


 
“Als je alles voor iedereen probeert te doen, zul je voor iedereen middelmatig
uitkomen”, vertelt Frank Breedijk, Chief Information Security Officer bij Schuberg
Philis, wanneer hij uitleg geeft over de visie van het bedrijf. Schuberg Philis is een
innovatief bedrijf en marktleider als het gaat om het outsourcen van kritische
bedrijfsprocessen. Met kritische bedrijfsprocessen wordt bedoeld: de IT-infrastructuur
die de bedrijfsvoering ondersteunt zonder welke het bedrijf geen business kan doen.
Het is dus essentieel dat deze bedrijfsprocessen goed en veilig werken en daar wordt
binnen Schuberg Philis dan ook veel waarde aan gehecht. Iets waar The S-Unit hen al
jaren bij ondersteunt.

Een gestructureerde aanpak
Schuberg Philis staat bekend als een organisatie die kwaliteit levert en security hoog
in het vaandel heeft staan, maar de wereld van IT verandert continu. Het houden van
een goede focus is volgens Frank daarom essentieel om continu deze hoge kwaliteit
te leveren aan klanten. “Ze zeggen wel eens “the only constant in IT is change”, maar
dat betekent ook dat wij ons als bedrijf moeten blijven aanpassen”, legt Frank uit.

Duidelijke keuzes maken en blijven aanpassen, dat is binnen Schuberg Philis van
groot belang om klanten de kwaliteit te leveren die zij verwachten. Eén van deze
keuzes dateert al van jaren terug: de samenwerking met
The S-Unit. “Deze samenwerking is begonnen met
een enkele adhoc pentest”, vertelt Frank. "Op
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een gegeven moment ben ik met Barry van
Kampen - oprichter van The S-Unit en
bekend als Fish_ in de ethical hackers
community - gaan praten over hoe wij dit
een meer gestructureerde vorm konden
geven en hoe wij dit konden inzetten om
onze klanten te ontzorgen. Pentesten werd
zo een vast onderdeel van het aanbod van
Schuberg Philis.”



Focus op de klant
Dat er een match is en was tussen Schuberg Philis en The S-Unit, daar heeft nooit
enige twijfel over bestaan. Niet alleen kende Frank en Barry elkaar al goed vanuit de
hacker community, ook hebben beide bedrijven een duidelijke gemeenschappelijke
focus: de klant. Schuberg Philis is georganiseerd rondom de klant en zij vinden het
zeer belangrijk om die klant, en hoe zij hun IT inzetten, te begrijpen om hen hier zo
goed mogelijk in te ondersteunen. Bij The S-Unit begrijpen wij maar al te goed hoe
belangrijk het is om voor elke organisatie apart te bekijken welke IT-middelen er zijn,
hoe deze worden ingezet en wat de behoeften zijn binnen de organisatie. “Het bieden
van een algemene oplossing lost voor niemand het probleem op”, stelt Frank.

It is the people
Dat niet alleen de focus van beide organisaties overeenkomt, maar dat ook de
mensen binnen de organisaties bij elkaar aansluiten, blijkt direct uit het antwoord van
Frank wanneer wij hem vragen hoe hij de samenwerking met The S-Unit ervaart: “It is
the people”, antwoordt Frank direct. “De kwaliteit van pentesten is heel erg afhankelijk
van de mensen die deze uitvoeren. Daar had ik bij The S-Unit veel vertrouwen in. Zij
leveren kwalitatief hoogwaardig werk en zijn erg flexibel”. Dat Frank naast kwaliteit
ook veel waarde hecht aan flexibiliteit is geen wonder kijkend naar de klanten van
Schuberg Philis en hun bedrijfsprocessen. “Regelmatig willen onze klanten even snel
op korte termijn iets getest hebben. Daar is The S-Unit altijd heel flexibel in en dat
waardeer ik enorm. Als het goed is, is het goed, dan hoef je er ook niet moeilijk over te
doen.”



Omdat IT van onschatbare waarde is om
commerciële en maatschappelijke doelen te
verwezenlijken zijn pogingen om
onrechtmatige toegang tot uw informatie te
krijgen helaas aan de orde van de dag. De
ethical hackers van The S-Unit onderwerpen
organisaties daarom aan gesimuleerde
cyberaanvallen zodat kwetsbaarheden
onder veilige omstandigheden aan het licht
komen. De inzichten en  creativiteit van
onze professionals geven hierbij de
doorslag, want hoewel veel bekende
kwetsbaarheden door de inzet van
technologie automatisch kunnen worden
gedetecteerd is in onze ervaring uitsluitend
door menselijke vindingrijkheid de onderste
steen boven te krijgen.

Bridging the security gap

Schuberg Philis helpt organisaties bij het
toekomstbestendig maken en
doorontwikkelen van hun bedrijfskritische
applicatielandschappen. Sinds de
oprichting in 2001 onderscheidt de
outsourcingpartij zich door 100% resultaat
en lange termijn klanttevredenheid voorop
te stellen. Door nauw samen te werken
met de business en externe partners
voorziet Schuberg Philis in de behoefte aan
versnelling en flexibiliteit. Van
automatisering tot software, on-premise
clouds tot public clouds: klanten als Enexis,
Air France-KLM, ABN-AMRO, Jumbo en
Business Lease Group vertrouwen op de
expertise van Schuberg Philis voor een IT-
omgeving die altijd werkt.
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