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CATEGORIE POTENTIALS 

 
 
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 
moet worden toegekend aan: 
 

Drs .C.(Caroline)Neys 
 

 
voor haar thesis in het kader van de Masteropleidin g Security in 
Information Technology aan de Technische Universite it Eindhoven getiteld: 
“IT’ers, regels en security awareness”. 1 
 
 
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 informatiebeveiliging in Nederland (GViB, 
ISACA, ITSMF, NGI, NOREA, Platform Informatiebeveiliging en VBN).  
 
De (onafhankelijke) jury heeft in de categorie Potentials met de volgende  
(vernieuwde) toetsingscriteria gewerkt: 

• 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 
 

Na bestudering van de in totaal 5 voordrachten heeft de jury twee personen 
gekozen als  genomineerden. Van dit tweetal vond de Jury dat het werkstuk van 
Caroline Neys de hoogste score verdiende en dat zij daarom dit jaar winnaar 
van de Award moest geworden. De Jury overweegt daarbij dat zij in haar these 
haar onderwerp op een theoretisch gedurfde, praktisch zeer bruikbare en 
maatschappelijk zeer relevante wijze bij de kop heeft gepakt. Iedere 
beroepsgenoot heeft weet van  “beveiligingsbewustzijn” als hoeksteen, waar 
veel van af hangt. Maar het is ook vaak een harde knobbel, waar resultaat veel 
inspanning kost. En waar nog veel gebeurt in een sfeer van folklore en “folk art”.  
 

                                                 
1 Afstudeerthesis dd April 2003, versie 1.1  Begeleiders waren Dr. T. van der Schaaf en Prof. Dr. Ir. 
H.C.A.van Tilborg 
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Caroline heeft methodieken uit aanpalende vakgebieden uitgeprobeerd in een 
levende omgeving met een hoog risico profiel. Zij heeft daarbij aangetoond dat 
een op de mens gerichte aanpak resultaten geeft met die met traditionele 
middelen als meer controle en bestraffing van ongewenst gedrag niet haalbaar 
zijn.   En daarmee heeft zij ons vakgebied verrijkt en versterkt. 
 
De Jury wil verder nog eervol vermelden in de categorie Potentials het werkstuk 
de heer drs. A.J.A.M. Spee getiteld “Insider Threat in IT” (een referaat 
postdoctorale opleiding EDP auditing, Erasmus Universiteit Rotterdam d.d. 9 
november 2003). Ook zijn werkstuk gaf blijk van een onverwachte, originele kijk 
op een welbekend en klassiek beveiligingsdilemma, ook wel aangeduid met de 
uit het Latijn vertaalde term "wie bewaakt de bewakers". De Jury vond zijn werk 
eveneens grensoverschrijdend en verrijkend voor de beveiligingsdiscipline. Toen 
het op stemmen aankwam bleek het een nek-aan-nek race, maar toch met een 
duidelijke winnaar, Caroline Neys!" 
 
 
 
De Jury van de Joop Bautz Security Award 2004 
 
 
 
 
Mr. P. van Dijken (voorzitter)    ing. R. Kuiper (secretaris)  
 


