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Angst
Frank Brokken
f.b.brokken@rug.nl

ICT-security
Frank Brokken is security manager bij het RC. Met het instellen van deze
functie probeert de RUG het ‘security bewustzijn’ bij de gebruikers van de
universitaire ICT-voorzieningen te bevorderen. In zijn column houdt Frank
ons op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot zijn missie.
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