitter een natuurlijke en voor ieder
aanvaardbare leider die het beste uit de groep haalt. Zolang hij maar vrij blijft van een eigen belang
of een eigen inhoudelijke stellingname. Dat laatste brengt hem snel in conflict met Vormer en Plant.
Te vermijden gedrag
Gaan jagen op besluiten; het al te sterk benadrukken van tempo en voortgang in de besluitvorming,
waardoor bepaalde talenten wegvallen
Procedurele starheid; vasthouden aan 'besluit is besluit', met name als nieuwe inzichten of vragen
naar voren komen
Vasthouden aan een gegeven rolverdeling, ook als het interne of externe krachtenveld verandert..
De Zorgdrager
Kenmerken
De Zorgdrager is het teamroltalent dat zich voortdurend zorgen maakt over
de dingen die mis kunnen gaan. Een sterk zintuig voor gevaar plus een grote
zorg naar mensen en zaken resulteren in een hang naar perfectie en detail.
De Zorgdrager toetst voortdurend op zijn gevoel of alles nog klopt en deugt. Hij controleer rusteloos,
als het moet tot in de puntjes, of alles in orde is. De Zorgdrager is degene die de kwaliteit bewaakt.
Hij hanteert straffe normen en is vaak weinig toeschietelijk tegenover de Jantjes van Leiden. Zijn
uiterlijke kalmte en zelfbeheersing zijn bedrieglijk. Hij is tobberig en kan moeilijk iets aan anderen
overlaten. Bezorgd als hij is om zaken over het hoofd te zien en tegelijkertijd sterk gericht op
eenheid, absorbeert hij als het ware de stress die het werk met zich meebrengt. Soms ten koste van
lichamelijke ongemakken.
Rol
De Zorgdrager is van groot belang als het gaat om taken die een hoge concentratie en een grote
accuratesse vereisen. Achter de schermen zorgt hij dat alles voorbereid is, volgens plan verloopt en
tot in detail wordt uitgewerkt. De Zorgdrager is nauwgezet en voelt aan wat urgent is. Veiligheid en
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kwaliteit vinden in de Zorgdrager een rusteloze kampioen.
Te vermijden gedrag
Het onnodig benadrukken van details ten koste van het algemeen overzicht of de algemene richting.
Het ontmoedigen van het team door zijn sterke bekommerdheid.
Intolerantie ten opzichte van mensen met een oppervlakkige of avontuurlijke houding.
De Groepswerker
Kenmerken
De Groepswerker is het meest gevoelige en ondersteunende lid van het
team. Hij is vriendelijk, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer
en saamhorigheid. Hij kan luisteren en stimuleert anderen dit ook te doen.
De Groepswerker zoekt naar evenwicht en harmonie en probeert met tact en diplomatie conflicten
te voorkomen. Met behulp van zijn gevoelige sociale antennes en zijn communicatieve souplesse
bevordert hij de teamgeest en weet hij mensen tot elkaar te brengen. Hij heeft een hekel aan
conflicten en kan op kritieke momenten moeilijk beslissingen nemen.
Rol
De Groepswerker vervult een belangrijke integrerende rol. Hij is de specie die het team bijeenhoudt.
De Groepswerker streeft naar een eenheid, naar een wij-gevoel en voorkomt onnodige spanningen
en confrontaties. De Groepswerker is loyaal aan de groepsdoelen. Hij zorgt ervoor dat iedereen aan
het woord komt en borduurt positief op ieders ideeën voort. De Groepswerker zorgt voor
gezelligheid, sfeer en een hoog groepsmoreel.
Te vermijden gedrag
Wegduiken voor confrontaties, zeker omdat hij als de spanning oploopt als geen ander weet waar de
knelpunten zitten
Een sfeer scheppen waarin niet serieus genoeg op zaken ingegaan wordt.
Allianties aangaan; samenspannen met één groepslid (soms de underdog) tegen een ander.
De specialist
Kenmerken
De specialist is de toegewijde vakman die vooral zijn bijdrage levert met
technische vaardigheid en gespecialiseerde kennis. De specialist is een stille
en standvastige solist die zijn prioriteiten legt bij het handhaven van
professionele normen en het verdedigen van zijn specifieke vakgebied. De specialist waagt zich niet
gauw buiten de grenzen van zijn vak en is vaak bijster geïnteresseerd in de specialismen van anderen.
Hij concentreert zich het liefst op een zaak. Van daaruit gaat hij een relatie aan met de buitenwereld
en ontwikkelt zich zo tot een expert.
Rol
De Specialist kan in vaktechnische zin een sleutelpositie innemen als het om productontwikkeling
gaat of om het handhaven van professionele kwaliteitsnormen. Hij vertaalt algemene termen in
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vakjargon en voegt een deskundig gezichtspunt toe. Van zijn bijdrage buiten zijn expertrol dient men
geen hoge verwachtingen te koesteren.
Te vermijden gedrag
Defensiviteit, prat gaan op zijn expertrol, waardoor hij de meer creatieve en vormgevende
kwaliteiten in een team frustreert.
Splendid Isolation: zich alleen mengen in het gesprek als zijn deskundigheid aan de orde is, waardoor
de betrokkenheid naar het team als geheel verdwijnt.
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