Perspectief
Betrouwbaarheid is een groot
goed in de accountantswereld.
Het verzamelen van alle data
en cijfers is steeds makkelijker, dus hoe maak je nog verschil? Marion de Laat van
accon n avm in Groningen en
Drenthe legt uit wat dichtbij
en betrokken is.

Perspectief is een journalistiek commerciële rubriek waarin wij maandelijks ondernemers en
bestuurders vragen naar hun visie. Welke bewegingen constateren zij binnen hun
organisatie, branche en regio? In welk perspectief staan deze ontwikkelingen -op
economisch en maatschappelijk vlak- in relatie tot landelijke en globale ontwikkelingen?
Hoe anticiperen zij hier op? Of zijn juist zij trendsettend?

Hoe kun je bedrijven en
organisaties beveiligen tegen
gevaren van buiten? Het antwoord ligt in de mens, in
ieder mens. Insite Security
beveiligt van binnenuit.
Marion de Laat

Erik Rutkens
INSITE SECURITY

accon n avm

“Het gaat om cijfers en
woorden”

“De hoeveelheden data
nemen explosief toe”

“Wat klanten steeds vaker van ons
vragen en zeggen, is dat ze ons
waarderen omdat we een sparring
partner voor ze zijn en soms zelfs
een coach. Cijfers zijn mooi, maar het
gaat om de vraag hoe je ze interpreteert. Wat betekenen cijfers voor het
verwezenlijken van het doel en de
strategie van de ondernemer of de
wensen als mens. Om dat ondernemersdoel van bijvoorbeeld groei,
continuïteit of een ideaal, in kaart te
krijgen is het de kunst de juiste vragen te stellen en dóór te vragen. Dat
geeft ons de mogelijkheid om de
ondernemer te spiegelen of hij goed
op koers ligt.”

Gedragsverandering is noodzakelijk,
zeker als het gaat om beveiliging van
onze informatietechnologie. Uw
bedrijfsnetwerk, pc’s, laptops, servers en mobiele devices maar vooral
uw informatie is kwetsbaar. Een
inbraak in het technische hart van uw
bedrijf is zo gepleegd, want ieder
mens
heeft
z’n
zwakheden.
Natuurlijk, u vermoedt en hoopt in
elk geval dat die zwakheden zich niet
openbaren in uw bedrijf, maar dat is
ijdele hoop. Bij Insite Security kunnen ze u dat feilloos duidelijk maken
aan de hand van ontluisterende beelden en gesprekken uit de rauwe werkelijkheid van een breed scala klanten.

Marion de Laat is regiodirecteur van
acconnavm in Groningen en Drenthe
met
kantoren
in
Groningen,
Uithuizen, Veendam, Appingedam,
Emmen, Assen en Meppel. “Een dicht
netwerk, we zijn dichtbij onze klant
en iedereen die dat wil worden. Het
gaat om dat kantoor in de buurt en
om wat je doet met mensen die binnenstappen of bellen met de vraag
wat wij voor hen kunnen betekenen.
Laagdrempelig zijn, betekent er naar
handelen. Je moet laten zien dat je
de ondernemer begrijpt en wat
betrouwbaarheid betekent. Die
betrouwbaarheid is van het grootste
belang omdat de financiële sector
een forse deuk heeft opgelopen.
Vertrouwen is het grootste goed, wij
en de ondernemers bestaan er van.
Dat moeten we waarmaken.”
“We hebben een multidisciplinaire
klantbenadering en kunnen de juiste
expertise inschakelen. Daardoor kan
een ondernemer eerder zijn eigen
doel bereiken. Vanuit de cijfers met
de klant meedenken om doelen te
bereiken is wat ons vak zo leuk
maakt. Het is onze kracht dat we
beschikken over kennis op juridisch,

financieel, fiscaal, en personeelsvlak,
die we in kunnen zetten om de klant
zijn doelen te laten bereiken. Cijfers
kun je automatiseren, maar het gaat
om het verhaal achter die cijfers,
waarbij persoonlijk contact onmisbaar is en blijft.”

“We hebben een multidisciplinaire klantbenadering
en kunnen de juiste
expertise inschakelen”
Haar organisatie is onder andere
sterk in retail, zorg, innovatieve
ondernemingen en de agrarische sector. Welke trends ziet De Laat? “Een
toenemende aandacht voor internationaal ondernemen en meer focus op
innoveren en de bijbehorende fiscaliteit. De regio kan mogelijk nog meer
halen uit de betekenis van de universiteitsstad Groningen in het kader
van innovatie, bedrijven die niet aan
enige regio gebonden zijn en uit de
kracht van onder andere de agroindustrie.”
“Spiegelen”, noemt ze als één van de
kansen naar haar klanten. “Het gaat
om de woorden die volgen op de cijfers. Wij moeten onze klanten laten
zien waar kansen kunnen liggen, kritische vragen stellen over financiering, over belastingen, over personeel. Daarvoor moet je de kennis
hebben om pro-actief te handelen. Je
klant bevragen in wat hij wil, betekent dat je zijn vertrouwen moet hebben. Zijn doelen dienen, dat is wat
we moeten doen.”

Erik Rutkens laat me een aantal films
zien, die aan de hand van werkelijke
beelden zijn gemaakt. Om privacyredenen zijn de films nagespeeld;
evengoed maken ze pijnlijk duidelijk
hoe kwetsbaar een bedrijf kan zijn.
Om aan klanten duidelijk te kunnen
maken waar het gevaar kan loeren,
worden vallen opgezet. Gefingeerd
telefonisch onderzoek, rondslingerende usb- sticks, ‘valse’ mailtjes met
ogenschijnlijk legitieme vragen, mysterie bezoekers op de werkvloer; het
zijn uiteraard na overleg, mogelijkheden voor Insite Security om het
beveiligingsniveau van een bedrijf
systematisch in kaart te brengen en
aan de slag te gaan met de spil in
het web, de mens. Behalve van allerlei technische hulpmiddelen en spellen, maakt Insite Security gebruik van
organisatiepsychologen om de informatiebeveiliging op peil te brengen.
Erik Rutkens van Insite Security: “We
staan pas aan het begin van de
mogelijkheden die informatietechnologie ons biedt. De wereld wordt
alleen maar groter, de hoeveelheden
data nemen explosief toe, het aantal
momenten dat we technologie

gebruiken en dus de kans op een
inbraak. Feitelijk is de situatie dat we
ons nog heel erg focussen op fysieke
inbraak, terwijl digitale inbraak veel
vaker voorkomt met veel meer schade als gevolg. En met het beter worden van beveiliging, worden ook de
digitale inbrekers slimmer en sneller.
Landen zijn nog heel erg gericht op
wat er binnen de eigen grenzen
plaatsvindt, terwijl de hele wereld
digitaal met elkaar verbonden is.
Misschien moet er een keer eerst iets
heel ergs gebeuren, voor we ons
bewust worden van onze kwetsbaarheid.”
Geduldig legt Rutkens uit hoe Insite
Security inspeelt op de ontwikkelingen. Door de juiste mensen te zoeken, van organisatiepsychologen tot
ondernemende jonge honden in de
ethische hackersscene en daar van te
leren, zegt hij. Door platformen te
creëren voor en met klanten waarmee de beveiliging continu wordt
getest, door te zorgen dat voortdurend het kennisniveau in het bedrijf
omhoog gaat, door samenwerkingsverbanden aan te gaan en nieuwe
bedrijven op te zetten in de sfeer van
informatiebeveiliging. Pizza- sessies
zoals hij het noemt met de mannen
en vrouwen die met en voor Insite
Security werken en geregeld op de
basis aan de Peizerweg samenkomen
om klantcases en ontwikkelingen te
bespreken en van elkaar te leren.
Door het creëren van hang-outs,
kleine onafhankelijke werkplekken
die je in een andere wereld misschien
een andere vestiging noemt. De
behoefte aan beveiliging blijft groeien, evenals de behoefte aan goede
mensen om hierbij te helpen.

Een maatschappelijk thema
kiezen en het onderdeel
maken van je verdienmodel
in een advocatenpraktijk.
Hans Koenders over z’n vakgebied Energie & Recht, een
toekomstgericht werkveld
vanuit de overtuiging dat het
anders moet.

Hans Koenders
DORHOUT ADVOCATEN

“Ik hou wel van
pionieren”
Een maatschappelijk thema kiezen en
het onderdeel maken van je verdienmodel in een advocatenpraktijk.
Hans Koenders over z’n vakgebied
Energie & Recht, een toekomstgericht
werkveld vanuit de overtuiging dat
het anders moet.
De vier partners van Dorhout
Advocaten zijn er voor de NoordNederlandse ondernemer. Ondernemingsrecht, contracten, arbeid en
vastgoed zijn bekende deelgebieden
waar het kantoor zich op richt. Sinds
enige jaren richt Hans Koenders zich
op het domein energie. Die keuze,
legt hij uit, komt voort uit de overtuiging dat energietransitie een grote
rol speelt in het Noorden, dat de
incubator is van een schone energieeconomie. Bedrijven, ondernemers
en ondernemende mensen in dat
brede deels nog onbekende maatschappelijke domein adviseren en
bijstaan is Koenders’ dagelijkse werk
geworden.
Energie, vertelt Koenders, is een
thema dat zich uitstekend leent voor
een advocaat om er de tanden in te
zetten. Het is een vakgebied met een
grote mate van zeer diverse en specifieke kennis en dat veel meer
omvat dan alleen al de vele de regels
en wetten in de sterk gereguleerde
energiesector. Kennis van allerlei
nieuwe en oude technieken en processen, kennis van de traditionele
cultuur en haar spelers, kennis van
een deels nog onbekende wereld met
nieuwe materie en onbekende gevolgen.
“Ik hou van pionieren op het terrein
van energie. Ik vraag me dan af wat
er nodig is om ergens te komen en
ben er van overtuigd dat we keuzes
moeten maken voor onze toekomst.
De tijd van denken is voorbij, we

moeten doen. Het heeft een jaar of
vijf gekost voor Dorhout een positie
had verworven in het energieveld en
nu komen ondernemers naar ons toe
omdat ze vragen hebben en tegen
problemen aanlopen. Om kennis op
te doen en te delen, zijn we ook partner in EnTranCe, de proeftuin voor
toekomstige energiesystemen. We
steunen ook een promotie- onderzoek, ten behoeve van de juridische
faculteit van de Rijksuniversiteit
Groningen, dat deels hier in huis
gedaan wordt over wet- en regelgeving bij energietransitie.” Koenders
geeft naast zijn werk op kantoor les
op de Hanzehogeschool, waarvoor hij
de minor Energie & Recht mee-ontwikkelde.

Laten we ruimte geven aan
initiatieven om te kijken wat
het oplevert

In de energiewereld ligt vast wie wat
wel en niet mag. Opwekking van
energie, levering, distributie, alles is
gescheiden van elkaar. Nieuwe initiatieven van bedrijven, van ondernemers en van burgers worden niet zelden dwars gezeten door de gecompliceerde wet- en regelgeving. “Het
werkt belemmerend”, stelt Koenders.
De vraag is of we tijdig de juiste keuzes maken om onze toekomst vorm
te geven. “We polderen erg veel en
dat remt innovatie. Laten we ruimte
geven aan initiatieven om te kijken
wat het oplevert., laat een proeftuin
als EnTranCe wet- en regelvrij zijn om
kansrijke initiatieven niet te laten
afremmen. Het past in deze tijd om
meer vanuit eigen initiatief te regelen. Op energiegebied en ook op
andere terreinen.”

“Bij alles wat wij doen geloven wij in het mogelijk
maken van verandering en dat
een hechte samenwerking met
klanten, professionals en collega’s de sleutel is tot succesvolle verandering en leidt tot
bestendige relaties.”
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Wietse Louwes
VORTEX CONSULTANCY B.V.

“Of het kan is niet de
vraag, wel hoe…”
Vortex Consultancy B.V. met kantoren
in Groningen en Amsterdam, wil de
status quo doorbreken waarin de
toegang tot hoogwaardige kennis
slechts is voorbehouden aan grote
organisaties. “Dit doen wij door het
beschikbaar stellen en delen van
onze kennis, ervaring, technologie en
netwerk en door het ontwikkelen van
nieuwe en innovatieve manieren voor
het beschikbaar stellen van kennis.”
Managing Director Wietse Louwes is
sterk pleitbezorger van het kijken
naar kansen. Niet de vraag of iets is
te realiseren, maar hoe je dat doet is
wat hem en zijn bedrijfskundige collega’s fascineert.
“De traditionele economische modellen van specialisatie worden tot het
uiterste doorgevoerd. Nog nooit zijn
er zo veel bedrijven gestart. Veel van
die bedrijven bieden een hypergespecialiseerde dienst of product aan
en grote ondernemingen stoten
steeds meer ondersteunende taken
af. Problemen ontstaan als organisaties verder willen komen en willen
groeien. Dan ontbreekt het vaak aan
een integrale aanpak waarvoor
bedrijfskundige kennis benodigd is.”
“Hoewel kleine ondernemingen door
IT-ontwikkelingen
steeds
meer
dezelfde mogelijkheden krijgen als
de grotere (denk aan betaalbare
cloudoplossingen) geldt dit vaak niet
of nauwelijks voor hoogwaardige
kennis. Er is meer informatie dan ooit
online beschikbaar, maar informatie
is niet hetzelfde als kennis.”
“Consultancymaatschappijen
die
deze kennis bij uitstek hebben, zijn
vaak niet geïnteresseerd in het MKB.
Kennis vloeit weg naar andere gebieden waar de grote bedrijven zich
hebben gevestigd, of waar de hoofdkantoren zich bevinden met bijbehorende hoge tarieven en die kunnen

de kleinere zich niet veroorloven.
Juist samenwerken is de sleutel tot
succes. Zeker bij veel specialisaties
kun je door samenwerking komen tot
innovatieve producten en diensten.
Maar toegang tot de juiste kennis,
middelen en netwerken is daarbij
essentieel.”
“Innovatie vindt bij ons plaats in de
manier waarop wij onze kennis en
middelen ter beschikking stellen aan
onze klanten. Recentelijk hebben wij
bijvoorbeeld vanuit onze ervaring
voor hoofdkantoren een servicebureau opgezet voor één van de meest
traditionele bedrijfstak: pensioenfondsen. Daarmee stellen we ze in
staat de uitdagingen aan te gaan
waar ze nu voor staan. Hetzelfde
doen we voor bijvoorbeeld trustkantoren en voor het MKB.”
In die ontwikkeling ziet Vortex
Consultancy kansen voor het noorden: het toegankelijk maken van de
kennis om verandering te bewerkstelligen. “Willen we economische groei
bewerkstelligen, dan moeten we een
aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren met goede infrastructuur en ons
beter profileren. Onze universiteit bijvoorbeeld behoort tot ’s werelds
beste en we beschikken over uitstekende
dataverbindingen.
Toch
beheerst berichtgeving over onze
problematiek het nieuws.”
“Onze mogelijkheden liggen bij
bedrijven bij wie de nadelen niet of
nauwelijks een rol spelen en die optimaal kunnen profiteren van onze
koppositie die we hebben op het
gebied van snelle dataverbindingen,
energie, life sciences, en de vele
MKB-ers die onze regio kent.
Daarvoor willen wij onze kennis en
ervaring, ons netwerk en onze technologie op innovatieve wijze beschikbaar stellen.”

