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C I S O  m a s t e r c l a s s  
Succesvol Information Security Management staat of valt bij de 
mate van aansluiting die de “information security verantwoor-
delijke” weet te vinden bij “de business”. 

Information Security Management  

Wanneer information security zicht-
baar de bedrijfsdoelstellingen onder-
steunt en de business daadwerkelijk 
helpt haar strategie te realiseren, zal 
er draagvlak binnen de organisatie 
ontstaan en wordt security niet 
ervaren als “last” maar als “enabler”. 

De Chief Information Security Officer 
(CISO) opereert op het grensvlak van 
techniek en business en dat is in de 
praktijk niet altijd eenvoudig. CISO’s 
met een technische achtergrond 
communiceren vaak probleem & 
oplossing georiënteerd en hebben 
een andere risicobeleving dan de 
business.  

Binnen een technische (ICT) om-
geving is dit de norm en werkt dit 
constructief. Echter, om succesvol te 
zijn moet de CISO zich ook soepel 
kunnen bewegen in de wereld van de 
business; de business begrijpen, de 
taal spreken en “security” kunnen 
“verkopen”.  

Van de CISO wordt dus veelzijdigheid 
verwacht.  

De uitdaging 

De CISO zal de samenhang van die 
twee werelden moeten doorgronden 
en die kennis moeten gebruiken om 
een win-win situatie voor beide 
werelden te creëren. Hiermee voegt 
de CISO grote waarde toe aan het 
bedrijf of de organisatie en groeit het 
draagvlak voor information security  
en voor zijn rol.  

Hoe dit het beste gedaan kan wor-
den verschilt voor iedere organisatie. 
Het is doorgaans een leerproces van 
vallen en opstaan, waarbij er iedere 

 
• Twee en een halve dag van 

intensieve training 
 

• Kleine groepen en praktijk 
gericht 

  
• Pas wat je leert direct toe op je 

eigen situatie en ga naar huis 
met je eigen plan 



keer weer lessen getrokken kunnen 
worden uit de opgedane ervaringen.  
Er is behoefte aan een training om 
dit leerproces te versnellen. Dit kan 
door maximaal gebruik te maken van 
ervaringen van anderen en van 
bestaande best-practices. Een 
training die primair gericht is op 
personen die binnenkort de CISO rol 
gaan of willen vervullen of op 
personen die net in de CISO rol 
gestart zijn. Maar ook voor meer 
ervaren CISO’s die eens vanuit een 
nieuw, fris perspectief naar hun 
eigen rol en organisatie willen kijken.  

De CISO Masterclass 

We hebben onze persoonlijke erva-
ringen, en de ervaringen van 
anderen, op een rij gezet en een 
curriculum van organisatiekunde, 
managementvaardigheden en per-
soonlijke skills samengesteld; zaken 
waarvan wij denken dat een CISO die 
behoort te beheersen. Door onze er-
varingen en kennis te delen, 
vaardigheden te oefenen, inzicht te 
geven in de krachten die er in 
organisaties spelen en heldere 

handvaten te bieden om hier mee 
om te gaan, denken wij dat we het 
leerproces aanmerkelijk te kunnen 
versnellen. 

De CISO Masterclass is een com-
pacte, intensieve, hands-on training 
van twee en een halve dag, waarin 
elke deelnemer zelf gaat ontdekken 
wat het verband is tussen de 
aangeboden stof en de eigen situatie 
en organisatie. Door te werken in 
een kleine groep van acht (tot 
maximaal twaalf) deelnemers en 
twee docenten wordt elke deelnemer 
individueel begeleid om zo tot maxi-
male effectiviteit te komen. 

De bevindingen worden vastgelegd 
in een werkboek, zodat de cursisten 
na de Masterclass naar huis gaan 
met hun eigen uitgewerkte aanpak, 
toegespitst op de eigen situatie. 
Terug op hun werkplek kunnen de 
cursisten direct aan de slag om de 
informatiebeveiliging in hun orga-
nisatie succesvol te verbeteren, in 
goede harmonie met de business en 
rekening houdend met het breder 
belang van de organisatie.    



De docenten 

De docenten, Dick Brandt en Johan Bakker, hebben meer dan 25 jaar ervaring in 
het bedrijfsleven, volop opererend op het grensvlak van techniek en business. 
Beiden zijn vanuit een technische achtergrond meer dan 10 jaar geleden in het 
information security werkveld begonnen om vervolgens daarin door te groeien 
tot CISO van een multinational.  
Hun motivatie om deze Masterclass te ontwikkelen komt voort uit de wens met 
anderen te willen delen wat ze zelf graag hadden geweten toen ze aan de CISO 
rol begonnen, maar gedurende de jaren met vallen en opstaan hebben ontdekt. 

Johan Bakker:  M 0654 985 507 

E johan.bakker@cisomasterclass.nl  

Dick Brandt:  M 0620 609 057 

E dick.brandt@cisomasterclass.nl 

 
De locatie 

Als locatie voor deze masterclass is 
gekozen voor een rustige en inspire-
rende omgeving die past bij het 
karakter van de cursus. Voldoende 
comfort zonder overdreven luxe om je 
volledig te kunnen concentreren op het 
actief deelnemen aan de masterclass. 
Landgoed Avegoor ligt nabij Arnhem, 
aan de rand van De Hoge Veluwe. Het 
landhuis herbergt twee restaurants en 

vergaderzalen. De hotelkamers bevinden zich in de bijgebouwen van het 
landhuis, die met een lange hal aan het landhuis verbonden zijn. In de lounge en 
de hal exposeren hedendaagse of jonge kunstenaars hun creaties. De inrichting 
is trendy, het personeel is gastvrij en staat helemaal voor je klaar, dit alles zorgt 
voor een rustgevende en inspirerende omgeving. 
 

 
Voor verdere informatie 

www.cisomasterclass.nl 
info@cisomasterclass.nl 
  


