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CATEGORIE PROFESSIONALS 
 
De Jury van de Joop Bautz Security Award 2004 is na  ampel  beraad tot de 
eenstemmige conclusie gekomen dat de Joop Bautz Sec urity Award 2004, 
Categorie Professionals,  moet worden toegekend aan : 
 

Bart Bokhorst RE RA, 
 
thans werkzaam als security manager bij de Belastin gdienst/centrum voor 
IT. Aanknopingspunt voor deze toekenning is de publ icatie “Basisnormen 
Beveiliging en Beheer ICT-infrastructuur” verschene n bij uitgeverij LEMMA 
BV in 2003. 
  
De Jury overweegt hierbij het volgende: 
 
In 2003/2004 werd het voor de derde maal mogelijk om kandidaten voor te 
dragen voor de Joop Bautz Security Award, een prijs ingesteld door 7 
verenigingen, actief op het gebied van informatie beveiliging in Nederland (GViB, 
ISACA, ITSMF, NGI, , NOREA, Platform Informatiebeveiliging en VBN).  
 
De (onafhankelijke) jury heeft als (vernieuwde) toetsingscriteria in de categorie 
Professional genomen: 

• Theorie : vernieuwing, originaliteit, bronnengebruik, aanpak, presentatie 
• Praktijk : originaliteit, effectiviteit & efficiency, “zitten we er op te wachten” 
• Instrumentarium : originaliteit, nauwkeurigheid, toepasbaarheid, gemak 
• Relevantie : draagvlak, kostenfactoren, werkingssfeer, acceptatie 

 
De Jury koos de heer Bart Bokhorst uit 6 voorgedragen. Uit zijn voordracht 
kwam naar voren de belangrijke rol die hij vervult in het vakgebied 
informatiebeveiliging. Vanaf 1997 is hij is betrokken geweest bij de 
totstandkoming van een niet aflatende stroom handleidingen en richtlijnen. Zijn 
laatste wapenfeit was de verschijning van de hierboven aangehaalde 
Basisnormen.  
 
De Jury heeft dit boek bestudeerd en er de meetlat van de toetsingscriteria 
langs gelegd. Wij concludeerden eenstemmig dat er weliswaar geen 
revolutionaire dingen in staan, maar dat het gebied van onderling soms sterk 
verschillende standaarden en normen voor de beheersing van beveiligingrisico’s 
op een originele, praktisch zeer bruikbare is ontsloten. Het boek is een zeer 
belangrijk stuk gereedschap in de timmerkist van auditor en security officer.   
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Bij de wordingsgeschiedenis van dit document (waarvan de hoge kwaliteit en 
bruikbaarheid door alle juryleden geroemd wordt) vervulde Bart de rol van  
voortrekker, inspirator en soms slavendrijver (aldus een ingewijde). Gemeld 
werd ook zijn gave om mensen te laten samenwerken en zijn vermogen zich 
open te stellen voor commentaar en terugkoppeling. Bart Bokhorst is geen 
goeroe die geen tegenspraak duldt. Toen het op stemmen aankwam in de jury 
beslissing waren we er zeer snel uit!  
 
 
De Jury van de Joop Bautz Security Award 2004. 
 
 
 
 
Mr. P. van Dijken (voorzitter)    ing. R. Kuiper (secretaris)  


