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BEVEILIGING

Onder deze noemer wordt door som-
mige trendwatchers ook de trend van 
globalisering gevangen. Werk is steeds 
mobieler geworden. Het is belangrijk 
dat we dagelijks over de wereld alle re-
levante informatie beschikbaar moeten 
hebben. Maar anders nog is het gebruik 
van smartphones als consument. In de 
toekomst is een mobieltje een credit-
card met een antenne. De Rabobank 
experimenteert al met het betalen met 
je mobieltje.
Voor security managers is het lastig 
om voor deze trend naar mobiliteit en 
mobile devices de risico’s te kunnen 
inschatten. Zij moeten van een aanpak 
die gericht is op het vermijden van mo-
biliteit, toe naar een aanpak die zich 
richt op het faciliteren, adopteren en 
assimileren ervan. Identity manage-
ment en context-bewuste security zijn 
hierbij cruciaal.

ANALYTICS

Analytics refereert aan de wereld van 
business intelligence (BI), predictive 
analysis, performance management en 
Big Data. Zo zei Edwards Deming ooit: 
“In God we trust, all others bring data”. 
Organisaties nemen steeds minder be-
slissingen op het onderbuikgevoel en 
willen vooral kunnen sturen op data. 
De nieuwste technologie maakt het ook 
mogelijk om ‘on demand’ data naar vo-
ren te halen die relevant kan zijn voor 
de bedrijfsvoering. De worsteling nu is 
een weg te vinden in deze data en op 
relevantie te presenteren. Functies ge-
richt op het structureren en kunnen 
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Social networking bestaat grof-
weg uit twee trends. De eerste 
trend heeft betrekking op de 

medewerker zelf. De grenzen tussen 
werk en privé vervagen en er is een gro-
tere behoefte aan arbeids!exibiliteit. 
De tweede gaat over het gebruik van 
(social) media, zoals Linkedin, Face-
book, Twitter, enzovoort, door bedrij-
ven om consumenten te benaderen en 
bedrijfsdoelstellingen te behalen. Zo 
heeft op dit moment 75 procent van de 
bedrijven via Facebook interactie met 
haar klanten of medewerkers. Bedrij-
ven zoals ING en Deloitte hebben hier 
handig op ingesprongen om de stem 
van de klant te kunnen horen. Deloitte 
heeft door de inzet van social media de 
omzet echt doen verhogen.

De enorme invloedssfeer van social me-
dia is ook op ander gebieden te zien. 
We kunnen bijvoorbeeld de impact op 
politiek gebied tijdens de ‘Arabische 
lente’  voor de geest halen. Of wat te 
denken van het totaal uit de hand ge-
lopen feestje in Haren. Hoewel er via 
social media veel kwaad aangericht kan 
worden, is de security manager die stelt 
dat het gebruik van social media niet 
wenselijk is binnen zijn bedrijf  volledig 
uit de tijd en positioneert hij zich hier-
mee buiten het primaire proces.

MOBILE

Mobile staat voor het feit dat werkne-
mers en klanten altijd en overal infor-
matie over een organisatie of product 
of dienst willen en kunnen opvragen. 
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De macht en invloed van deze ontwik-
kelingen (SMAC) zijn dermate groot 
dat we kunnen spreken van een post-
industrieel tijdperk, waarin een switch 
ontstaat van productfocus naar service-
focus en inmiddels niet meer zo ver 
weg: een product-service focus. Een 
voorbeeld hiervan is het laten toetsen 
van je bloed via een smartphone (met 
een klikdevice). waarvan de analyse 
vervolgens direct naar de arts gaat ter 
beoordeling. De arts geeft vervolgens 
advies. Een interessante ontwikkeling 
om zorg op afstand mogelijk te ma-
ken en de oplopende kosten voor deze 
sector te kunnen drukken. Veiligheids-
technisch natuurlijk een interessant 
vraagstuk. Een toekomstige gedachte? 
Het is al realiteit. Veiligheid wordt dan 
echt een topprioriteit.

Maar nu het opmerkelijke. Beveiligen 
was eerst het beschermen van goede-
ren en gebouwen door het gebruik van 
hekwerken en slagbomen. Vervolgens 
is er nu sprake van het beschermen van 
systemen door vooral IT-maatregelen 
en controlemechanismen, wat compli-
ance oplevert. Het is aantoonbaar dat 
er iets aan gedaan is, maar niet zozeer 
daadwerkelijke bescherming biedt; een 
schijnveiligheid? Maar wat kan een se-
curity manager doen om in lijn met de 
SMAC-trend toch een veilige werkom-
geving te creëren?
In het tweede deel van dit artikel dat 
zal worden gepubliceerd in Security 
Management 2013, nummer 12, wordt 
hierop ingegaan. !
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"lteren van deze informatie ontstaan 
dan ook steeds meer. Elke manager wil 
een dashboard zien om op te kunnen 
sturen. Maar ook security managers 
en inkopers gaan mee in die trend. De 
"loso"e dat een security manager, bij-
voorbeeld op ervaring een risico kan 
inschatten, is dan niet echt meer reëel. 
Beslissers willen data zien die iets zeg-
gen over mogelijke risico’s en het effect 
van eventuele maatregelen. Security is 
a science, not an art.

CLOUD

En dan is daar tot slot ook nog de cloud. 
Om het simpel te houden: cloud-tech-
nologie is het opslaan en toegankelijk 
maken van data vanaf elk device, vanaf 
elke plek, op elk moment. Cloud-tech-
nologie is geen opslag op een bestaande 
locatie, maar data wordt ‘verknipt’ op-
geslagen op het internet. De herkomst 
van data is onduidelijk. Dat hoeft ook 
niet want er is sprake van een inwilli-
ging van de functionele eis: de software 
is werkzaam op de ‘computer’ waar de 
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gebruiker dat wil. Data wordt daarmee 
lastig ‘te beveiligen’ op een traditionele 
manier. De trend is dat de eindgebrui-
ker zelf kiest voor cloud-diensten zon-
der dat de IT-afdeling daar zicht op 
heeft. Iedereen kent wel het gebruik 
van Google Docs, Wetransfer, Gmail of 
Dropbox voor bedrijfsgegevens.

SMAC

Social, Mobile, Analytics, Cloud, alle 
vier de termen worden actueler. De 
relevantie van ieder onderwerp af-
zonderlijk staat in schril contrast tot 
de inzet van de combinatie. Door het 
strategisch inzetten van de SMAC-ele-
menten ontstaat een krachtig nieuw 
digitaal business model, waarmee be-
drijven zichzelf kunnen transformeren. 
In diverse onderzoeken over trends in 
‘new business’ wordt SMAC gezien als 
de toekomstige manier van ‘business 
interaction’ tussen alle stakeholders 
van een organisatie, zonder hiërarchie 
en transparant, maar dus ook voor een 
belangrijk deel oncontroleerbaar.


