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ZOEKT U OOK EEN CYBER SECURITY SPECIALIST?
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DE JUISTE EXPERT

Recruitment & Retention

Wie zoek je?

Waarom?

Zitten mensen al in je organisatie?

Hoe mensen te behouden?

Carrièrepaden over organisaties heen?

Voorbeeld: Helderheid brengen in wie je zoekt, en wat deze persoon moet 

gaan doen. Hoe beter je weet wat een persoon moet gaan doen, hoe beter je 

die kunt vinden.  UCCF (gebaseerd op NIST SP 800-181 en EDA 

landscaping study) als een hulpmiddel om verschillen te duiden.



DE JUISTE EXPERT

OP DE JUISTE PLEK

Pooling & Sharing

Expert buiten de organisatie?

Inhuren?

Carrièrepaden over organisaties heen?



DE JUISTE EXPERT

Train Individuals & Teams

Op welk niveau moet jouw expert presteren?

Tool leren bedienen of een proces onder de 

knie krijgen?

Werkwijze moet bekend zijn!

Teamsamenwerking vraagt niet alleen 

expertise, maar ook 

communicatievaardigheden, complexiteit neemt 

toe als samenwerking extern is.

Voorbeeld:

Niveau 2=Intermediate (MBO)

Kan zelfstandig handelen in situaties die vaak voorkomen en handelt bij 

onbekende situaties in overleg met meer ervaren collega’s.

Niveau 3=Advanced (HBO en Universiteit)

Kan strategisch denken om (aspecten van) cyber in een breder plaatje 

te zetten. Kan zelfstandig handelen in niet routinematige en soms 

complexe situaties.

Niveau 4=Expert  (meerdere jaren ervaring)

Heeft diepgaande kennis & inzicht in

(een aantal) cyber concepten. 

Kan succesvol handelen in 

complexe, ongestructureerde situaties. 



DE JUISTE EXPERT

OP DE JUISTE PLEK

Digitization & Automation

Afweging of een beslissing/actie door een mens 

of een tool genomen/gedaan moet KAN 

worden.

Automatisering om de expert te ondersteunen.

En projecten die vandaag hier aanwezig zijn



DE JUISTE EXPERT

OP DE JUISTE PLEK

Re-evaluate ambitions

Hoe kun je deze ambities waarmaken? En 

wat heb je dan nodig (mensen, kennis, 

tools)?

Welk risico loop je echt? En wat heb je dan 

nodig om dat te mitigeren (mensen, kennis, 

tools)?

Kun je eventueel ambitie aanpassen of 

risico accepteren? En wat heb je dan nodig 

(mensen, kennis, tools)?

Voorbeeld: De risicovolle gedragingen in 

het cyberdomein verminderen door een 

faciliterende (werk)omgeving
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