
P E R F O R M  B E T T E R

REFERENTIECASE
DIRK KUYT FOUNDATION.



Vanuit de kantoorruimte op Rotterdam Airport, 
gelegen bij het op twee na grootste vliegveld van 
Nederland, worden circa 175 sportactiviteiten 
door de Dirk Kuyt Foundation georganiseerd 
of ondersteund. De foundation zet zich in 
voor de aangepaste sport. Van G-voetbal tot 
zeilen en van rolstoeltennis tot biljarten voor 
mensen met Parkinson. Voor velen van ons 
is sporten namelijk vanzelfsprekend, maar 
voor mensen met een beperking is dit helaas 
niet het geval. Juist voor deze groep zet de 
foundation zich in door sportevenementen door 
heel Nederland te organiseren. Kortom, een 
foundation met de ambitie om te groeien en zich 
verder te professionaliseren op lange termijn.

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele 
EU: de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Als 
organisatie wil je zelf zoveel mogelijk 
controle hebben op het opslaan en 
de verwerking van je gegevens en 
privacy. Maar hoe ga je hiermee om? 
Waar begin je? En is hier wel tijd voor 
naast het vele regelen rondom de 
evenementen? Algemeen Manager, 
Saskia Hölscher, vertelt over de 
samenwerking met Nemesys. Hoe zijn 
zij omgegaan met het vergroten van de 
(online) veiligheid en wat heeft dit de 
Dirk Kuyt Foundation opgeleverd?

LAGE PRIORITEIT
Cybersecurity stond oorspronkelijk 
niet hoog op ons lijstje, vertelt Saskia. 

"Wij dachten altijd dat het bij ons wel 
los zou lopen. Wij hadden niet echt het 
gevoel dat we risico liepen. Daardoor 
was het geen prioriteit, dat zullen veel 
organisaties ongetwijfeld herkennen." 
Juist door professionalisering van de 
organisatie en de groei op lange ter-
mijn, vonden zij het belangrijk om nu 
stappen te ondernemen om dit goed 
te regelen.

GEZAMENLIJK NETWERK
Door het gezamenlijke partnerschap 
bij MKB Rotterdam Rijnmond is de 
Dirk Kuyt Foundation met Nemesys in 
contact gekomen. Gaandeweg het pro-
ces is de organisatie in gaan zien hoe 
belangrijk online veiligheid eigenlijk is. 
"Wij zijn blij dat we de stap hebben ge-

nomen om Nemesys in te schakelen", 
aldus Saskia.

SECURITY CHECK
"Wij hebben nooit concrete maatrege-
len genomen omtrent cybersecurity. 
Behalve dat je je uiteraard bewust bent 
van de juiste software op de laptops 
en het niet-inloggen op openbare 
netwerken." Maar bijvoorbeeld een 
jaarlijkse check door een externe partij 
om te zien of alles nog wel voldoet, 
heeft de foundation nog nooit gehad, 
vertelt Saskia. Uit de security check, 
waar gekeken wordt naar o.a. techniek, 
beleid en bewustwording, zijn een aan-
tal actiepunten naar voren gekomen 
die relatief makkelijk op te pakken zijn. 
Waardoor zij snel een groot verschil 

kunnen maken. 

WAAR TE BEGINNEN?
"Je kijkt vaak op tegen het regelen 
van betere security. Je weet wel dat er 
dingen zijn die misschien niet helemaal 
kloppen, maar zelf weet je niet waar je 
moet beginnen. Dan maak je er in je 
hoofd een ‘groot ding’ van en stel je 
het uit." Toen zij toch bij Nemesys aan 
de bel trokken, zijn zij met elkaar in 
gesprek gegaan. "Eigenlijk waren wij 
met een uurtje al een heel stuk verder. 
Dat is ontzettend fijn. We zijn blij dat 
we de stap hebben gezet om een se-
curity check te laten doen.", vertelt de 
Algemeen Manager.

“WE ZIJN BLIJ DAT WE DE STAP 
HEBBEN GEZET OM EEN SECURITY 
CHECK TE LATEN DOEN.”



VOLLEDIG ONTZORGD
Als wij aan Saskia vragen of zij de se-
curity check zou aanraden aan andere 
foundations, zegt zij stellig: "Ja, ik zou 
de security check zeker aanbevelen bij 
andere foundations. Wij hebben een 
kleine organisatie zonder aparte IT-af-
deling. Dan worden dit soort onder-
werpen al snel aan de kant geschoven. 
Andere onderwerpen hebben dan 
meer prioriteit waardoor je niet kijkt 
naar de veiligheid van je gegevens. 
Door de security check van Nemesys, 
word je volledig ontzorgd. Door een 
aantal vragen aan ons te stellen, komen 
verschillende punten naar boven die 
nog niet helemaal waterdicht zijn. Ook 
wordt er meteen gekeken hoe we dit 
kunnen oplossen. Eigenlijk wordt er 
kant-en-klaar voorgeschoteld op welke 
manier je stappen kan zetten om die 
veiligheid te vergroten." Dusdanig dat 
Saskia nu denkt: "Dit hadden we veel 
eerder moeten doen, want zo moeilijk 
is het allemaal niet. En het kost hele-
maal niet zoveel tijd vanuit onze kant".

OOK INZICHT IN DE 
IT-BEVEILIGING VAN 
JOUW ORGANISATIE?
NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP!

            088 - 633 1070

            cybersecurity@nemesys.nl Adresgegevens
Aston Martinlaan 2

3261NB Oud-Beijerland
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SECURITY CHECK
Met een security check krijg je inzicht in het niveau van de IT-

beveiliging binnen je organisatie. Er wordt uitvoerig gezocht naar 
de kwetsbaarheden en risico's. Je ontvangt een rapportage met 
de resultaten en advies met aanvullende maatregelen om de IT-

beveiliging te verbeteren.
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