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Dromen van de toekomst, wie doet  

dat niet? Ook u vraagt zich ongetwijfeld 

weleens af waar u over vijf, tien of zelfs 

twintig jaar staat. Bij Centric doen we 

dat continu en met veel plezier. Dat  

kan ook niet anders, want als er één 

branche is waar vooruit kijken cruciaal 

is, dan is het de onze. IT is bij uitstek 

een vakgebied dat nooit stilstaat en 

waar de dag van morgen eigenlijk  

gisteren al is begonnen.

In gesprekken met klanten merk ik dat één overtuiging centraal staat: de toekomst 

is data-gedreven. Bij Centric kijken we doorlopend hoe we hieraan invulling geven, 

zowel in onze software als in de infrastructuren die we leveren. En, belangrijker 

nog, in de combinatie van beide. Veel aandacht gaat uit naar het zorgen dat infra-

structuur en applicaties zo samenkomen dat zij de processen en werkwijzen van 

onze klanten optimaal ondersteunen.

Die ontwikkeling naar data-gedreven IT-omgevingen valt samen met de altijd 

groeiende drang naar gebruiksvriendelijkheid. De tevredenheid van eind- 

gebruikers behoort immers tot de allerbelangrijkste prestatie-indicatoren in de  

IT. Het is waarom we moderne IT-omgevingen bouwen: om medewerkers te 

ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Samen met onze klanten,  

verbeteren we voortdurend de gebruikersadoptie van onze oplossingen.  

Nu en in de toekomst.

Om u te helpen op weg naar die toekomst, staat dit Centric Magazine ICT Infra in 

het teken van een aantal fundamentele bouwstenen voor the Future of IT. Klanten, 

experts en partners delen hun ervaringen en geven waardevolle adviezen die u  

kunt toepassen in uw eigen IT-infrastructuur. Woonstad Rotterdam beschrijft bij-

voorbeeld de toegevoegde waarde van federated identity, terwijl GRID vertelt over 

veilig werken met mobiele devices. Freddie Veltmaat, CTO van Centric geeft boven-

dien een kijkje in onze eigen keuken: hoe gaan wij om met legacy-applicaties?  

Ook unified communications, het voorkomen van datalekken en de mogelijkheden 

van biometrische authenticatie komen aan bod. Kortom: voldoende uiteenlopende 

onderwerpen om nieuwe ideeën op te doen voor uw eigen IT-omgeving.

Veel leesplezier!

Hans Schrijver, CCO Centric
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“Onze toekomst wordt bepaald door  

wat we doen in het heden.” Hoewel dit 

citaat van Mahatma Gandhi misschien is 

uitgegroeid tot een cliché, doet dat niets af 

aan de waarheid ervan. Want in alle facetten 

van het leven geldt: onze acties van vandaag 

bereiden ons voor op het succes van morgen.  

Bij Centric zijn we daarom continu in gesprek  

met klanten, partners en branchegenoten over  

de IT-omgeving van de toekomst. Telkens blijkt:  

hoe IT-infrastructuren er over twintig, tien of zelf vijf  

jaar uitzien, kunnen we niet tot in detail voorspellen.  

Maar als er in de IT één zekerheid is, dan is het wel dat  

stilstaan geen optie is. Daarom is het duidelijk dat we nu al  

een aantal concrete stappen kunnen zetten die ons voorbereiden  

op the Future of IT. 

 

Geregeld gaan we met IT-beslissers van uiteenlopende organisaties  

de dialoog aan over de toekomst van IT, de uitdagingen op de weg 

ernaartoe en hoe we die kunnen tackelen. Een steeds terugkerende  

conclusie van die gesprekken: toekomstig succes van organisaties  

wordt bepaald door hoe zij met data omgaan. In een wereld waarin  

we steeds meer informatie verzamelen, opslaan en aan elkaar koppelen, 

is het de kunst om hiermee tot nieuwe inzichten te komen.  

Data-driven businessmodellen hebben de toekomst. 

Om als organisatie data-driven te opereren, is er behoefte aan applicaties 

die helpen klanten beter te begrijpen. Hoe beter organisaties hun klanten  

kennen, hoe beter zij hen immers kunnen helpen met gerichte dienst-

verlening. Informatie-uitwisseling over de context waarbinnen klanten 

actief zijn, wordt dus belangrijker. Bedrijven willen dan ook meer met 

elkaar samenwerken en ook openbare databronnen vinden gretige aftrek. 

Wat zegt dat over de applicaties van de toekomst? Het kunnen ontvangen 

en verwerken van grote hoeveelheden data wordt in elk geval een 

belangrijke eis. Met name op het gebied van koppelingen tussen  

applicaties verwachten onze klanten veel ontwikkeling. API’s, kort voor 

Application Programming Interface, en API-driven Technology worden 

bepalende assets van elke businessapplicatie, voor zover ze dat niet  

al zijn. 
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Wat betekenen deze ontwikkelingen dan voor uw 

infrastructuur? Uit gesprekken met onze klanten en 

partners blijkt dat het wel degelijk mogelijk is nu  

in te spelen op the Future of IT. Op een aantal 

vakgebieden kunnen we de basis leggen voor  

verantwoorde en veilige informatietechnologie 

van de toekomst. In deze uitgave van het Centric 

Magazine ICT Infrastructuren, lichten we vijf van 

deze fundamentele bouwstenen uit. Aan de hand 

van klantverhalen en visies van experts en partners, 

laten we zien hoe u nu al de fundering legt voor 

een veilige, betrouwbare én gebruiksvriendelijke 

Future of IT. 

Secure mobility
Mobiele apparaten zijn haast niet meer weg te  

denken uit onze werkplek. Laptops, tablets en 

smartphones helpen ons om overal en altijd te  

werken. Daarbij vervaagt de grens tussen privé-  

en zakelijke apparaten naar de achtergrond. Het  

is een ontwikkeling die uw gebruikers toejuichen, 

maar ook een die druk legt op uw IT-afdeling.  

Want in een data-driven toekomst, wilt u wel  

dat het uitwisselen van informatie met die  

apparaten gecontroleerd gebeurt. Omdat  

mobiliteit in combinatie met uitwisseling van 

bedrijfs- en persoonsgevoelige informatie de 

komende jaren alleen maar verder toeneemt,  

is dit dan ook het moment om de basis te leggen 

voor de veiligheid ervan. Henno van Vondel,  

adviseur van het gemeentelijke 

IT-samenwerkingsverband GRID, deelt zijn  

ervaringen met het opzetten van secure  

mobility op pagina 8. 

Unified communications
Tegenover de populariteit van mobiele apparaten, 

staat een afname in het gebruik van het klassieke 

telefoneren. Steeds vaker communiceren we via de 

vele berichten-apps. Ook zijn er goede interactieve 

voorzieningen waarmee we eenvoudig met  

meerdere mensen tegelijk communiceren. 

Gesprekken worden minder via telefoons gevoerd en 

meer via IT-devices, met als voordeel dat informatie 

tegelijkertijd makkelijk gedeeld, besproken en 

bewerkt kan worden. De toegevoegde waarde van 

unified communications, het vakgebied dat zich 

hierop richt, zal in een data-driven IT-omgeving 
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alleen maar groeien. Volgens Gijs Geurts van Centric-partner 

Workstreampeople is het tijd voor organisaties om na te denken over hoe 

zij beter met hun klanten communiceren. Op pagina 12 leest u zijn visie 

op hoe u met unified communications inspeelt op dialoogmanagement, 

het communiceren van de toekomst. 

Data leakage prevention
Als het succes van organisaties bepaald wordt door hoe zij omgaan met 

data, dan spreekt het voor zich dat het beveiligen van die data cruciaal 

is. Zeker wanneer data ook nog eens in toenemende mate wordt gedeeld 

met derden. Ook overheden hebben dat in de gaten en scherpen  

regelgeving aan. Sinds begin dit jaar geldt in Nederland bijvoorbeeld  

de meldplicht datalekken. Maar wat verstaan we nu precies onder een 

datalek en hoe kunnen ze voorkomen worden? Data leakage prevention 

(DLP) is het vakgebied dat zich ermee bezighoudt. Op pagina 18 geven 

we u de highlights van DLP in een oogopslag. 

Federated identity
De tijd dat de werkplek van uw medewerkers zich beperkte tot uw eigen 

IT-omgeving is definitief voorbij. SaaS-oplossingen hebben een vaste plek 

verworven in het moderne applicatielandschap. Bent u ondanks deze vele 

applicaties in staat om uw gebruikers en wellicht uw klanten hun werk te 

laten doen met slechts één enkele digitale identiteit, dan zijn ze u daar 

zeer dankbaar voor. Ook vanuit veiligheidsoogpunt is werken met 

identity federation overigens aan te raden, want het helpt uw 

IT-afdeling om grip te houden op uw gebruikers. Patrick Seij van 

Woonstad Rotterdam vertelt u in het interview op pagina 20  

hoe deze woningcorporatie federated identity succesvol  

implementeerde.

Legacy application support
Kijkt u naar de IT-omgeving van de toekomst, dan is  

het ook belangrijk stil te staan bij uw huidige systemen  

en applicaties. Legacy is geen populair begrip in de IT,  

maar het is wel een onderwerp dat voor veel  

organisaties op de agenda staat. Moet alle  

software die meer dan vijf jaar oud is in de  

ban worden gedaan? Of is dat niet alleen  

onnodig, maar ook nog eens zonde van het  

werk dat in die systemen zit?  

Freddie Veltmaat, Chief Technology Officer  

bij Centric, gelooft dat legacy wel degelijk 

van waarde kan zijn. In het interview op 

pagina 24 legt hij uit hoe bestaande 

applicaties nieuw leven in kan  

worden geblazen.

Blik op de toekomst: biometrische authenticatie
Inloggen met uw vingerafdruk, deuren openen met spraakherkenning en 

bestanden ontgrendelen met een irisscan. Om dit magazine af te sluiten, 

laten we de bouwstenen voor the Future of IT even voor wat ze zijn en 

werpen we onze blik op die toekomst zelf. Want hoewel niemand precies 

weet wat de tijd zal brengen, durven we wel te voorspellen dat biometrie 

in de toekomstige IT een rol zal spelen. Max Snijder, een van Europa’s 

belangrijkste experts op dit vakgebied, vertelt op pagina 28 hoe  

biometrie onze levens de komende jaren gaat veranderen.
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' Mobiele apparaten  
horen steeds meer tot  
de standaarduitrusting  
van de medewerker'
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Mobiele apparaten spelen een steeds belangrijkere rol in de  

dagelijkse werkzaamheden van veel medewerkers. Daarom nam  

GRID (Gezamenlijke Regionale ICT-Dienst), de IT-leverancier van  

de Oost-Groningse gemeenten Bellingwedde, Oldambt, Pekela  

en Veendam, onlangs ongeveer 175 tablets in beheer. Adviseur  

informatiebeveiliging en mobility Henno van Vondel was  

projectleider van de uitrol. De ideale persoon, dus, om te  

vertellen hoe dit project de basis legt om mobiliteit de  

komende jaren verder te omarmen. Henno: “Het doel is dat 

mobiele devices integraal onderdeel worden van de werkplek.  

Daar speelt dit project op in.”

Wat was de aanleiding voor GRID om 175 tablets in beheer te nemen?
“Voor ons was dit een hele logische ontwikkeling, want de behoefte om mobiel te werken wordt  

voor GRID-gemeenten steeds concreter. Niet alleen omdat gebruikers onderweg of op locatie hun 

zakelijke informatie willen benaderen, maar ook omdat de gemeenten beseffen dat dit de productiviteit 

verhoogt. Gebruikers met tablets kunnen overal en altijd hun e-mail, agenda en contactpersonen  

bekijken. Bovendien willen de gemeenten graag het papierloos vergaderen stimuleren.  

In dat beleid spelen tablets een centrale rol.”

99

Een tablet voor 
uw medewerkers: 
hoe veilig is dat?
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Wat waren de uitdagingen bij het  
uitleveren van die tablets?
“De grootste uitdaging lag op het gebied van veilig documenten 

delen. Om papierloos te vergaderen of op locatie documenten  

in te zien, moeten medewerkers op hun tablet gemakkelijk  

bij hun bestanden kunnen. Maar hoe stel je die veilig én 

gebruiksvriendelijk mobiel beschikbaar? Medewerkers hebben 

namelijk geen zin om steeds documenten op en neer te mailen. 

Tegelijkertijd willen wij weer niet dat ze zelf aan de slag gaan 

met relatief onveilige oplossingen als Dropbox. Daarom zochten 

we een veilige, zakelijke oplossing om bestanden te delen.”

 

Welke oplossing is dat uiteindelijk geworden?
“Samen met Centric hebben we gekeken naar de mogelijkheden. 

Uiteindelijk hebben we gekozen voor de Mobile Device 

Management-oplossingen van Citrix. De bestandsdeling bieden  

we aan met ShareFile, een zakelijke oplossing die lijkt op Dropbox 

maar waarbij documenten in ons eigen datacenter staan. 

Daarnaast hebben we de tablets beveiligd door er met Citrix 

XenMobile een afgesloten container op in te richten. De zakelijke 

informatie zit altijd achter een eigen wachtwoord in dat aparte 

deel van het apparaat. Binnen die container kunnen medewerkers 

veilig mailen en bestanden uitwisselen. Zo houden we zakelijke en 

privégegevens op de apparaten gescheiden en worden bestanden 

op een gecontroleerde manier geopend en gedeeld.” 

U benadrukt dat het veilig en gecontroleerd  
moet verlopen. Is informatiebeveiliging voor 
GRID extra belangrijk?
“Het is natuurlijk voor iedereen een aandachtspunt.  

Maar voor gemeenten al helemaal, want er wordt met veel 

gevoelige informatie gewerkt. Denk maar aan afdelingen actief  

in het sociale domein of met burgerzaken. Voor ons is daarom  

de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 

altijd het uitgangspunt. Tegelijkertijd is het wel zo dat wij ons  

als GRID beperken tot de techniek. Wij leveren de IT waarmee  

de deelnemende gemeenten veilig kunnen werken. Hoe zij  

hun processen inrichten en hoe ze zorgen voor bewustzijn bij 

medewerkers over veilig werken, ligt bij de gemeenten zelf.” 

Wat zijn de toekomstplannen van  
GRID rondom mobility?
“Dit aantal van 175 tablets is heel snel omarmd en smaakt  

naar meer. We zullen in de toekomst dus meer devices gaan 

ondersteunen; naast tablets zullen we bijvoorbeeld ook smart-

phones gaan ondersteunen. Ook willen deelnemende gemeenten 

straks misschien Bring Your Own Device aanbieden. Omdat de 

beveiligde container op elk device kan worden ingericht,  

hebben we daar met deze oplossing al op ingespeeld. Daarnaast 

verwacht ik dat het openen van documenten op die apparaten 

nog makkelijker gaat worden. We hebben inmiddels de persoon-

lijke en de gedeelde schijven, zoals van afdelingen, al direct op 

de tablets toegankelijk gemaakt. Deze bestanden hoeven dus  

niet meer verzonden te worden, maar zijn terug te vinden zoals 

medewerkers dat ook op hun vaste werkplek gewend zijn.” 

Is het doel dan een gecombineerde werkplek 
waarin allerlei apparaten samen zijn gesmolten?
“Ja, zo zien wij dat wel. Het doel is dat de mobiele apparaten 

integraal onderdeel worden van de werkplek. Nu al horen  

mobiele apparaten steeds meer bij de standaarduitrusting van 

een medewerker. De toekomstige werkplek koppelt alles alleen 

maar meer aan elkaar: telefoon, tablet, laptop of computer.  

De pc en laptop zullen namelijk heus niet verdwijnen, want er 

zijn nu eenmaal handelingen die beter werken op een groter 

scherm en met een toetsenbord dan op een kleine touchscreen. 

Maar kleine apparaten zijn juist weer handiger voor onderweg of 

tijdens besprekingen. In die gecombineerde werkplek hebben de 

verschillende devices dus hun eigen rol. Daarbij zal het verschil 

tussen zakelijke en persoonlijke devices ook naar de achtergrond 

verdwijnen. Want nu we zakelijke gegevens op een toestel prima 

gescheiden kunnen houden van andere data, zijn de traditionele 

muurtjes van het netwerk veel minder relevant. Wij zijn erop 

voorbereid om de grenzen tussen de mobiele en vaste werkplek 

en tussen zakelijk en privé de komende jaren te doen vervagen.”
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'De zakelijke informatie zit  

achter een eigen wachtwoord in  

een apart gedeelte van het apparaat'

Over GRID
GRID, kort voor Gezamenlijke Regionale ICT-Dienst,  

is het gemeentelijke IT-samenwerkingsverband van de  

Oost-Groningse gemeenten Bellingwedde, Oldambt, Pekela en 

Veendam. GRID zorgt voor het IT-beleid, het beheer van systemen, 

technieken, applicaties en gegevens en voor de inkoop en invoering 

van IT-oplossingen van de gemeenten. Vanuit één hoofddomein krijgen 

zij elk hun eigen IT-omgeving aangeboden. Daarbij is de werkplek in de 

basis voor alle gemeenten gelijk, uitgebreid met de eigen keuzes van de 

gemeenten voor de kernapplicaties. Op deze manier beheert GRID  

een kleine duizend werkplekken.
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COMMUNICATIE 
MANAGEN?
YES YOU CAN!  

Gijs Geurts van Workstreampeople  
over het elimineren van onnodige dialogen

Zelfs een succesvolle reclameleus als ‘Even Apeldoorn bellen’ kan de tand des tijd niet door-
staan. Want wie bélt er nog? In plaats van bellen, grijpen steeds meer klanten naar ‘nieuwe’ 
communicatiemiddelen als webchat, social media en WhatsApp. Aan organisaties de taak deze 
klanten over alle communicatiekanalen een hoogwaardige service te bieden. 
Gijs Geurts, CEO/product owner en oprichter van Workstreampeople: “Bedrijven die streven 
naar hoogwaardige klantinteracties begrijpen steeds beter dat ze de communicatie met  
hun klanten moeten managen en het aantal onnodige dialogen terug moeten brengen.”

‘ Elk bedrijf wordt geconfronteerd  
met unified communications,  
al is het alleen maar om telefonie  
en video te combineren’
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Workstreampeople is ontwikkelaar van Anywhere365 en expert op het 

gebied van het logistiek managen van communicatie. Het Nederlandse 

bedrijf, dat dit jaar voor de tweede keer de FD-Gazelle Award won, 

groeit jaarlijks met meer dan 100% en bedient wereldwijd zo’n 372 

klanten, waaronder grote namen als Swarovski en ThiemeMeulenhoff. 

We spreken Gijs op het hoofdkantoor, gevestigd in het meest  

karakteristieke gebouw van Rotterdam: de Van Nelle Fabriek.  

“Bij Workstreampeople zijn we van mening dat iedereen in de  

organisatie onderdeel moet kunnen zijn van het klantcontact. Dit  

staat dus haaks op het idee van een contactcenter, met een front-  

en backoffice. Ook vinden wij dat een contactcenter of het klantcontact 

nog te vaak een ‘firewall’ is voor organisaties. In de praktijk gebeurt  

het regelmatig dat klanten geen contact krijgen met een onderneming, 

omdat de organisatie de stroom niet aankan. Dit kun je voorkomen door 

je klanten onderdeel te maken van je bedrijfsproces. Dit betekent dat 

bedrijven hun klanten als het ware moeten integreren in hun huidige 

processen en dat ze klantcommunicatie niet langer moeten zien als  

iets wat je niet kunt managen. Want communicatie is wel degelijk  

te organiseren.” 

Gijs geeft een voorbeeld. “Op telefonie zit vaak een telefoniemanager. 

Die kijkt naar de technische kant van telefonie. Maar telefonie is in 

feite gewoon spraak. Als je telefonisch contact hebt met een klant,  

dan hoort dat thuis bij de marketing- of salesafdeling en niet bij 

iemand die zegt: ‘de telefoon rinkelt’. Want als die over gaat op een 

plek waar niemand zit, dan is het een onnodige ‘ringing’. Toch werken 

we al zo’n honderdtwintig jaar op die manier. En in die tijd is niemand 

op het idee gekomen een soort ERP voor communicatie te realiseren  

om bedrijven te helpen bij de inefficiëntie in de logistiek van hun 

communicatie.” 

Unified communications 
Nu steeds meer bedrijven overgaan op unified communications (UC) 

groeit de noodzaak om de verschillende communicatie-uitingen, denk 

aan berichten via webchat of video, in goede banen te leiden. Hoe kijkt 

Gijs naar deze ontwikkeling? “Unified communications betekent dat je op 

de werkplek over alle communicatiemogelijkheden beschikt om een col-

lega, partner of klant iets te laten zien, alsof die persoon naast je staat. 

Toch is het mijns inziens vooral een technische term voor iets waaraan 

mensen een labeltje willen hangen. Het is eigenlijk heel simpel: mensen 

kunnen kijken, praten en schrijven en alle vormen van communicatie 

zijn daarop gebaseerd. Alleen maakt de techniek het nu mogelijk dat  

we video en chat kunnen toevoegen. En dát noemen we dus unified 

communications. Maar waar het écht om gaat, is dat we de kans hebben 

beter met elkaar te communiceren, dat we dialogen kunnen managen. 

Daarom spreken wij bij Workstreampeople van dialoogmanagement.  

En als we het over dialoogmanagement hebben, doen we dat vanuit  

een CRM-gedachte. Hoe ga je met je klanten communiceren? Als hij  

een e-mail stuurt en daarna belt, weet je dan dat de klant je zojuist  

een e-mail heeft gestuurd?” 
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Logistieke factor
Workstreampeople helpt organisaties hun  

dialogen met klanten, medewerkers en  

partners te verbeteren met Anywhere365. 

“Anywhere365 is ontwikkeld voor gebruikers 

van Skype for Business. Je zou kunnen zeggen 

dat de oplossing de logistieke factor aan het 

platform toevoegt. Een simpel voorbeeld: 

een klant belt een accountmanager, maar  

die is niet beschikbaar. Dan kan het systeem 

ervoor zorgen dat de klant iemand aan de lijn 

krijgt die deel uitmaakt van het salesteam. 

Hierdoor hoeven mensen niet meer eindeloos 

in de wacht te staan of door allerlei ondoor-

zichtige menu’s te ploeteren.” Volgens Gijs 

heeft deze ontwikkeling niet alleen met unified 

communications te maken, maar kan het UC 

ook versterken. “Want unified communications 

betekent alleen maar dat je op elk moment op 

elke manier met iemand kan communiceren. 

Maar om succesvol te communiceren, moet je 

er wel zeker van zijn dat degene met wie je 

communiceert, geschikt is.” 

Tips en valkuilen
Heeft Gijs tips voor bedrijven die ‘iets’ met  

unified communications of dialoogmanagement 

willen, maar nog twijfelen of niet weten waar 

ze moeten starten? “Het overgrote deel van de 

mensen die ik hierover spreek, is enthousiast, 

maar er zijn ook organisaties die aangeven er 

nog niet aan toe te zijn. Zij besluiten vaak het 

oude te vervangen door nagenoeg hetzelfde en 

onderzoeken daarna pas of ze de stap naar de 

toekomst willen zetten. Maar dat is het oude 

denken, heel conservatief en beschermend. 

Met als gevolg dat de resultaten tegenvallen 

en de medewerkers minder productief zijn 

dan die van concurrenten. En wat doen dit 

soort organisaties vervolgens? Ze ontslaan hun 

mensen, maar behouden de bestaande infra-

structuur. Ik zeg weleens: kijk naar je kinde-

ren. Kinderen bellen niet meer, maar appen. 

En zij zijn de medewerkers van morgen. En 

vergeet niet: slimme mensen zijn schaars. 

Loop jij als organisatie achter, dan raken die 

intelligente medewerkers snel verveeld en 

gaan ze ergens werken waar ze het beter naar 

hun zin hebben. De technologie van nu biedt 

eigenlijk twee mogelijkheden: je bedrijf slim-

mer inrichten of je nieuwe werknemers een 

plek geven die zij prettig vinden. Een andere 

manier om je bewust te worden van dit soort 

thema’s, is door gewoon eens om je heen te 

kijken op kantoor. Heb je nog een telefoon op 

je bureau staan, maar wordt die nooit 

gebruikt? Dan wordt het misschien tijd eens 

na te denken waarom je voor die telefoon 

betaalt. Probeer ook eens in kaart te brengen 

hoeveel onnodige dialogen er in je organisatie 

plaatsvinden en ga na wat dat kost en of je er 

wat aan wilt doen. En als je er wat aan wilt 

doen, stap dan wel op de goede trein. Er zijn  

veel mensen die geen idee hebben welke  

ontwikkelingen er spelen, maar die wel 

klanten adviseren. En dat is een risico. 

Waarom zou je investeren in een  

stoomlocomotief, terwijl we op het punt 

staan naar Mars te vertrekken? Een andere 

valkuil is om Skype for Business te gebruiken 

en daar vervolgens verouderde software op  

te zetten. Zodra je traditionele software op 

een vernieuwde infrastructuur zet, eindig  

je met verouderde software.” 

Top priority
Dat bedrijven vroeg of laat met unified  

communications in aanraking komen,  

is volgens Gijs onvermijdelijk. “Elk bedrijf  

wordt geconfronteerd met unified  

communications, al is het alleen maar om  

telefonie en video te combineren. En elke  

organisatie die ertoe doet of vindt dat die ertoe 

doet, ontkomt niet aan de ontwikkeling dat de 

manier van communiceren efficiënter en  

slimmer moet; daar is unified communications 

de driver van. Ik ben er dan ook van overtuigd 

dat dialoogmanagement een CIO/CEO-topic 

gaat worden, omdat het alles samenbrengt: 

klantinformatie, backofficeprocessen,  

logistieke processen, marketing en een  

website waarop je je marketing uit. 

Al die zaken hebben te maken met  

communicatie naar klanten toe - intern 

of extern. In feite zijn we de hele dag bezig 

met dialogen, eigenlijk de overtreffende trap 

van communicatie. Soms heb je video nodig, 

soms spraak en soms kun je met tekst uit de 

voeten. De vraag is: hoe breng je het logistiek 

met elkaar in verband?”

Met Anywhere365 zijn organisaties 24/7 bereikbaar voor hun klanten, via ieder kanaal. De oplossing 

biedt intelligente communicatie- en dialogue managementtools, on-premise of vanuit de cloud. 

Denk aan een ‘wallboard’ voor het realtime beheren van conversaties, CRM- en backoffice-integratie 

én een social attendant waarmee het mogelijk is om vanaf iedere locatie een receptievoorziening in  

te richten, met telefonie, chat, mail en sms. Frontdesk, klantenservice, salesteam en helpdesk kunnen 

met de applicatie vanuit één dashboard voice, (web)chats en wachtrijen managen. Verder biedt 

Anywhere365 uitgebreide rapportagetools en intelligente functionaliteit voor enterprisecontactcenters, 

inclusief call recording en dialogue intelligence.  

Ga voor meer informatie naar www.workstreampeople.com. 
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Centric is Value Added Reseller van 
Anywhere365. Onlangs rondden  
de partners een project af bij 
ThiemeMeulenhoff. Daar 
implementeerde Centric Microsoft 
Dynamics CRM, in combinatie met 
Anywhere365-functionaliteit.  
Weten wat Centric met Anywhere365 
voor uw organisatie kan betekenen? 
Neem dan contact op met Floris van 
Dijk via floris.van.dijk@centric.eu. 

‘ Waar het om gaat,  
is dat we de kans  
hebben om beter  
met elkaar te  
communiceren’
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DATA LEAKAGE  
PREVENTION
De komende jaren wordt het verwerken van data op any device en op any place de 

norm. Bovendien gaan we die data steeds vaker delen met derden in de keten om 

het samenwerken te bespoedigen. Dit data-driven toekomstbeeld stelt dan ook 

nieuwe eisen aan de informatiebeveiliging. Niet voor niets heeft de Nederlandse 

overheid begin dit jaar de meldplicht datalekken ingevoerd en is er ook op Europees 

niveau nieuwe wetgeving ontwikkeld. Data Leakage Prevention (DLP), het voorkomen 

van datalekken, wordt dan ook belangrijker dan ooit. Centric geeft een overzicht.

goed voor uw  
eigen bedrijfsvoering

voldoen aan Europese 
en nationale wetgeving

“onbedoelde toegang tot of  
vernietiging, wijziging of  
vrijkomen van gegevens”

Datalek

Datalekken gemeld 
van januari tot en  
met augustus 2016

3.400

“communicatie die buiten  
het zicht van de security-
richtlijnen valt, waardoor  

onbedoeld en onopgemerkt 
data uitgewisseld  

kan worden”

Covert 
Channel

Fysieke lekken komen vaker 
voor. Technische lekken krijgen 
meer aandacht. Fysieke lekken 

komen vaker uit de eigen  
organisatie, technische  
lekken van buitenaf.

Fysiek vs. 
Techniek

De maximale boete die de 
Autoriteit Persoonsgegevens  
kan opleggen bij overtreding 
van de meldplicht datalekken 

uit de Wet bescherming  
persoonsgegevens.

€ 820.000

Waarom is DLP belangrijk?

verantwoordelijkheid 
naar uw klanten  
en medewerkers

voorkom imagoschade 
als gevolg van  

datalekken
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Mensgerichte maatregelen

Bewustzijn over informatie-
beveiliging verhogen,  
alertheid bij medewerkers, 
duideijkheid over wat  
wel en niet mag

Technische maatregelen

Van firewalls en antivirus  
tot het voorkomen dat data 
gekopieerd en het blokkeren 
van usb-poorten, DLP-
oplossingen (monitoring)

Procesgerichte maatregelen

Dataclassificatie, risico- 
analyses, backupprocedure, 
incidentmanagement,  
meldingsprocedure

Bedrijfsspionage, gegevens  
stelen, medewerkers gaan uit 
dienst en nemen documenten 

mee, het lekken van de 
miljoenennota

Fysiek en 
bewust

Confidentiële papieren  
laten slingeren, op een feestje 
vertellen over ongepubliceerde 
jaarcijfers, telefoontjes in de 

trein over gevoelige informatie, 
onbedoeld een bestand  

verwijderen

Fysiek maar 
onbewust

Hacken, SQL-injecties,  
spyware

Technisch
en bewust

Covert channels,  
onbedoeld gegevens delen 

met derde organisaties

Technisch
maar  

onbewust

Maatregelen nemen tegen data leakage 
Er is geen magisch wondermiddel waarmee data leakage helemaal 

voorkomen wordt. Wel zijn er, vaak complexe, producten die het 

digitale dataverkeer monitoren en op basis van de classificatie 

bepaalde handelingen wel of niet toestaan of een signaal geven 

wanneer er data dreigt te lekken. Dit zijn echter geen 

totaaloplossingen. Benader DLP daarom in beginsel als een 

onderdeel van uw integrale informatiebeveiligingsbeleid.  

Daarin staat passende beveiliging centraal. Op basis van 

dataclassificatie en een risicoanalyse weet u wat voor uw data  
de eisen zijn op gebied van vertrouwelijkheid, integriteit en 

beschikbaarheid. Daarna kunt u maatregelen nemen op drie 

vlakken: mens, techniek en proces.

Datalekken komen in allerlei soorten en maten. Sommige zitten in de techniek, 

terwijl andere fysiek van aard zijn. Ook ontstaan ze zowel per ongeluk als bewust.

Soorten datalekken

Per 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken als onderdeel van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Organisaties moeten voortaan in bepaalde gevallen  
een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben,  

waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. 

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging, waarbij gegevens bij ongeautoriseerden terecht komen of onbedoeld verloren gaan of gewijzigd 

worden. In de genoemde wet- en regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens staat een datalek specifiek beschreven als een 

inbreuk op de beveiliging, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. 

Wat is een datalek?
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Single-sign-on bij Woonstad Rotterdam

FEDERATED  
IDENTITY OPZETTEN 
IS MAKKELIJKER  
DAN U DENKT
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Cloudoplossingen krijgen een steeds  

centralere rol in onze werkplek. Voor al 

deze applicaties hebben uw medewerkers 

verschillende identiteiten. Om dit nu en 

in de toekomst beheersbaar te houden, 

is het nodig een veilige koppeling te 

maken tussen de gebruikers binnen  

uw netwerk en hun extra identiteiten 

erbuiten. Patrick Seij van Woonstad 

Rotterdam ging u hierin voor en deelt 

zijn ervaringen met het leggen van de 

basis voor succesvolle federated identity. 

“Hoewel het inrichten even wat moeite 

kost, hoef je er daarna eigenlijk niet 

meer naar om te kijken.”

Wist u dat de gemiddelde medewerker negen 

verschillende wachtwoorden moet onthouden, 

elk met verschillende eisen aan het aantal  

letters en cijfers? Daardoor blijkt het inloggen  

in systemen die we niet dagelijks gebruiken  

nog weleens een uitdaging. Voor Patrick Seij, 

teamleider ICT-dienstverlening bij Woonstad 

Rotterdam, is het een herkenbaar probleem. 

“Neem ons pakket voor de HR-gesprekcyclus. 

Dat is een oplossing van een externe  

leverancier, waarvoor medewerkers vroeger 

aparte inloggegevens hadden. Maar ze  

gebruikten het eigenlijk maar drie keer per jaar: 

bij hun startgesprek, hun voortgangsgesprek en 

hun beoordelingsgesprek. Dat leidde ertoe dat 

een deel van de medewerkers misschien wel 

twee of drie keer per jaar de servicedesk belde 

voor een nieuw wachtwoord. Voor een organi-

satie met ruim vijfhonderd medewerkers en 

drie van dit soort HR-systemen, zorgde dat voor  

veel efficiëntieverlies.”

Single-sign-on
Daarom gingen de IT- en de HR-afdeling van 

Woonstad Rotterdam in gesprek om te kijken  

hoe het beter kon. Daaruit volgde een duidelijke  

doelstelling: inloggen op de externe 

HR-systemen moet met dezelfde identiteit  

als het werken met lokale applicaties. Patrick: 

“Een algehele single-sign-on-ervaring was de 

ambitie. Voor de interne systemen hadden  

we dat al op orde, maar voor die externe  

HR-systemen bleek dat we een federated  

identity-omgeving moesten opzetten.” 

Gebruiksgemak was daarvoor de 

belangrijkste drijfveer. “Vooral voor de 

medewerkers is het makkelijk als ze 

al hun werk kunnen doen met één 

gebruikersnaam en wachtwoord. 

Want of applicaties lokaal of in 

de cloud draaien, is voor hen  

totaal niet relevant.” 

Maar ook veiligheid speelde een rol. “Federated 

identity geeft ons als IT-afdeling veel meer grip 

op het wachtwoordbeleid. Vroeger kon het zo 

zijn dat voor een extern platform een wacht-

woord van vijf tekens volstond, terwijl dat voor 

ons interne netwerk niet voldoende was. 

Dankzij federated identity gelden altijd onze 

wachtwoordeisen, ook voor de externe systemen 

die we gebruiken.”  

De volgende stap was het vinden van het juiste 

federated identity-systeem. Gelukkig bleek dat 

voor Woonstad Rotterdam relatief eenvoudig. 

Patrick: “Wij hebben een ‘Microsoft, tenzij-

beleid’ en gebruikten al Active Directory van 

Microsoft. Daarom was het voor ons logisch om 

ook te kiezen voor Microsofts Active Directory 

Federation Services (ADFS). Daarna zijn we met 

Centric in gesprek gegaan om te kijken hoe het 

uitrollen van ADFS in zijn werk zou gaan.”  

Het feit dat Woonstad Rotterdam niet één maar 

drie HR-applicaties wilde aansluiten, bleek in 

de aanloop naar het project eerder een voordeel 

dan een nadeel. Patrick: “Om met ADFS aan de 

slag te gaan, zet je eerst een ADFS-server op. 

Daar koppel je vervolgens alle applicaties aan 

die je in je single-sign-on-omgeving wilt 

opnemen. Je moet dus wel eerst tijd en moeite 

steken in het opzetten van die server. Als het 

maar om één SaaS-oplossing gaat, kun je je 

afvragen of dat de moeite waard is. Maar omdat 

wij meerdere systemen wilden aansluiten,  

was die drempel direct een stuk lager.”

‘Na de eerste koppeling was 
het alleen nog copy and 
paste met wat andere  

parameters’
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Copy and paste
Bovendien was het project minder complex dan vooraf gedacht.  

Patrick: “Het meeste werk zat in het opzetten van die ADFS-server,  

daarna volgde het koppelen naar de drie HR-leveranciers. Toen de  

koppeling naar de eerste leverancier eenmaal was gemaakt, was het  

voor de tweede en derde bijna copy and paste met alleen wat andere 

parameters.”

Ook financieel is het project voor Woonstad Rotterdam de moeite waard 

gebleken, legt Patrick uit: “Gebruiksgemak kun je natuurlijk lastig in geld 

uitdrukken, maar ik denk dat de investering om ADFS in te richten dubbel 

en dwars is terugverdiend. Niet alleen omdat onze medewerkers er heel 

blij mee zijn, maar ook omdat het de productiviteit ten goede komt.  

Want het werk van medewerkers ligt niet meer stil terwijl ze op een nieuw 

wachtwoord wachten en ook de servicedesk kan zijn tijd weer aan andere 

dingen besteden.”

Groeimodel
Gevraagd naar de plannen voor de toekomst, is Patrick duidelijk:  

“Wij zien dit als een groeimodel. Op dit moment zijn alleen de 

HR-pakketten nog op deze manier aangesloten, maar we hebben  

hiermee de deur opengezet om meer SaaS-oplossingen aan te sluiten. 

Cloudoplossingen worden steeds populairder, dus ook wij zullen daar  

in de toekomst ongetwijfeld meer gebruik van gaan maken. Doordat  

we nu de basis van federated identity hebben gelegd, kunnen we in  

de toekomst relatief makkelijk uitbreiden.”

<Kader>

<Kader>

Over Woonstad Rotterdam
Met een kleine zestigduizend eenheden in bezit is Woonstad Rotterdam een van de belangrijkste 

huisvesters van de Maasstad. De woningcorporatie heeft vier kantoren en ongeveer  

vijfhonderdvijftig medewerkers. Patrick: “Ieder van hen heeft een eigen gevirtualiseerde 

werkplek, aangeboden vanuit het datacenter van Centric. Daarnaast heeft een grote 

groep medewerkers een tablet, bijvoorbeeld voor digitaal vergaderen en het direct 

verwerken van inspecties en conditiemetingen van panden. Ook bieden we de 

meeste medewerkers die geregeld buiten de deur werken een smartphone voor 

e-mail, agenda en om op locatie informatie in te zien.”

Woonstad Rotterdam gebruikt naast de Adaptive Infrastructure Services  

van Centric ook Key2Wocas, het ERP-systeem voor woningcorporaties.
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‘Gebruiksgemak kun je  
lastig in geld uitdrukken, 

maar ik denk dat de  
investering dubbel en  

dwars is terugverdiend’
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‘ Old but  
not obsolete’
HOE LEGACY EEN PLEK KRIJGT IN  
UW TOEKOMSTIGE IT-OMGEVING
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Legacy is een begrip waarmee we in de  
IT liever niet te veel bezig zijn. Toch is het 
onvermijdelijk dat u nadenkt over hoe de 
systemen van het heden en het verleden 
een plek krijgen in de IT-omgeving van 
de toekomst. Want er zijn altijd ‘achter-
blijvers’, applicaties die niet direct inzet-
baar zijn in app-based en cloud-based 
architecturen. Vaak gaan ze al jarenlang 
mee en werden ze ontworpen volgens de 
IT-standaarden van vroeger. Maar hoewel 
deze applicaties niet altijd meer modern 
te noemen zijn, doen ze vaak hun werk 
nog prima. Legacy hoeft volgens Freddie 
Veltmaat, Chief Technology Officer bij 
Centric, dan ook heus niet altijd linea 
recta de prullenbak in. Maar wat is  
dan wel de juiste manier om met  
legacy-systemen om te gaan?

Legacy is niet echt een populaire term in de IT. 

Waarom eigenlijk niet?

“Dat klopt, legacy wordt vaak gebruikt als synoniem voor 

ouderwets of niet up-to-date en heeft de naam vooral een 

last te zijn. Ik vind dat jammer en zie het toch anders. In de 

laatste Terminator-film hoorde ik een treffende uitdrukking 

van Arnold Schwarzenegger: ‘I’m old, not obsolete.’  

Of, vrij vertaald: ‘Ik ben wel oud, maar nog niet achterhaald.’ 

Dat is hoe ik legacy-software ook zie. Want wat is oud in de 

IT? Veel technologie is na vijf jaar al oud te noemen. Maar in 

tegenstelling tot wat sommige mensen misschien zeggen,  

kan oudere software wel degelijk waardevol zijn.”

Hoe zou jij legacy dan wel definiëren?

“Een echte definitie is lastig te geven, maar legacy-systemen 

hebben vier herkenbare eigenschappen. Ten eerste zijn het 

bijna altijd kolossale en complexe systemen. Blobs, noemen 

we ze ook wel, of monolieten. Vaak zit er wel tien jaar of meer 

aan specifiek ontwikkelde functionaliteit in. Een tweede ken-

merk slaat op hoe die monolieten in elkaar zitten. Meestal zijn 

ze gebouwd op een verouderde manier, te vergelijken met een 

ui. In de kern zit een databaselaag, daarop ligt vervolgens een 
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logicalaag met daarop weer een toegangslaag. 

Voor de gebruikers ligt er tot slot een interac-

tielaag overheen. Die structuur maakt het lastig 

om iets in zo’n systeem te veranderen. Wil je 

bijvoorbeeld iets in de logicalaag veranderen, 

dan moet je de interactie- en toegangslagen 

eerst wegpellen en na de wijziging weer 

opbouwen. Ten derde verschilt legacy van 

moderne software in hoe vaak het geüpdatet 

wordt. Dat is vaak maar één of twee keer per 

jaar, terwijl nieuwe software vaker updates 

krijgt. En als vierde geldt: het vervangen van 

legacy is vrijwel altijd een pittige en kostbare 

klus. Dat komt onder andere doordat de  

systemen door de jaren heen met allerlei 

andere systemen verweven zijn geraakt.”

Oké, vervangen is dus duur.  

Maar wat doe je er dan mee?

“Er zijn verschillende alternatieven. Wat wij 

bijvoorbeeld doen, is de applicatie als geheel 

in een container stoppen. We schermen hem 

dan af en maken hem als een soort SaaS-

oplossing beschikbaar. Onze klanten kunnen 

de applicatie dan vanuit hun browser gebrui-

ken, zonder dat zij daarvoor die enorme  

applicatie in hun eigen infrastructuur hoeven 

op te nemen. In het verlengde daarvan ligt 

een andere oplossing die we ook geregeld  

toepassen: het ontwikkelen van een app of 

een portaal voor het systeem. Dat is handig  

als je legacy-systeem het in de basis nog goed 

doet, maar wel een complexe of verouderde 

gebruikersinterface heeft. Met een app of  

portaal kun je die interface moderniseren.  

Zo kunnen dat soort systemen nog prima  

vooruit in het as-a-service-tijdperk. Het  

maakt de eindgebruikers namelijk niet uit  

hoe iets aan de achterkant werkt, als het  

aan de voorkant maar gebruiksvriendelijk is.”

Dus het onderliggende systeem  

zelf laat je intact?

“Dat kan, maar liever moderniseren we dat 

natuurlijk. Een methode daarvoor is om de 

monoliet op te knippen in microservices. We 

vervangen dan bepaalde stukjes functionaliteit 

door moderne services die hetzelfde doen. Het 

deel dat zich bezighoudt met identificatie  

isoleren we dan bijvoorbeeld en vervangen  

we door een actuele authenticatie-oplossing. 

Op deze manier werken met microservices is 

om meerdere redenen heel effectief. Om te 

beginnen maakt het legacy weer behapbaar 

doordat je blobs opbreekt in kleinere brokken. 

Maar minstens zo belangrijk is dat het  

standaardisatie mogelijk maakt. We kunnen 

een microservice namelijk in meerdere  

applicaties inzetten. Verbeteren we die  

service, dan verbeteren we dus in een klap  

alle applicaties waarin hij is opgenomen. 

Handig is ook dat we daarbij microservices 

kunnen inzetten die binnen een bepaalde 

branche de marktstandaard zijn.”

Oké, dus met microservices kun je 

een monoliet in behapbare stukken 

opknippen. Maar hoe weet je dan 

waar je moet knippen?

“Met een microservice vervang je functionaliteit 

die binnen de applicatie goed te isoleren is. 

Daarmee bedoel ik een gedeelte van de code 

dat intern een sterke samenhang vertoont, 

maar juist een beperkte interface heeft met de 

rest van de applicatie. Vergelijk het met een 

fiets waarvan alle onderdelen aan elkaar 

gelast zijn. Je kunt een haakse slijper nemen 

en het frame in de lengte door midden zagen, 

maar handig is het niet. Liever maken we 

logische doorsnijdingen, bijvoorbeeld bij  

het zadel of het stuur. Die onderdelen zijn 

gemakkelijk kant en klaar te vervangen.  

Met microservices ga je op dezelfde manier  

te werk. Identificeer welke delen van je  

applicatie een duidelijke functie hebben  

en redelijk op zichzelf staan. Die kun je 

onderdeel voor onderdeel gaan moderniseren. 

Langzaam maar zeker verbeter je dan ook  

de applicatie als geheel.”

Waar moeten organisaties beginnen  

als zij een oplossing zoeken voor  

hun eigen legacy-systemen?

“Stel jezelf de vraag: wat is voor mij echt van 

belang? IT is namelijk niet de essentie van de 

bedrijfsvoering, maar een hulpmiddel. Kijk 

welke veranderingen er plaatsvinden in  

je bedrijfsproces en welke impact die  

veranderingen hebben op je IT, en dus niet 

andersom. Als je onderliggende proces niet 

wezenlijk verandert, hoeft een systeem  

misschien helemaal niet vervangen te worden. 

Maar weeg dan wel het afbreukrisico af.  

Stel dat je een administratief pakket hebt 

draaien op oudere technieken als AS/400 of 

Windows NT. Dat kan nog prima werken.  

Maar onderzoek dan wel of er bij problemen 

ook voldoende vervangende onderdelen of 

geschikte beheerders beschikbaar zijn.  

En of je daar je bedrijfskritische administratie  

eigenlijk wel van af wilt laten hangen.  

Het belangrijkste advies: laat je hoofd niet  

op hol brengen, maar doe een serieuze analyse 

van je systeem. Afhankelijk daarvan kun je dan 

kijken naar nieuwbouw of de bestaande  

oplossing optimaliseren met containers,  

apps en portalen of microservices. Zo kan  

legacy nog steeds van toegevoegde waarde  

zijn in je toekomstige IT-omgeving.” 

‘MET EEN APP OF PORTAAL 
KUNNEN OUDE SYSTEMEN 
VAAK NOG PRIMA VOORUIT 

IN HET AS-A-SERVICE-
TIJDPERK’
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‘ MICROSERVICES 
KNIPPEN LEGACY  
OP IN BEHEERSBARE 
STUKKEN’
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Hybrid Workspace:  
de werkplek van nu
Vrijheid is dé manier om de tevredenheid en productiviteit van uw medewerkers  

te verhogen. Vrijheid in de manier waarop, waar en wanneer zij hun werk doen, 

bijvoorbeeld. De Hybrid Workspace van Centric is een moderne digitale werkplek-

oplossing die uw medewerkers deze vrijheid geeft. De Hybrid Workspace geeft hen 

veilig online toegang tot hun gegevens. Waar, wanneer en met welk device ze ook 

willen werken. Of met welke apps. Zo halen uw medewerkers het maximale uit 

zichzelf. Kijk voor meer informatie op centric.eu/cloud.

Uw strategie op informatie-
beveiliging vormgeven?
Wilt u uw informatiebeveiligingsstrategie beter vorm geven, maar weet u niet precies hoe? 

De experts van Centric geven advies en zetten samen met u de lijnen uit. Zij helpen onder 

andere bij het opstellen van beleid, het uitvoeren van risicoanalyses, het opstellen van 

een beveiligingsplan en het inrichten van een informatiebeveiligingsproces (ISMS).  

Meer weten? Kijk op centric.eu/informatiebeveiliging. 

HelloMe:  
identiteitbeheer 
in de hybride 
cloud
Om organisaties grip te geven op hun digitale 

identiteiten introduceert Centric de dienst 

HelloMe. Met HelloMe houdt u grip op ge-

bruikersprofielen, maar ook op de kosten. De 

dienst wordt volgens het pay-per-usemodel 

aangeboden vanuit de private cloud van 

Centric en is volledig integreerbaar in uw 

hybride IT-infrastructuur. Lees voor meer 

informatie de whitepaper op 

centric.eu/hellome.

http://www.centric.eu/informatiebeveiliging
http://www.centric.eu/hellome


Centric meest aanbevolen full-
scope outsourcingpartner 2016
In oktober presenteerde IT-onderzoeksbureau Giarte de resultaten van zijn jaarlijkse bench-

markstudie. Het onderzoek meet hoe IT-leveranciers presteren in drie domeinen: Application 

Management, Infrastructure Management en End User Management. Centric is met een score 

van 93% de meest aanbevolen full-scope IT-uitbestedingspartner (leveranciers beoordeeld in 

alle drie de domeinen). Bekijk de resultaten op www.centric.eu/giarte. 

Altijd op de hoogte blijven van het 
laatste infra-nieuws?
Centric brengt maandelijks een e-magazine ICT Infra uit. Als aanvulling op het magazine en inspelend 

op de actualiteiten. Met blogs van experts over cloud, security, mobility en outsourcing. Maar ook met 

relevante klantcasussen en nieuws van Centric. Daarnaast nodigen we u via het e-magazine regelmatig 

uit voor IT-workshops en -seminars. Wilt u ook op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor  

ons e-magazine via centric.eu/e-magazines. 
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Hoe zou je biometrie definiëren en  

waarvoor gebruiken organisaties het? 

“Biometrie is het gebruik van fysieke  

kenmerken om de identiteit van een persoon 

vast te stellen. Dat kan iemands lengte of  

haarkleur zijn, maar meestal gaat het om  

unieke kenmerken zoals een vingerafdruk, 

gezichtsfoto of irisscan. Ook kan het gaan  

om kenmerken die het gevolg zijn van gedrag.  

Met een handtekening, hoe iemand loopt of 

hoe hij zijn smartphone bedient, kun je ook 

vaststellen met wie je te maken hebt. Dat doen 

organisaties normaal gesproken voor één van 

twee mogelijke doeleinden: identificatie of 

authenticatie. Identificatie gaat simpelweg om 

het achterhalen wie iemand is. Daarbij is er 

geen sprake is van een zogeheten identiteits-

claim. Bij authenticatie is die er juist wel en 

gaat het dus niet zozeer om het vinden van 

een identiteit als wel om het verifiëren ervan. 

Met andere woorden: het controleren of een 

persoon is wie hij zegt dat hij is. Met name die 

biometrie voor authenticatie komt steeds vaker 

voor.” 

Wat zijn redenen om biometrische  

authenticatie in te zetten?

“Er zijn altijd drie drivers die in meer of  

mindere mate een rol spelen. De eerste is  

security: organisaties willen met biometrie  

simpelweg de veiligheid van een locatie of een 

systeem verhogen. De tweede mogelijke driver 

is efficiëntie. Denk bijvoorbeeld aan Schiphol. 

Vroeger waren er daar voor tien rijen van  

passagiers ook tien controleurs nodig. Maar  

de komst van het biometrische paspoort maakt 

automatische grenspassage mogelijk. Voor  

die tien rijen zijn er nog maar twee of drie 

controleurs nodig om toezicht te houden  

en het systeem te monitoren. Dat is een  

voorbeeld van hoe biometrie de efficiëntie  

kan verhogen. De derde driver is gebruiks-

gemak. Een goed voorbeeld daarvan is  

het met je vingerafdruk goedkeuren van  

betalingen op je smartphone. Dat is een  

stuk gebruiksvriendelijker dan het gebruik  

van een random reader of een sms-code.”

Welke drijfveer is de belangrijkste  

van de drie?  

“Dat verschilt van situatie tot situatie,  

maar ze hangen altijd met elkaar samen.  

Wil je bijvoorbeeld hele hoge security, dan 

maak je de foutmarge van je systeem zo klein 

mogelijk. Maar dat gaat wel ten koste van 

gebruiksgemak en efficiëntie, want er  

worden waarschijnlijk meer mensen onterecht 

afgewezen en controles duren langer. 

Andersom zorgt een grotere marge ervoor dat 

een systeem gemakkelijker en efficiënter 

VINGERAFDRUKKEN  
EN IRISSCANS:  
DE WACHTWOORDEN  
VAN DE TOEKOMST?
Deze editie van het Centric Magazine ICT Infra staat volledig in het teken van de Future of IT. Hoewel niemand precies 

weet wat die toekomst zal brengen, biedt dit blad wel een aantal bouwstenen waarmee u zich kunt voorbereiden  

op de IT van de toekomst. Ook lichten we graag één thema uit dat zonder twijfel een rol zal spelen in die toekomst: 

identificatie met behulp van biometrie. Wat zijn redenen voor organisaties om hiermee aan de slag te gaan en welke 

uitdagingen spelen daarin een rol? We vroegen het aan een van Europa’s vooraanstaande experts op dit vakgebied:  

Max Snijder, secretaris van de Europese Vereniging voor Biometrie en eigenaar van de European Biometrics Group. 
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werkt. Alleen vergroot dat weer het risico op 

onrechtmatige goedkeuring. Organisaties die 

met biometrie aan de slag willen moeten die 

afweging maken van security aan de ene kant 

en gebruiksgemak en efficiëntie aan de andere 

kant.”

En dan hebben we het nog niet eens over het 

financiële aspect …

“Inderdaad, want biometrie is natuurlijk  

niet gratis. Dat maakt een goede kosten-baten-

afweging noodzakelijk. Daarom wordt biometrie 

voor fysieke toegangsverlening eigenlijk alleen 

in high-security-omgevingen ingezet. Denk aan 

datacenters, vliegvelden of clean rooms. Daar is 

die behoefte aan veiligheid zo groot, dat het de 

kosten en een eventueel verlies van efficiëntie 

of gebruiksgemak waard is. Gaat het om  

toegang tot digitale gegevens en systemen,  

ook wel logische toegang genoemd, dan is het 

een ander verhaal. Daar is biometrie al een stuk 

toegankelijker, onder andere omdat het steeds 

goedkoper wordt. Voor een paar tientjes heb  

je bijvoorbeeld al een vingerafdrukscanner op 

formaat van een usb-stick die je zo aan een 

laptop kunt koppelen.”

Verwacht je dat biometrie voor  

iedereen bereikbaar wordt?

“Ja, waarom niet? Het is de vraag hoeveel  

toegevoegde waarde het voor elke organisatie 

heeft, maar biometrie begint wel degelijk  

commodity te worden. Niet alleen omdat het 

steeds goedkoper wordt, maar ook omdat de 

integreerbaarheid toeneemt. Er zijn al veel  

producten op de markt die je zo kunt toevoegen 

aan je eigen toegangscontrolesysteem. Ook zijn 

er toegangscontrolesystemen die al standaard 

biometriefeatures bevatten. En vergeet de 

smartphones niet, hè. Die worden nu al  

standaard uitgerust met vingerafdruksensors. 

Daarmee kunnen organisaties al snel een  

biometrische beveiligingslaag toevoegen. 

Doordat die biometrie steeds toegankelijker 

wordt, zitten er al op korte termijn leuke  

ontwikkelingen aan te komen. Wat dacht je van 

een volledig in een credit card geïntegreerde 

vingerafdrukscan. Die zal er binnen een jaar 

misschien al wel zijn. Er is een bedrijf dat een 

vingerafdruksensor op een flexibele film  

kan afdrukken. Plaats die sensor op een  

credit card, koppel hem aan de processor van 

de chip die er al in zit en laat hem stroom 

gebruiken van een contactloos betaalsysteem. 

Zo heb je een credit card die meteen kan  

controleren of de gebruiker ervan ook de recht-

matige eigenaar is.”
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Als technologieën volwassen worden,  

ontstaan er vaak ook kwaliteitsstandaarden. 

Is dat in de biometrie ook het geval?

“Er zijn diverse standaarden ontwikkeld voor 

biometrie. Die gaan meestal over het vastleggen 

van biometrische gegevens zodat biometrische 

apparaten met elkaar kunnen praten en die 

gegevens kunnen uitwisselen. Maar de  

kwaliteit van de gegevens zelf is enorm lastig 

vast te leggen in een door alle partijen vast te 

stellen norm. Het is daarom bijvoorbeeld heel 

moeilijk om de kwaliteit te bepalen van foto's 

voor gezichtsherkenning. Daarbij komt dat 

leveranciers vaak verschillende methoden  

hebben om de kwaliteit te optimaliseren.  

Wat mijn gezicht op een foto herkenbaar 

maakt, is misschien iets heel anders dan  

wat jouw gezicht herkenbaar maakt. Ook 

voor vingerafdrukken en irisscans is zo'n  

norm lastig te bepalen. Biometrische systemen 

zijn mede daardoor op dit moment echt nog 

een black box: je neemt een afbeelding,  

bijvoorbeeld je vingerafdrukscan, en die gaat 

het systeem in. Vervolgens komt daar een 

resultaat uit: goed of fout. Maar wat er nu 

precies in de kern van die systemen gebeurt, 

dat weten alleen de leveranciers. Om te weten 

wat de kwaliteit van een biometrie-oplossing 

is, moet je vooralsnog dus afgaan op de  

meetresultaten van de leverancier of  

het systeem zelf laten testen.”

Hoe gaat biometrie onze levens de  

komende jaren beïnvloeden?

“Doordat het goedkoper en makkelijker te 

integreren wordt, zullen we het steeds meer 

gaan tegenkomen. Daarbij zal voor fysieke 

toegang, zoals bij grenscontroles en toegangs-

controles, de manier waarop biometrie 

gebruikt wordt niet zo veel veranderen.  

Wat wel heel erg zal veranderen, is het  

controleren van iemands identiteit voor online 

doeleinden. Dat noemen we ook wel cyber-

biometrie en zal echt als een olievlek over het 

internet en mobiele toepassingen uitspreiden. 

Daardoor zal de anonimiteit op het internet 

langzaam maar zeker gaan verdwijnen. Dat 

heeft natuurlijk twee kanten. Enerzijds gaat 

dat ten koste van de privacy, anderzijds levert 

het veel zekerheid op. Zeker voor leverende 

partijen zal het veel meer vertrouwen geven 

bij digitale transacties. Ook verhoogt het de 

traceerbaarheid van fraude en andere online 

criminaliteit. Wel zullen we nieuwe spelregels 

moeten ontwikkelen om misbruik te voor-

komen. Als dat lukt, dan denk ik dat  

biometrie het vertrouwen in onze online  

veiligheid enorm kan vergroten.”
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VOORSPELLEN MET  
BIOMETRIE LIGT GEVOELIG

Uit onderzoek blijkt dat biometrische gegevens als je  

pasfoto, je stem of hoe je je telefoon bedient iets over je  

stemming en zelfs karakter zeggen. Hoe driftig of kalm iemand  

swipet op zijn telefoon, bijvoorbeeld, geeft bepaalde informatie prijs over 

zijn persoonlijkheid of humeur. Door dat soort biometrische gegevens te combi-

neren met andere informatie, kunnen we toekomstig gedrag misschien wel gaan 

voorspellen. Daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Een gevoelig onderwerp, legt Max 

uit. “Als je op die manier een terrorist vroegtijdig signaleert, is het hartstikke mooi. 

Maar het werpt ook morele vragen op en maakt inzicht in de kwaliteit van bio-

metrische systemen nog veel belangrijker. Want algoritmes die toekomstig 

gedrag kunnen voorspellen zijn zo complex dat mensen ze eigenlijk niet 

meer goed kunnen overzien. Hoe kunnen we een beslissing van  

zo’n algoritme dan nog op waarde schatten? Dat zijn  

fundamentele vragen over de systemen die we  

nu bouwen en waarmee in de toekomst  

moeten leven.”

MAX SNIJDER
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Vrijheid is dé manier om de tevredenheid en productiviteit van uw medewerkers  
te verhogen. Vrijheid in de manier waarop, waar en wanneer zij hun werk doen,  
bijvoorbeeld. De Hybrid Workspace van Centric is een moderne digitale werkplekoplossing 
die uw medewerkers deze vrijheid geeft. De Hybrid Workspace geeft hen veilig online  
toegang tot hun gegevens. Waar, wanneer en met welk device ze ook willen werken.  
Of met welke apps. Zo halen uw medewerkers het maximale uit zichzelf. 

HYBRID WORKSPACE:
DE WERKPLEK VAN NU

De nuchtere kijk op IT

VEILIG VERTROUWD VERNIEUWEND

SOFTWARE SOLUTIONS | IT OUTSOURCING | BPO | STAFFING SERVICES www.centric.eu

Ga naar www.centric.eu/cloud en ontdek de mogelijkheden van de Hybrid Workspace voor uw organisatie. 

http://www.centric.eu/cloud
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