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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: 
 
 

Hans Buijtelaar 
 
 
 
voor zijn afstudeerthesis  getiteld:  “Computer Forensisch Framework”. 1

 
 
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 Hans Buijtelaar. De Jury overweegt bij het werkstuk van Hans het volgende. Het doel 
van zijn werkstuk betrof het aanbrengen van systematiek in de wijze waarop forensische werkzaamheden 
in elektronische omgevingen kunnen worden vormgegeven. De auteur heeft daarvoor een raamwerk 
ontwikkeld plus een management model dat de gebruiker ervan in staat stelt greep te houden op vaak 
zeer complexe werkelijkheid van een forensisch onderzoek”. De thesis bevat een zeer uitvoerige, 
uitputtende beschrijving van een vakgebied dat nieuwe en oude elementen in zich verenigt. 
 
De Jury beoordeelde zijn werkstuk met de kwalificatie zeer goed, met name wat betreft praktijk en 
toepasbaarheid. Het werkstuk leent zich, aldus een ingevoerd jurylid als brondocument bij het opzetten 
van opleidingen “computer forensics”, en verdient als zodanig brede aandacht van de vakgenoten. Een 
raamwerk dat staat als een huis dus. 
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1) Betreft thesis Postinitiële masteropleiding EDP-Auditing, Erasmus Universiteit Rotterdam 
Erasmus School of Accounting and Assurance, begeleider prof. dr. G.J. van der Pijl, Rotterdam 2006.  


