JOOP BAUTZ SECURITY AWARD
JURY RAPPORT 2001

CATEGORIE PROFESSIONAL

De Jury van de Joop Bautz Security Award 2001 is na ampel beraad tot de
eenstemmige conclusie gekomen dat de Joop Bautz Security Award 2001,
Categorie Professional, moet worden toegekend aan:

Albert Brouwer,
thans werkzaam in een informatie beveiligingsfunctie bij Pink Roccade
voor zijn totale oeuvre op dit vakgebied.

De Jury overweegt hierbij het volgende:
In 2001 werd het voor de eerste maal mogelijk om kandidaten voor te dragen
voor de Joop Bautz Security Award, een prijs ingesteld door 8 verenigingen,
actief op dan wel nauw betrokken bij het gebied van informatie beveiliging in
Nederland (GViB, ISACA, ITSMF, NGI, NGN, NOREA, Platform
Informatiebeveiliging en VBN). De (onafhankelijke) jury heeft als toetsingscriteria
in de categorie Professional genomen:
1. Richting gevend (“rivier omleggend”)
2. Originaliteit (“geen herkauwer”)
3. Waarde voor de klant (“voor het publiek/maatschappelijk verkeer”)
4. Waarde voor het vakgebied (“relevantie naar binnen, onder vakgenoten”)
5. Aanzien & reputatie onder vakgenoten
Met de toekenning wil de jury een eerbetoon brengen aan de naamgever van de
Award. Albert Brouwer was samen met Joop Bautz de persoon die het
vakgebied in een grijs verleden betrad en de ontwikkeling ervan heeft
meegemaakt van een obscuur technisch onderwerp naar een publiek fenomeen
van de eerste orde. Hij heeft in die jaren een gestage productie laten zien van
boeken, tijdschriftartikelen en lezingen, waaronder informatie, nr 1, 1981, J.F.
Bautz en A. Brouwer "Het beheer van productiebestanden in een
servicecentrum". Vervolgens Informatie nr 11, 1982, en Informatie nr 11, 1983.
Zij staan ook samen in boekjes van NGI Sectie EDP-auditing, o.a. Workshop
Beheer en controle van en in besturingssystemen van 14-16 mei 1984. In de
tachtiger jaren schreven Joop en Albert veel samen. Daarnaast is hij een actieve,
stimulerende figuur in de diverse geremia die het vakgebied kent. Zijn kracht ligt
in het overbekende maar weerbarstige aspect van het vakgebied
“bewustwording”, aldus een aanmelder. Een jury lid noemde als zeer recent
voorbeeld van Brouwer’s invloed een standaard artikel van zijn hand over de
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Afhankelijkheid- en Kwetsbaarheidanalyse, een belangrijke methodiek om voor
een organisatie tot een evenwichtige beoordeling van risico’s voor de ICT
infrastructuur ervan te komen. Opvallend bij Albert Brouwer is het verschil in
bekendheid bij mensen in het vakgebied, voortkomend uit zijn bescheidenheid en
wens om op de achtergrond te blijven: sommigen onder de Jury hadden nog
nooit van hem gehoord, anderen gebruikten daarentegen zijn werk als standaard
bij het overdragen van kennis aan beginnende beoefenaren van ons vakgebied.
Zijn bescheidenheid en waarde voor het vakgebied over een zeer lange periode
maken hem tot een grondlegger die het verdient om eens in het zonnetje te
worden gezet. Met deze prijs voor Albert Brouwer wil de jury een postuum
eerbetoon brengen aan de naamgever ervan, Joop Bautz, tevens collega van
Albert.

De Jury van de Joop Bautz Security Award 2001

Mr. P. van Dijken (voorzitter)
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R.Kuiper (secretaris)

