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Voorbeeld lay-out Hoofdstuktitel 

Stelling 

“Gegeven de bezuinigen is een dergelijke 
traject niet passend” 
 



Voorbeeld lay-out Hoofdstuktitel 

Filmpje  
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

• BAIO – Uitdaging MT 

• Rabo Development – Zanaco 

 
Thema’s 

• ITIL 

• Security 

• Governance (Systeemeigenaarschap) 

 

• Stuurgroep 

• Akkoord in mei, vertrek in juli 

 

Voorbereidingen 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

• 1 groep, 2 teams 

• Afbakenen scope 

• Planning maken (pokeren) 

• IST in kaart brengen 

• SOLL uitwerken & afstemmen 

 

Begin situatie 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Wat is jullie beeld van 
informatiebeveiliging in Afrika? 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Security aanvankelijk niet in scope; 
• Security risico’s uit IT Risk Assessment; 

 

 

Fundamentele problemen bleken tijdens scoping: 
• Security niet betrokken door organisatie; 

• Geen security awareness, mensen geven niet om security; 

• Natuurlijke reflex ontbreekt (risico’s  €); 

• Business dacht niet na over risico’s mbt verlies van of fouten in informatie; 

• IT maakt keuzes vanuit technisch perspectief; 

 

 

 

Security - aanleiding 



Toch helpende hand 

Door kennis bij Rabobank te mobiliseren: 

 

1. Organisatie inbedding security department 

2. Classificatie 

 

 

 



1. Organisatie inbedding 

Huidige situatie onderzocht: 
• Probleem niet capaciteit maar inbedding 

• Aandacht erg intern gericht, niet extern; 

 

Advies geschreven ism IRM: 
Generiek: 

• Classificatie; 

• Reporting lines; 

Huidige verantwoordelijkheden: 

• Awareness (e-Learning); 

• Procedures voor introductie nieuwe producten; 

• Bijhouden externe ontwikkelingen; 

Wapenen tegen toekomstige aanvallen: 

• Upgrade 1-factor authenticatie IB; 

• Monitoring; 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Voordelen classificatie: 
• Business in control (nadenken over risico’s); 

• Overeenkomstige taal; 

• Transparantie; 

• Bouwt lijntjes voor security afdeling; 

• Uitnutten schaalvoordelen in risico-analyse; 

 

Onvoldoende kennis offshore voor volledige implementatie; 

Ism IRM een stappenplan opgezet: 
• Hoe te beginnen? 

• Procesbeschrijving; 

• Templates; 

 
 

 

2. Classificatie 



AIC Mechanism per  
system 

Information security 
department 

IT Business 

Determine objects to label 

Analysis  of business impact 

Determine business impact of issues with 
availability/integrity/confidentiality of each object 

See whether system should be classified as a whole, 
or if business impact of issues  with separate 
components vary* 

Determine AIC-levels 

Determine the appropriate levels  for AIC, possibly by 
making use of the Zanaco template (see AIC-
template), of each object 

Determine counter 
measures 

Determine counter measures (sec) and their costs (IT) 
from the implementation guide and the applicable 
constraints (technical feasibility, budget, timing) 

Determine residual risks 

In case the measures do not fully cover the risk (e.g. 
high AIC, new systems) or implementation 
constraints (budget, technical, time): determine 
residual risk. 

Accept residual risk and IT 
costs 

Business needs to be willing to pay the costs for the 
measures. Furthermore they need to accept residual 
risks if any (or require additional measures) 

Determine costs of counter 
measures 

Business needs to be willing to pay the costs for the 
measures. Furthermore they need to accept residual 
risks if any (or require additional measures) 

Implementation of 
measures 

*) Will every component of the 
system require the same 
classification or is it possible to 
differentiate between components. 



Resultaten 

• CiSO zit bij al veel vaker aan de juiste tafel; 

• Security afdeling aan het verdiepen in mogelijkheden two-
factor authentication; 

• Classificatie enthousiast opgepakt: 
groter kans op succes; 

• Eerste systeem al geclassificeerd; 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Wie kan uitleggen wat eigenaarschap 
van systemen inhoudt? 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Wie vindt eigenaarschap van 
systemen belangrijk? 



Voorbeeld lay-out Eén kolom Tekst 

1 

2 

3 

4 

5 

Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

• Geïdentificeerd in IT Risk Assessment 

• Bestempeld als topprioriteit door Zanaco 

• Informatie ingewonnen bij ICT Beleid & Architectuur (IBA) 

 

Governance - Eigenaarschap 

Het is een groot probleem 

maar wát is eigenlijk precies het probleem? 

, 



Beginsituatie 

Business zegt: 
 
 
 
 
 

“Wij hebben geen controle 
over onze eigen systemen.” 

“IT doet gewoon dingen 
zonder enige 
aankondiging.” 

“We zijn niet op de hoogte 
van de incidenten die 
voorkomen.” 

“Waarom implementeert 
IT veranderingen terwijl 
het systeem prima 
werkt?” 



Beginsituatie 

IT zegt: 

“Business is risicomijdend, 
ze voelen niet de urgentie 
om up te graden.” 

“Business toont geen 
enkele betrokkenheid.” 

“Business denkt dat IT 
verantwoordelijk is voor álles.” 

“Business is niet 
geïnteresseerd om hun 
systemen te begrijpen..” 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Problemen 
• Business en IT kennen hun verantwoordelijkheden niet 

• Geen interne doorbelasting van IT kosten 

• Business heeft geen incentive om eigen systemen te verbeteren 

• Zanaco heeft zelf geen idee hoe eigenaarschap verbeterd kan worden 

 

 

Uitdaging 
Hoe kom je met concrete en haalbare oplossingen? 

 

 

Beginsituatie 



Metafoor 

  
I drive 20.000 km a year 
and I want to drive my 
car another 2 years. I 
don’t want to spend more 
than 3 million Kwacha for 
this service. 

I would suggest to have 
your tires and the timing 
belt replaced. Keep on 
checking the oil 
consumption yourselves. 



Voorgestelde aanpak 

Step  Activity 

1. Aanwijzen systeemeigenaren door MT 

2.  
 

Systeemeigenaren over verantwoordelijkheden informeren en bevestiging 
eigenaarschap 

3. Overeenkomst over verantwoordelijkheden business en IT 

4. Periodieke overleggen tussen business, IT en security 

5. Systeemeigenaren voorbereiden op interne doorbelasting 

6. Invoeren van interne doorbelasting 



Resultaten 

• Zanaco MT, business en IT begrijpen belang van eigenaarschap 

• Relevante systemen en onderlinge relaties in kaart gebracht 

• Door het maandelijks business / IT overleg wordt de business 
met consequenties van ‘hun’ beslissing geconfronteerd 

• Goed eigenaarschap heeft positief effect op de andere thema’s 

• Roadmap voor verdere verbetering 

 

• Inzicht in kosten en eventueel doorbelasting is een project op 
zich 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Voorbereiding 

 

 

Documenten van Team 1 

 

 

Documenten van  

Management Trainees Paraguay 

 

 

Overdracht T1 & T2 

 

ITIL Theorie in de praktijk 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Voorbereiding 

 

 

Documenten van Team 1 

 

 

Documenten van  

Management Trainees Paraguay 

 

 

Overdracht T1 & T2 

 

ITIL Theorie in de praktijk 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Voorbereiding 

 

 

Documenten van Team 1 

 

 

Documenten van  

Management Trainees Paraguay 

 

 

Overdracht T1 & T2 

 

ITIL Theorie in de praktijk 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Voorbereiding 

 

 

Documenten van Team 1 

 

 

Documenten van  

Management Trainees Paraguay 

 

 

Overdracht T1 & T2 

 

ITIL Theorie in de praktijk 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Uitdagingen 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Uitdagingen 



Situatie voor de Pilot 
 

28 

?? 

IT department 

Infrastructure 
Core banking 
applications IT support 

Sysaid 
? % ? % 



29 

First line of support 

?? 

Second line of support 

Infrastructure 
Core banking 
applications IT support 

Sysaid 

Train 1st & 
2nd line 

staff 

Train 1st & 
2nd line 

staff 

Situatie einde project 
 

50 calls per dag 







Hoe nu verder? 

Roadmap 

 

Conf call 

 

ITIL training 

 

Van volwassen  

organisatie leren 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

• banken te ontwikkelen naar het voorbeeld van Rabobank in Nederland 

 

• dit initiatief geeft Rabobank opnieuw invulling aan haar oorspronkelijke 
coöperatieve doelstelling; het voorzien in financiële dienstverlening daar 
waar deze er nog niet (voldoende) is 

 

• krijgt vorm door de uitzending van Rabobank medewerkers die hun 
specialistische kennis delen met de lokale functionarissen tijdens hun 
korte termijn uitzending als consultant. 

Waarom heeft Rabobank partner 
banken in ontwikkelingslanden? 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Waarom leent GICT 6 BA’s uit 
aan Rabobank Development? 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Management heeft gestudeerd in 
Europa/US & is werkzaam geweest bij 
banken in Europa/Zuid Afrika/US 

 

3 maanden geleden service desk 
applicatie geïmplementeerd  gebaseerd 
op ITIL 

 

Medewerkers gebruiken rekenmachine 
naast Excel 

 

Wachtwoorden worden onderling 
uitgewisseld 

Op afstand inschatten van 
werkelijke situatie 
 



Voorbeeld lay-out Twee kolommen Tekst 

Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Deze dia mag geen oranje kopregels bevatten! 

1 

2 

3 

4 

5 

Vertrouwen winnen 
medewerkers 

“weer een paar spionnen van de 
Rabobank” 

 

Wij zijn de experts 

“Weer een rapport wat aangeeft wat 
fout gaat, zonder bruikbaar advies 
hoe dit te bereiken” 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Aannemen dat  het doel van een proces 
duidelijk is 

 

 

Hiërarchie / Type management 

 

 

 

Kennismaken 

Cultuurverschillen 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Roadmaps 

 

Conference calls 

 

Steerco’s 

 

Message from Martyn 

 

Projecten gaan door 

 

 

En nu? 

“sending it out for information to ExCo this week, and 
then asking Anthony to make the presentation to ExCo 
next week.” 
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Stelling 

“Gegeven de bezuinigen is een dergelijke 
traject niet passend” 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

 

Dank voor  alle collega’s die ons ondersteund hebben! 

 

Dankwoord 
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Koppen, subkoppen, teksten en bullits 
Met deze knoppen (bij Start in bovenbalk) is het 
mogelijk om; koppen, subkoppen, teksten en bullits 
te veranderen: 

Vragen 

Mocht je na de presentatie vragen hebben stuur deze aan  
    

   Nick.Crouse@rn.rabobank.nl 


