JOOP BAUTZ INFORMATION SECURITY AWARD
JURY RAPPORT 2007
De Jury van de Joop Bautz Information Security Award 2007 is na ampel beraad tot de
eenstemmige conclusie gekomen dat zij voor de Joop Bautz Information Security Award 2007
nomineert:

Petra Elsenaar - Bos
voor haar afstudeerthesis getiteld: “Development of an IT Compliance Model”.
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De Jury overweegt hierbij het volgende:
In 2007 werd het voor de zesde maal mogelijk om kandidaten voor te dragen voor de Joop Bautz
Information Security Award, een prijs ingesteld door 4 instellingen, actief op het gebied van
informatiebeveiliging in Nederland (PvIB, ISACA, NOREA en ECP.nl).
De toetsingscriteria hiervoor luiden:
• Theorie: vernieuwing, originaliteit, bronnengebruik, aanpak, presentatie
• Praktijk: originaliteit, effectiviteit & efficiency, “zitten we er op te wachten”
• Instrumentarium: originaliteit, nauwkeurigheid, toepasbaarheid, gemak
• Relevantie: maatschappelijk draagvlak, kostenfactoren, werkingssfeer, acceptatie
Na bestudering van de in totaal 15 voordrachten heeft de jury er vijf genomineerd, waaronder de
voordracht van Petra Elsenaar - Bos. De Jury overweegt bij het werkstuk van Petra het volgende. Het
doel van haar werkstuk betrof het in een beschrijvend model brengen van IT ontwikkelingen enerzijds,
voldoen aan snel uitdijend geheel van overheidsregels anderzijds. Petra ontwikkelde dit model vanuit de
opvatting dat overheidsregels blijvend zijn. Eenmalige inspanningen (bijv. gericht op “SOX compliance”)
zonder zo’n aanpak zullen lijden tot verspilling van middelen. Petra toetste haar denkwerk aan de zeer
gevarieerde praktijk van een drietal multinationals. Het dekt alle relevante aspecten van naleving te
weten identiteitsvaststelling, beheer, toezicht en rapportage. Naar verluidt is haar model in dankbaarheid
aanvaard door direct betrokkenen.
De Jury beoordeelde het werkstuk met de kwalificatie zeer goed, met name wat betreft toepasbaarheid
en impact op de praktijk. “Compliance” is een snel opgekomen onderwerp waar iedere organisatie in
meerdere of mindere mate mee van doen heeft. Het model van Petra schept een stabiele maar toch
flexibele context waarbinnen IT oplossingen voor uiteenlopende industrie sectoren en regelgeving in
betrouwbare, veilige vormen kunnen worden gegoten. De directe opbrengst ervan betreft het uit het
gevang houden van hoge heren en het voorkomen van betaling van draconische boetes, met name vanuit
het Angelsaksische juridische domein (dat zoals we weten een ver reikende arm heeft).
De Jury van de Joop Bautz Information Security Award 2007

Mr. P. van Dijken (voorzitter)

K.F. Rorive (secretaris)
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). Essay to receive Master of Security in Information Technology, TIAS Business School Eindhoven juli 2006. Begeleiders
waren ing. L. Snel en prof. mr.dr. ir. H.C.A. van Tilborg. Het werkstuk werd als “best in class” van de jaargroep MSIT 2006
beoordeeld.
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