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EDITORIAL: ROBBERT HOEFFNAGEL

COLOFON

Eigen schuld?

Ook de overheid realiseert zich natuurlijk 
hoe belangrijk de digitale infrastructuur is. 
Logisch dat er dan vanuit veel kanten 
gekeken wordt naar die infrastructuur.  
Hoe moeten we daar als land mee omgaan? 
Zodat die infrastructuur liefst nog verder 
versterkt wordt. De overheid weet al veel 
van de sector maar nog niet voldoende.  
Dus doet men onderzoek. En stelt men 
vragen. Die de sector dan weer als lastig 
ervaart. Of waarvan men in de branche 
eigenlijk vindt dat het om commercieel 
gevoelige info gaat die men liever niet deelt. 

Ook ten aanzien van cybersecurity zien we 
zo’n discussie. Een minister die roept dat de 
sector meer moet doen om zijn klanten veilig 
te laten werken, wordt wat lacherig 
weggezet als iemand die er niet veel van 
snapt. Want kijk maar hoe slecht het gesteld 
is met de security van de overheid zelf.  
Dat dit laatste vooral aangeeft dat de sector 
nog niet zoveel snapt van het verschil 
tussen de overheid als gebruiker en de 
overheid als de partij die ons land bestuurt 
en daar wet- en regelgeving voor creëert, 
laten we hier maar even buiten de discussie.

De IT-industrie publiceert rapport na rapport 
waarin staat dat de cybercriminelen slimmer 
dan ooit zijn en dat het aantal incidenten 
nog nooit zo groot was. De schade die 
bedrijven, overheden en individuen oplopen 
groeit bovendien in rap tempo.  
Die rapporten dienen uiteraard een 
commercieel doel. Het is een mooie manier 
om de kwaliteit van de eigen kennis, 
producten en diensten onder de aandacht te 
brengen. En dus meer te verkopen. Dat men 

Nu iedereen in ons land snapt dat de digitale 
infrastructuur van cruciaal belang is voor het 
functioneren van maatschappij en economie, 
zien we dat er nieuwe discussies ontstaan.  
Daar moet de ICT-sector nog even aan wennen. 
Iedereen gaat zich ‘ineens’ met ‘onze’ 
datacenters en netwerken bemoeien.

met al die rapporten ook een beeld schetst 
van een bedrijfstak die toch niet zo goed in 
staat is zijn klanten veiligheid te bieden - 
ondanks alle investeringen in producten en 
diensten die zouden moeten helpen maar dit 
kennelijk niet voldoende doen - lijkt men zich 
niet te realiseren. 

De digitale infrastructuur kan ons land 
alleen goed ondersteunen als we - zeg maar 
- digitaal veilig kunnen leven en werken.  
Het is juist de industrie zelf die met zijn vele 
rapportages over incidenten het idee in de 
hand werkt dat die cruciale digitale 
infrastructuur niet veilig (genoeg) is. 

Logisch dus dat er vanuit de overheid met 
zorgen naar de security- en IT-sector wordt 
gekeken. En als de overheid zich over een 
situatie zorgen maakt, is ingrijpen via 
wetgeving nooit ver weg. Wordt dat goede 
wetgeving? Dat hangt af van de vraag 
wanneer de IT-industrie zelf ook gaat inzien 
wat het betekent dat de digitale 
infrastructuur van cruciaal belang is voor 
Nederland. En dat al die aandacht vanuit de 
overheid dus volstrekt logisch is. 

Samen kunnen we digitale infrastructuur 
verder versterken. Maar niet zolang we de 
overheid blijven zien als een lastige partij 
die er niets van snapt en aangevoerd wordt 
door bewindslieden die met ‘raar’ ingrijpen 
dreigen.
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DE NATIONALE CYBERSECURITY MONITOR 2020
Infosecurity Magazine houdt jaarlijks in samenwerking met 
Pb7 Research (Peter Vermeulen) onder de vlag van de 
Nationale Cybersecurity Monitor, de vinger aan de pols van 
de Nederlandse cybersecurity markt. 

Ook in 2020 zal er een Nationale Cybersecurity Monitor plaatsvinden. 

In het onderzoek nemen we veel vragen mee die de afgelopen jaren 

in de vorige zes edities van de Monitor zijn gesteld, zodat we goed 

inzicht krijgen in de ontwikkelingen en trends

Thema’s die dit jaar (onder andere) aan bod komen.  

   Drijfveren achter security-investeringen en het veranderende 

dreigingsbeeld. 

   De blijvende impact van Internet of Things (OT en IT)

   Opleidingsniveau, “de menselijke factor”.

   Welke assets (OT) zijn nu/komende jaren verbonden aan het 

internet

   Welke koppelvlakken zijn er tussen IT en OT

   Is IT en OT security geintegreerd; in welke mate wel of niet

   Welke OT security maatregelen worden er genomen

   Gaat 5G een security uitdaging worden?

   Mobiele databeveiliging

   Compliance uitdagingen (AVG) 

   Het verschil (en overeenkomsten) in aanpak per branche

 Timing:

  Augustus/september:  Start veldwerk:  

  September/oktober: Analyse en duiding 

  November/december: Publicatie resultaten

Sponsoring

logo, onderzoeksresultaten, meeloopvragen, eigen content, 

advertising

www.infosecurtymagazine.nl

Projectmanager (sponsoring)
Jos Raaphorst tel: 06-34735424 e-mail jos@infosecuritymagazine.nl

ISM-monitor.indd   1 06-07-20   10:49



INFOSECURITY MAGAZINE | NR. 2/3 | JUNI/JULI 2020 | 5

Inhoud
INFOSECURITY MAGAZINE NUMMER 2/3 - JUNI/JULI 2020 - JAARGANG 18

18

26

06 Oplossing voor Vulnerability Management, 
Detection and Response onderscheidt zich door 
precisie en compleetheid

08 Zo houdt u uw websites, webapplicaties en 
databases veilig

10 Onegini biedt gebruikers no-code-security

12 ‘Alle huidige versleutelde e-mails zijn 
kwetsbaar’ 

14 Multicloud: een evolutie an sich 
De vraag is niet meer of de cloud de toekomst is, maar hoe 
de cloud er in de toekomst uit zal zien. Steeds vaker breken 
organisaties zich het hoofd over een passende 
cloudstrategie of hoe ze de huidige strategie naar een hoger 
niveau kunnen tillen. Dit blijkt voor veel IT-beslissers geen 
makkelijke taak: alleen al de eindeloze variatie aan 
cloudstrategieën kan voor stress zorgen. Zo bestaan er 
public clouds, private clouds, hybride cloudstrategieën of 
multicloudstrategieën. Ze hebben allemaal voor- en nadelen, 
maar de laatste tijd lijkt vooral dit laatste type 
cloudstrategie aan populariteit te winnen. 

16 ‘Mimecast haalt het optimale uit onze 
Exchange-servers’

18 Aon start samenwerking met Cyber 
Weerbaarheidscentrum Brainport 

20 Werk aan de winkel voor Nederlandse CISO’s
Onlangs presenteerde Proofpoint, een Amerikaanse 
cyberbeveiliger, onderzoek naar cyberaanvallen in 
Nederland. Voor het onderzoek zijn honderdvijftig CISO’s en 
CSO’s bij organisaties in Nederland met tweehonderd of 
meer werknemers ondervraagd. Reden voor ons om in 
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VMDR

Verhoogt data- en netwerksecurity zonder grote investeringen in infrastructuur

Oplossing voor VMDR 
onderscheidt zich 
door precisie en 
compleetheid

Courtot benadrukte dat VMDR veel meer is 
dan het samenvoegen van verschillende 
Qualys-oplossingen. “Met VMDR brengen we 
vulnerability management naar het volgende 
niveau dankzij een heel laagdrempelige 
inzetbaarheid, een extreem laag niveau van false 
positives en geen enkele noodzaak om software te 
onderhouden of updaten. We hebben er lange tijd 
aan gewerkt en profiteren bij deze oplossing van 
onze jarenlange engineering-inspanningen om alle 
kritische telemetrie-elementen binnen on-premise, 
endpoints, cloud, mobiel, containers, en OT en IoT 
via onze vulnerability scanning-technologie vast te 
kunnen leggen. We doen nu meer dan drie miljard 
scans per jaar op basis van onze cloud agent-
technologie en hebben meer dan dertig miljoen cloud 
agents ingezet bij klanten. Daarnaast identificeren 
onze passieve sensors realtime elk device dat 
verbinding maakt met het netwerk, terwijl het 

Vorig jaar november kondigde cloudsecurityspecialist Qualys tijdens de Qualys 
Security Conference QSC19 in Las Vegas zijn nieuwe VMDR-oplossing - 
Vulnerability Management, Detection and Response - aan. Deze kwam 
in januari 2020 beschikbaar voor de eerste klanten. Inmiddels 
hebben verschillende grote organisaties, waaronder Toyota 
Financial Services en de Amerikaanse telecomoperator 
ATN International ruime ervaring opgedaan met de 
oplossing en is deze breed beschikbaar. Qualys 
organiseerde recent een online event waarin CEO 
Philippe Courtot en bestuursvoorzitter en Chief 
Product Officer Sumedh Thakar een uitgebreide 
toelichting gaven op de VMDR-oplossing.

netwerkverkeer wordt geanalyseerd. Door al deze 
telemetrie samen te brengen in een op microservices 
gebaseerde cloudback-end, kunnen we grote 
hoeveelheden data normaliseren, correleren en 
verrijken en tegelijkertijd geïntegreerde workflows 
bieden voor response.”

VMDR-Built-in-Orchestration
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ook om de context van de asset waar de 
kwetsbaarheid speelt. Want alles in één 
keer oplossen lukt niet. Je moet 
prioriteiten kunnen aangeven. Zo is het 
bijvoorbeeld belangrijker om een 
database die gekoppeld is aan het 
internet veel sneller te updaten dan een 
die alleen intern wordt gebruikt. Tot slot 
heb je effectieve responsmogelijkheden 
nodig. Dat gebeurt bij veel organisaties 
met allerlei verschillende tools en dat is 
vaak tijdrovend. Het is belangrijk om die 
tijd terug te dringen.” Thakar noemt in 
dit verband voorbeelden als WannaCry 
en EternalBlue. Veel organisaties hadden 
moeite om daar tijdig op te reageren.

Onderscheidend vermogen
Qualys speelt met zijn VMDR-oplossing 
in op al deze zaken door een compleet 
platform te bieden voor asset inventory, 
vulnerability management, het 
prioriteren van bedreigingen en respons 
in één enkele app. Volgens Thakar ligt 
het onderscheid van de oplossing in de 

precisie en compleetheid. “Qualys 
VMDR kijkt naar alle assets, beheerd en 
onbeheerd, en kan ze met behulp van 
regels via tagging goed organiseren en 
volgen. Daarnaast is de app in staat om 
bedreigingen te beoordelen op prioriteit 
op basis van een nieuwe context engine, 
die kijkt naar zaken als de kwetsbaarheid 
zelf, de prioriteit van de asset, de 
elementen van de asset en het mogelijke 
aanvalsvlak. Tot slot kunnen we dan 
precies vaststellen welke acties nodig 
zijn voor herstel en kun je de Qualys-
agents gebruiken om specifieke patches 
door te voeren.”

Belang van patchmogelijkheden
Thakar noemt de mogelijkheden voor 
patchbeheer in VMDR erg belangrijk 
omdat het de tijd die nodig is om van 
kwetsbaarheid de stap naar patching te 
maken sterk verkort: “Daarbij gaat het 
niet alleen om patches van besturings-
systemen maar ook om die van derde 
partijen. Doordat VMDR volledig 
cloudgebaseerd is, kunnen patches 
direct vanaf de CDN’s van leveranciers 
doorgevoerd worden en hoef je geen 
VPN te gebruiken. Dit laatste is met alle 
thuiswerkers ook geen solide optie 
meer.”

De Qualys-oplossing is voor 
geïnteresseerde bedrijven gratis uit te 
proberen. Meer informatie daarover is te 
vinden op www.qualys.com

VAN DE REDACTIE

Vier componenten
Volgens Thakar lanceert Qualys met 
VMDR een compleet nieuwe aanpak van 
vulnerability management: “Effectief 
vulnerability management is opgebouwd 
uit de vier componenten asset inventory, 
vulnerability assessment, het stellen van 
prioriteiten en patch management. Je 
moet om te beginnen in staat zijn om al 
je assets in kaart te brengen en te 
houden. Dat moet realtime gebeuren en 
dat lukt met een CMDB niet goed 
vanwege alle handmatige taken die 
daarbij horen. Je hebt dus een systeem 
nodig dat het netwerk continu monitort 
en beoordeelt en alle informatie over 
hardware en software samenbrengt. 
Vervolgens moet je in staat zijn om alle 
kwetsbaarheden en configuratie-issues 
op alle devices te bekijken. Dat moet je 
niet eenmalig kunnen, maar op basis van 
een benadering die dit continu doet. Dat 
geldt met name in een hybride omgeving 
met veel verschillende componenten, 
zoals cloudcontainers en ICS-devices.”

Omvang
Inzicht in de enorme aantallen is 
weliswaar van belang voor effectief 
vulnerability management. Maar een 
organisatie zal ook iets moeten kunnen 
doen met al die gegevens. Daarom moet 
het mogelijk zijn om prioriteiten te 
stellen, zegt Thakar. “Daarbij is context 
erg belangrijk. Niet alle kwetsbaarheden 
zorgen namelijk voor dezelfde 
bedreiging. Het is vaak niet voldoende 
om alleen te constateren dat een 
kwetsbaarheid zeer kritisch is. Het gaat 

Philippe Courtot Sumedh Thakar

Vulnerability Management, Detection and Response in het kort
De Vulnerability Management, Detection and Response-app (VMDR) van 
Qualys biedt één gestroomlijnde workflow om bedreigingen te scannen, te 
onderzoeken, prioriteit te bepalen en te neutraliseren. Deze workflow:
•  biedt IT-teams een volledig en continu geüpdatet overzicht van al hun 

IT-assets (bekend en onbekend);
•  identificeert realtime kwetsbaarheden hierin;
•  bepaalt prioriteit voor herstel met behulp van machine learning en 

context awareness;
• herstelt met één klik en volledige audit-tracking
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MANAGED SECURITY

Managed security platform tilt beveiliging naar hoger niveau

Zo houdt u uw websites, 
webapplicaties en 
databases veilig

Het soort aanvallen waarmee organisaties 
geconfronteerd worden, is divers. “We zien veel 
geautomatiseerde aanvallen. Het gaat hierbij om 
geautomatiseerde scanners die het internet afzoeken 
naar systemen met bekende kwetsbaarheden. Denk 
hierbij aan een verouderde versie van bijvoorbeeld 
een WordPress-plugin of andere software”, zegt 
Bijnen. “Daarnaast zien we veel pogingen tot 
afpersing. Zo maken aanvallers misbruik van 
bekende kwetsbaarheden om bijvoorbeeld een 
database aan te vallen. Deze database versleutelen 
zij, zodat het slachtoffer niet meer bij zijn data kan. 
Wie de encryptiesleutel in handen wil krijgen, moet 
eerst een geldbedrag overmaken.”

Websites onbereikbaar maken
Afpersing komt ook voor in combinatie met onder 
meer Distributed Denial of Service-aanvallen 
(DDoS-aanvallen). Bij een dergelijke aanval 
overspoelt een aanvaller een server met malafide 
verzoeken. De server kan verzoeken van legitieme 
gebruikers hierdoor niet meer verwerken, waardoor 
deze onbereikbaar is. “Vaak maken aanvallers een 
website eerst korte tijd onbereikbaar. Vervolgens 
nemen zij contact op met de beheerder en dreigen 
de website langere tijd plat te leggen indien de partij 
niet tot betaling overgaat.”

True ziet in de praktijk dat iedere organisatie doelwit 
kan zijn van criminelen. Zo zijn zorgorganisaties en 
goede doelen, maar ook onderwijs organisaties 
regelmatig doelwit. “Als we in onze eigen cijfers naar 
de top 5 meest aangevallen organisaties kijken, gaan 
scholen aan kop. Vaak zien we dat scholieren hun 
eigen school bestoken met een DDoS-aanval. 
Bijvoorbeeld omdat zij een tentamen niet willen 
maken”, zegt Bijnen. “Ook klanten services zijn 

Veel bedrijven vertrouwen voor hun dagelijkse bedrijfsvoering op websites, 
webapplicaties en databases. Een cyberaanval kan de beschikbaarheid echter in gevaar 
brengen en de continuïteit van de bedrijfsvoering verstoren. Senior Security Engineer 
bij managed hosting provider True Eddie Bijnen zet de belangrijkste trends op een 
rijtje. Ook legt hij uit hoe bedrijven zich tegen dergelijke aanvallen kunnen wapenen.

echter regelmatig doelwit. Vooral van boze klanten, 
die bijvoorbeeld ontevreden zijn over een product of 
de ondersteuning die zij ontvangen.”

Allerlei beveiligingsoplossingen helpen bedrijven zich 
te wapenen tegen dergelijke cyberaanvallen. De 
implementatie, het gebruik en het beheer van deze 
oplossing vereist doorgaans specialistische kennis. 
Door de schaarste op de IT-arbeidsmarkt kampen 
veel bedrijven echter met een tekort aan deze 
IT-specialisten, wat het gebruik van deze oplossingen 
in de weg staat.

Advanced Security Platform
Het Advanced Security Platform van True biedt 
uitkomst. “Met dit platform houden klanten hun 
servers, websites en databases veilig. Het platform 
staat volledig onder beheer van True, waar door 
klanten hiernaar geen omkijken hebben”, zegt 
Bijnen. 

Wie met een cyberaanval geconfron teerd wordt, wil 
snel kunnen schakelen. “Niets is dan vervelender 
dan door een hostingprovider en een beveiligings-
bedrijf van het kastje naar de muur te worden 
gestuurd. Dit levert onnodige vertraging op, die je 
juist op dat moment niet kan gebruiken. Door zowel 
hosting als security bij één partij onder te brengen, 
voorkom je dit en heb je altijd één aanspreekpunt.”

Van cross-site scripting tot SQL-injecties
Het platform helpt uiteenlopende cyberaanvallen af 
te slaan. Zo gaat een web application firewall (WAF) 
aanvallen op applicatieniveau tegen. Denk hierbij aan 
cross-site scripting, waarbij aan vallers via de 
invoervelden kwaadaardige code aan de site 
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het vragen van de browser van 
bezoekers om eerst een stuk JavaScript 
op te lossen of te eisen dat een 
bezoeker eerst een captcha oplost. Op 
deze manier is het mogelijk om eerder 
blokkades te plaatsen, die vervolgens 
via een browser of de gebruiker weer 
ongedaan gemaakt kan worden.”

Bijnen: “Dit is erg nuttig wanneer het 
aankomt op aanvallers die zich 
verschuilen tussen legitiem verkeer. Dit 
geeft ons de mogelijkheid al bij enige 
verdenking direct te controleren of het 
een legitieme browser of persoon is.” 

Uitleg, advies en ondersteuning
Ook denken experts van True mee en 
zijn beschikbaar voor uitleg, advies en 
ondersteuning. “Een DDoS-aanval voor 
honderd procent afslaan is niet altijd 
mogelijk. Je kunt immers niet alle 
verzoeken aan een server blokkeren 
zonder daarmee een website of 
applicatie ook voor legitieme gebruikers 
onbereikbaar te maken. Onze engineers 
kunnen helpen de impact van een 
DDoS-aanval te minimaliseren. Hierin 
kunnen wij binnen het platform gebruik 
maken van connection-limiting, rate-
limiting, geo-limiting, reputatie-
informatie en intelligent blokkeren. 
Omdat de hosting eveneens bij True ligt, 
is het ook mogelijk om extra capaciteit 
aan de achterliggende servers te geven. 
Iets wat uitermate goed uitkomt indien 
legitiem en niet-legitiem verkeer sterk 

toenemen, bijvoorbeeld nadat een 
website in het nieuws is geweest.”

Een belangrijk voordeel hierbij is dat 
deze experts dagelijks te maken hebben 
met cyberaanvallen. “Doordat wij voor 
een groot aantal klanten de beveiliging 
verzorgen, zien wij allerlei trends en 
technieken. Dit helpt bij het snel 
herkennen en mitigeren van aanvallen. 
We kunnen de kennis die we bij klant A 
opdoen inzetten om klant B nog beter te 
helpen.”

Capaciteit delen
Klanten van True delen de capaciteit die 
nodig is voor het mitigeren van cyber-
aanvallen. Dit biedt grote kosten-
voordelen. “Bereikbaar blijven tijdens 
een DDoS-aanval vraagt om veel 
capaciteit. Het continu beschikbaar 
hebben van deze capaciteit is duur, 
waardoor het voor bedrijven geen optie 
is deze achter de hand te houden. True 
beschikt wel over deze capaciteit en 
maakt deze beschikbaar voor haar 
klanten. Dit maakt het mogelijk tijdelijk 
meer capaciteit beschikbaar te maken, 
zodat een website ondanks een DDoS-
aanval bereikbaar blijft.”

Beveiligingsproblemen bij de 
bron aanpakken
True helpt klanten ook beveiligings-
problemen bij de bron aan te pakken. 
“We bieden onder meer een security 
audit aan, waarbij onze ethische hackers 
proberen in te breken op jouw applicatie 
of website. Zij zoeken naar beveiligings-
problemen zoals programmeer- en 
autorisatiefouten. Is het bijvoorbeeld 
mogelijk gegevens van een andere 
gebruiker op te roepen? Of in een 
webshop -1 producten te bestellen 
waardoor het totaalbedrag van de 
bestelling beduidend lager wordt? Denk 
ook aan het gebruik van verouderde 
software.”

Op basis van de security audit krijgen 
klanten een adviesrapport aangeleverd 
dat hen helpt hun beveiliging te 
verbeteren. “Na verloop van tijd voeren 
we een tweede scan uit. Deze scan 
maakt inzichtelijk in hoeverre de 
adviezen zijn opgevolgd en de 
beveiliging is verbeterd. Zo tillen we de 
beveiliging naar een steeds hoger 
niveau.”

WOUTER HOEFFNAGEL is journalist

toevoegen. Deze code wordt vervolgens 
getoond aan andere gebruikers. Dit 
maakt het onder meer mogelijk om 
cookies te stelen en zo de gehele sessie 
van een gebruiker over te nemen. “Denk 
echter ook aan SQL-injecties, waarmee 
aanvallers proberen een database in 
handen te krijgen. Deze database kan 
waardevolle informatie bevatten, 
waardoor een datalek veel schade kan 
veroorzaken.”

Daarnaast blokkeert het platform 
verdachte IP-adressen. “We werken met 
IP-reputaties, waarbij we aan de hand 
van allerlei informatiebronnen een 
reputatie toekennen aan specifieke 
IP-adressen. Blijkt bijvoorbeeld dat een 
IP-adres betrokken is geweest bij andere 
cyberaanvallen? Dan krijgt dit adres een 
slechte reputatie en kan op basis hiervan 
preventief geblokkeerd worden.”

Een Intrustion Detection System (IDS) 
inspecteert en controleert het 
netwerkverkeer, waarbij het systeem 
naar abnormaliteiten zoekt. “Netwerk-
verkeer dat afwijkt van de normaal kan 
wijzen op een cyberaanval. Een IDS 
helpt hiermee onder meer aanvallen op 
te sporen die niet door de WAF zijn 
herkend.”

De wereld is niet zwart wit
Het blokkeren van verkeer of gebruikers 
kan bij True meerdere dingen inhouden. 
“Zoals het tegenhouden van verzoeken, 
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CIAM

Voor veilige online toegang van klanten en partners 

Onegini biedt 
gebruikers
no-code-security

Om maar met de actualiteit te beginnen: de corona-
crisis heeft een enorme impact op de manier waarop 
bedrijven zaken doen. Banken en andere financiële 
dienstverleners sluiten hun vestigingen en doen al 
hun klantcommunicatie volledig online. Mede-
oprichter van Onegini Denis Joannides verwacht de 
komende tijd dan ook extra belangstelling voor 
CIAM-oplossingen. “We zeggen nu enigszins 
gekscherend binnen Onegini: wie is de échte 
versneller van digitale transformatie? De CEO, CIO 
of COVID-19? Doordat financiële dienstverleners 
hun klanten door de corona-crisis niet meer aan de 
balie kunnen identificeren, kunnen er geen 
rekeningen geopend worden. Je bent feitelijk van de 
ene op de andere dag out of business. Onboarding 
zal dus meer online moeten gebeuren en dat moet 
veilig kunnen, want de reputatieschade is enorm als 
je je online-processen niet goed aanpakt en het 
misgaat.”

Hoe kun je als financiële dienstverlener nieuwe klanten veilig en betrouwbaar 
‘onboarden’ zodat je aan alle wet- en regelgeving voldoet, de klantloyaliteit bevordert en 
tegelijkertijd ook de bedrijfsrisico’s minimaliseert? Het Nederlandse Onegini ontwikkelde 
hiervoor intern een oplossing voor Customer Identity Access Management (CIAM). 

Veilig online en omnichannel 
communiceren
Onegini startte in 2012 om klanten van financiële 
dienstverleners op een simpele en veilige wijze 
toegang te geven tot portalen en de data in de 
portalen. Joannides: “Als je iemand veilig en 
gemakkelijk toegang geeft, is het daarna enkel nog 
zaak om goede selfservice functionaliteiten aan te 
bieden waarmee het online kanaal een succes wordt. 
Wij bieden in dit verband de software waarmee je als 
bedrijf je inlog-processen vereenvoudigt, met het 
accent op het zorgvuldig registreren van met wie je 
precies online zakendoet. Dat gaat verder dan alleen 
het vastleggen van een username en password. Wij 
willen ook dat inloggen veilig is en blijft, tegen de 
achtergrond dat fraude toeneemt en kwaadwillenden 
proberen data te stellen, bijvoorbeeld door account-
takeovers. Daarnaast heb je in de loop van de tijd 
allerlei technologie gekregen om veilig in te loggen, 
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kennis nodig. Wij implementeren samen 
met de klant en brengen graag 
marktkennis over B2B- en B2C-use 
cases in, in het licht van geldende 
regulering.  Zo kunnen we met ons 
SaaS-platform klanten in heel korte tijd 
ontzorgen door het volledige security-
toegangsbeheer voor hun applicaties 
over te nemen. Klanten kunnen op deze 
manier veel sneller applicaties 
ontwikkelen en inzetten, waardoor de 
time to market aanzienlijk versnelt.”

B2C en B2B vraagt om specifieke 
aanpak 
Met zijn platform biedt Onegini een 
oplossing voor zowel de business-to-
businessmarkt als de business-to-
consumermarkt. Onegini is de eerste 
CIAM-leverancier in Nederland die 
klanten als officiële Digital Identity 
Service Provider (DISP) end-to-end met 
behulp van iDIN ontzorgt. Joannides: 
“iDIN past naadloos in onze Onegini 
Identity Cloud, waarin een rijk 
assortiment aan publieke eID’s is 
opgenomen, zoals DigiD, eHerkenning, 

Onegini is in acht jaar uitgegroeid tot 
een marktleider op het gebied van CIAM 
in Nederland. In 2018 wist het bedrijf 
een groei van 135 procent te realiseren. 
Om die groei verder te versterken, kreeg 
het bedrijf in 2019 een kapitaalinjectie 
van vijf miljoen euro van investeerder 
Walvis en bestaande investeerders The 
Hatch Firm en InnovationQuarter. Doel 
blijft om verder te groeien, ook buiten 
Nederland. Onegini is al actief in 
Duitsland en België. Daarbij is de 
boodschap aan klanten dat ze door in te 
zetten op online niet alleen de customer 
journey sterk kunnen verbeteren. 
Joannides: “Ze kunnen ook enorme 
besparingen realiseren door digitale 
transformatie. Een grote verzekeraar 
wist met onze oplossing in drie jaar tijd 
negen miljoen euro te besparen door 
minder brieven te versturen, minder 
callcenterkosten te maken en minder te 
besteden aan IT. Dat zegt alles over de 
kracht van de oplossing.”

VAN DE REDACTIE

zoals DigiD, iDIN, eHerkenning, de 
social platforms en meer. Al die vormen 
komen op het door ons ontwikkelde 
Onegini Identity Cloud-platform samen, 
waarbij wij de kanalen web, mobiel, 
online chat, e-mail en telefonie out of the 
box onder steunen. Onze klanten kunnen 
dat platform gebruiken om zelf te 
bepalen hoe ze veilig met hun klanten 
willen communiceren.”

Ontzorgen
Voor financiële dienstverleners - de 
kerndoelgroep van Onegini - staat 
veiligheid voorop. Cybercriminelen 
proberen op allerlei manieren 
consumenten te misleiden of bestaande 
technologie te misbruiken om rekeningen 
leeg te halen. “Onze klanten rekenen op 
ons om die risico’s terug te dringen”, 
zegt Joannides. “Neem als voorbeeld 
het tonen van een QR-code voor het 
aanmelden bij je bank. Dat is op het 
eerste oog eenvoudig. Maar wij 
besteden enorm veel tijd aan het 
garanderen dat dit veilig gebeurt en 
misbruik zoveel mogelijk wordt 
uitgesloten. Dat maakt onze oplossing 
juist zo krachtig.” 

Onegini kiest daarbij nadrukkelijk voor 
een SaaS-platform. “Wij leveren 
no-code security. Door ons platform aan 
te bieden als Software as a Service, 
halen we alle complexiteit die hierbij 
komt kijken weg bij de klanten. Als je dit 
zelf wilt doen, loop je heel veel risico’s, 

‘Veel bedrijven nemen tools af van traditionele 
IAM-leveranciers en denken dat ze redelijk 
eenvoudig zelf een CIAM-platform kunnen 
bouwen. Maar dat is veel ingewikkelder dan 
gedacht’

omdat het veel kennis en ervaring 
vraagt. Veel bedrijven nemen tools af 
van traditionele IAM-leveranciers en 
denken dat ze redelijk eenvoudig zelf 
een CIAM-platform kunnen bouwen. 
Maar ze komen er al snel achter dat het 
veel ingewikkelder is dan gedacht en dat 
het enorm veel beheer en onderhoud 
kost om bij te blijven. Het gaat niet 
alleen om de software, maar de hele 
product-offering eromheen. Financiële 
dienstverleners die kiezen voor 
concurrenten, krijgen de software vaak 
niet aan de praat en hebben zelf veel 

eIDAS, itsme, Facebook en Google, 
maar ook eigen inlogmethodes als 
gebruikersnaam en wachtwoord en 
tweefactor-authenticatie via mobiel 
push, sms of QR-technologie. Daarnaast 
is eHerkenning de standaard voor 
B2B-authenticatie in Nederland 
geworden. Wij bieden in dat verband een 
krachtige propositie met eenvoudige 
toegang via eHerkenning, inclusief 
gedelegeerd autorisatiebeheer, zodat 
klanten beschikken over een betere 
beveiliging, zonder de noodzaak van een 
complex migratietraject.”

Denis Joannides
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ONDERZOEK

‘Alle huidige 
versleutelde e-mails 
zijn kwetsbaar’ 

rekenkracht de versleuteling en 
ontsleuteling kunnen uitvoeren.

Gefinancierd door EU
Het PQmail-project - officieel 
‘Ontwikkeling van een postkwantum-
encryptie voor veilige e-mailcommuni-
catie’ - wordt door de EU gefinancierd. 
Het team USEC rond professor Sascha 
Fahl en de ontwikkelaars van het in 
Hannover gevestigde bedrijf Tutanota 
zijn van plan om de quantumveilige 
encryptie te integreren in de e-mailclient 
Tutanota om een bruikbaar prototype 
van quantumveilige e-mail klaar te 
krijgen voor het publiek.

Met de introductie van post-quantum 
encryptie in Tutanota kunnen e-mails 
zodanig worden versleuteld dat ze in de 
toekomst niet meer door kwantum-
computers kunnen worden gedecodeerd. 
Dit betekent dat vertrouwelijke 
communicatie ook in de toekomst niet 
meer door derden kan worden gelezen. 
Dit is ook belangrijk voor bedrijven die 
hun e-mails willen beschermen tegen 
industriële spionage of kwaadaardige 
aanvallen. Het project bestaat uit 
verschillende stappen voordat er in 
Tutanota gebruik kan worden gemaakt 
van kwantum computerresistente 
encryptie-algoritmen:

• Evaluatie van verschillende 
postkwantumalgoritmen die 
momenteel worden getest voor 
standaardisatie door het National 

Institute of Standards and Technology 
(NIST).

• Ontwerp van een hybride 
communicatieprotocol dat Perfect 
Forward Secrecy ondersteunt en kan 
worden geïntegreerd in Tutanota. Voor 
dit doel worden momenteel 
gemeenschappelijke Perfect Forward 
Secrecy protocollen geëvalueerd en 
aangepast. In het hybride protocol 
worden de gekozen post-kwantum 
algoritmen gecombineerd met 
gevestigde algoritmen, zodat de 
veiligheid van de communicatie 
gegarandeerd is zolang tenminste de 
pre- of post-kwantum algoritmen veilig 
zijn. Dit is belangrijk omdat de 
post-kwantumcryptografie zich 
momenteel nog in de evaluatiefase 
bevindt en er op elk moment nieuwe 
aanvallen kunnen worden gevonden 
tegen methoden die op dit moment 
nog als veilig worden beschouwd.

• Beveiligingsbeoordelingen van het 
hybride communicatieprotocol.

• Ontwikkeling van een prototype en 
integratie in Tutanota voor test- en 
evaluatiedoeleinden.

• Introductie van kwantumcomputer-
resistente encryptie in Tutanota.

Zodra de quantumveilige encryptie in 
Tutanota is geïmplementeerd, kan 
iedereen het gratis gebruiken, meldt het 
bedrijf. Dit zal de beveiliging van e-mail 
op de lange termijn enorm verhogen.

VAN DE REDACTIE

E-mailprovider Tutanota werkt samen met het L3S Research Institute van de 
Leibniz Universiteit van Hannover aan PQmail. Dit een onderzoeksproject 
met als doel kwantumcomputerbestendige cryptografie te implementeren 
die voor iedereen bruikbaar is in een vrij beschikbare e-mailapplicatie.

Dit is noodzakelijk omdat, zodra er 
kwantumcomputers bestaan, alle huidige 
gecodeerde e-mails achteraf kunnen 
worden gedecodeerd. “We verwachten, 
net als andere cryptografie-experts, dat 
in een paar jaar tijd kwantumcomputers 
kunnen worden gebouwd die veel-
gebruikte encryptie-algoritmen kunnen 
breken. Als gevolg daarvan kunnen zelfs 
gegevens die vandaag de dag worden 
onderschept en opgeslagen, mogelijk 
binnen 10 tot 15 jaar gemakkelijk 
worden ontcijferd”, legt professor 
Sascha Fahl van de L3S uit.

Veilig en goed presteren
“Tot nu toe zijn er nog maar weinig 
toepassingen die gebrui maken van 
kwantumveilige encryptie en er is nog 
geen implementatie voor e-mails”, zegt 
Matthias Pfau van Tutanota. “Aangezien 
vooral e-mails zo belangrijk zijn voor 
professionele, vertrouwelijke 
communicatie, is het cruciaal dat we hier 
zo snel mogelijk een veilige oplossing 
vinden. Steeds meer zakelijke e-mails 
worden end-to-end versleuteld. Deze 
vertrouwelijke communicatie moet ook in 
de toekomst vertrouwelijk blijven.”

De bijzondere uitdaging van het project 
is dat de encryptie-algoritmes veilig 
moeten zijn, maar ook goed moeten 
presteren. De versleuteling moet in de 
browser, in desktopclients en op mobiele 
apparaten via Android- en iOS-apps 
worden uitgevoerd, zodat zelfs oudere 
apparaten met weinig geheugen en 
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CLOUDSECURITY

Multicloud:  
een evolutie an sich 

Veel Nederlandse organisaties zien potentie in de 
multicloudstrategie: onderzoek naar inzichten van 
IT-besluitvormers laat zien dat 30% van de 
respondenten de invoering van een multicloud-
strategie als prioriteit voor 2020 ziet, ten opzichte 
van 3% een jaar geleden. Experts verwachten dat 
deze trend zich het komende jaar alleen maar zal 
voortzetten; analisten van Gartner verwachten zelfs 
dat tegen 2021 meer dan 75% van de (middel)grote 
organisaties met een multicloudstrategie aan de slag 
gaan. 

De vraag is niet meer of de cloud de toekomst is, maar hoe de cloud er in de toekomst 
uit zal zien. Steeds vaker breken organisaties zich het hoofd over een passende 
cloudstrategie of hoe ze de huidige strategie naar een hoger niveau kunnen tillen. Dit 
blijkt voor veel IT-beslissers geen makkelijke taak: alleen al de eindeloze variatie aan 
cloudstrategieën kan voor stress zorgen. Zo bestaan er public clouds, private clouds, 
hybride cloudstrategieën of multicloudstrategieën. Ze hebben allemaal voor- en nadelen, 
maar de laatste tijd lijkt vooral dit laatste type cloudstrategie aan populariteit te winnen. 

Multicloud: geen ‘one-size fits all’ 
Multicloud is een concept dat zich in razend tempo 
ontwikkelt, met veel invalshoeken die het mogelijk 
maken om verschillende rollen binnen een organisatie 
te ondersteunen. Multicloud lijkt dus een uitkomst 
maar waarom, en wat levert het op? Voor IT-beslissers 
is het geen eenvoudige taak om een beslissing te 
maken over de cloudstrategie. Want de cloud op zich 
is al complex en het begrip multicloud is niet veel 
gemakkelijker uit te leggen. Maar het is wel belangrijk 
om in kaart te brengen wat het je kan opleveren.
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Dat de multicloud nu binnen handbereik 
is van de meeste bedrijven, is te danken 
aan de wereldwijde groei van cloud 
dienstverleners. De hoeveelheid 
inspanning die nodig is voor het beheer 
van meerdere clouds is exponentieel en 
om een succesvolle cloudstrategie te 
bereiken hebben organisaties een 
dienstverlener nodig die al die losse 
eindjes bij elkaar brengt, zoals tagging, 
facturering en kostenoptimalisatie. 

Daarnaast staan experts nu in de rij voor 
multicloud dankzij de snelle invoering 
van cloud-native development en 
infrastructuur, namelijk containers. 
Containers zijn kleine units die bepaalde 
processen van een applicatie bevat en 
bieden daarmee een platform om apps 
te verpakken en beheren. Ze kunnen 
gemakkelijk opgeschaald worden. Willen 
bedrijven profiteren van de voordelen 
van containers, dan biedt Kubernetes 
een mooie kans. 

En de grote infrastructuurleveranciers 
lijken het daarmee eens te zijn. Vele 
organisaties lanceerden onlangs 
multicloudoplossingen op basis van 
Kubernetes, zoals Azure Stack, Google 
Cloud Anthos en AWS Outposts. 

Buiten de container denken 
De heropleving van de multicloud is niet 
alleen terug te herleiden naar containers 
en Kubernetes. Innovaties zoals kunst-
matige intelligentie (AI) en machinaal 
leren hebben de snelle ontwikkeling van 
deze technologieën gestimuleerd. 
Event-driven ‘serverless’ of function-as-
a-service platforms hebben een 
compleet nieuw paradigma voor de 
ontwikkeling van software mogelijk 
gemaakt.

De vooruitgang op het gebied van edge 
computing, on-premises public cloud en 
5G maken het mogelijk om de meest 
complexe problemen op innovatieve 
manieren op te lossen. Een succesvolle 
multicloud strategie in 2020 - en daarna 
- vereist dat al deze toolsets, inclusief 
Kubernetes, worden ingezet waarvoor ze 
zijn ontworpen, om de inefficiëntie van 
de ‘one size fits all’-aanpak te vermijden. 

Een evolutiedossier 
De implementatie van multicloud zal van 
organisatie tot organisatie verschillen. 
Een ding zullen ze echter allemaal mee 
te maken krijgen: Rackspace experts 
voorspellen groeiende uitdagingen rond 
de complexiteit van multicloud beheer, 
bijvoorbeeld op het gebied van kosten, 
identiteit en DevOps-patronen. Een 
reeks nieuwe veiligheidsoverwegingen 
zal ook naar zijn entree maken naarmate 
de workload wordt verspreid over 
meerdere publieke cloud-platforms en 
on-premises-omgevingen.

Multicloud als concept zal blijven 
evolueren en de IT-wereld maakt zich op 
voor een spannend jaar van product- en 
serviceaankondigingen - en veel nieuwe 
informatie die zinvol is voor de inmiddels 
overspoelde IT-beslissers. 

BERT STAM, General Manager Benelux 
en de Nordics, Rackspace

Multicloud behelst het samenbrengen 
van meerdere clouds, zoals publieke en 
private clouddiensten, om zo tot de best 
mogelijke oplossing voor een organisatie 
of ‘workload’ te komen. Op zijn best 
combineert multicloud flexibiliteit met 
efficiëntie. Het biedt een flexibele en 
kosteneffectieve aanpak voor het 
verplaatsen van workloads in en uit de 
publieke cloud, of tussen publieke 
clouds. Tegelijkertijd verlaagt het kosten, 
verhoogt het productiviteit en beperkt 
het de afhankelijkheid van leveranciers. 

Multicloud brengt organisaties 
verbeterde data- en applicatie-
implementatiemogelijkheden en het feit 
dat je niet meer op een paard hoeft te 
wedden maakt dat je flexibeler en 
wendbaarder bent en daarnaast risico’s 
beter kunt verspreiden. Multicloud is een 
zeer veelzijdig concept en het 
implementeren van een dergelijke 
strategie zal voor geen enkele 
organisatie hetzelfde zijn. Elke cloudreis 
is immers uniek. 

‘In plaats van te vertrouwen op complexe 
netwerken van API’s om workloads te 
verplaatsen, maken moderne multiclouds 
gebruik van containers en Kubernetes-
technologieën om hetzelfde systeem in elke 
omgeving te draaien’

Hoe multicloud (weer) in beeld 
kwam 
Veel organisaties erkennen de voordelen 
van het draaien van apps en data in de 
omgeving die het meest optimaal is voor 
een bepaalde workload op een bepaald 
moment - zoals bij multicloud het geval 
is. Cloudbeheer is hierbij belangrijk: elke 
omgeving moet op een consistente 
manier worden beheerd, beveiligd en 
georkestreerd. Sinds de introductie van 
de cloud hebben veel tools geprobeerd 
de gaten in consistent beheer, 
beveiliging en orkestratie op te vullen. 
Helaas zonder succes. 

Kubernetes is een platform voor het 
automatiseren van implementatie, 
opschalen en management. In plaats van 
te vertrouwen op complexe netwerken 
van API’s om workloads te verplaatsen, 
maken moderne multiclouds gebruik van 
containers en Kubernetes-technologieën 
om hetzelfde systeem in elke omgeving 
te draaien. Apps worden ontwikkeld en 
ingezet als verzamelingen van micro-
diensten en alles wordt beheerd via een 
verenigd platform. Kubernetes is nu de 
standaard technologie voor het uitrollen 
van infrastructuur ter onder steuning van 
container-gebaseerde workloads. 
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CASE

Maurice Peterse van Lineas

‘Mimecast haalt het 
optimale uit onze 
Exchange-servers’

Lineas is de grootste private spoorvrachtoperator 
van Europa, met hoofdkantoor in België en 
vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië 
en Spanje. De missie van Lineas is om goederen-
vervoer van de weg te halen en op het spoor te 
zetten ten voordele van het klimaat en de mobiliteit. 
Het bedrijf telt meer dan 2.100 medewerkers. 
Peterse is verantwoordelijk voor de volledige 
ICT-omgeving van Lineas, inclusief de Support 
Services Desk. “We waren de eerste Europese 
goederenvervoerder over het spoor die 
privatiseerde”, vertelt hij. Dat gebeurde in 2015. In 
2017 nam het bedrijf afscheid van zijn oude naam B 
Logistics. “Anderhalf jaar geleden kregen we een 
nieuwe CIO die een team opzette met als taak de 
organisatie te moderniseren, inclusief de ICT.”

Modernisering
De noodzaak daartoe is groot. Door de snelle 
expansie van het bedrijf in Europa is er een 
schaalbaar businessmodel nodig dat de 

Lineas staat aan de vooravond van een grootschalige ICT-vernieuwing. Maar de spoorvrachtoperator 
moet nog enkele jaren vooruit met de bestaande mailomgeving. “Dankzij Mimecast is dat ook 
mogelijk”, zegt Maurice Peterse, Manager IT Infrastructuur bij Lineas.

veranderingen op korte en lange termijn aankan. 
“We zijn hard gegroeid de laatste jaren. Inmiddels 
hebben we een omgeving met vijfhonderd gevirtuali-
seerde servers.” Daarvan staat 90 procent in twee 
datacenters, en 10 procent in de cloud. Door de 
privatisering moet Lineas nu vertrekken uit het 
datacenter van de publieke spoorwegbeheerder 
Infrabel. “De bedoeling is dat we meer ICT-middelen 
in de cloud plaatsen, terwijl de rest vanuit een 
colocatie-datacenter draait”, zegt Peterse. 
“Daarvoor zetten we een plan op, waarin we 
inventariseren welke kernapplicaties geschikt zijn 
voor de cloud.” 

Traditionele mailomgeving
De mailomgeving is een van die kernapplicaties. 
Peterse wil deze uiteindelijk van de huidige 
Exchange-servers verplaatsen naar de cloud. “Zulke 
ingrepen hebben echter veel tijd nodig”, constateert 
hij. “Ik schat dat we nog twee of drie jaar met de 
huidige mailomgeving vooruit moeten.” Omdat het 
om grote hoeveelheden e-mail gaat, moet Peterse 
ervoor zorgen dat de omgeving optimaal presteert. 
Vertragingen zijn onacceptabel. Vlotte communicatie 
vraagt immers om vrijwel directe aflevering van 
berichten. Daarom juicht Peterse toe dat Lineas de 
A1 Archiving-oplossing van Mimecast inzet. Deze 
doet meer dan het naar een andere locatie 
wegschrijven van oudere mails. “Als je een bijlage 
van 2 megabyte naar vijftig mensen binnen het 
bedrijf stuurt, wil je hem niet onnodig dupliceren op 
verschillende servers”, stelt Peterse.  

‘Medewerkers willen vlot 
door hun mailberichten 
gaan. Dat betekent dat ze 
relatief snel op links klikken’
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‘Mimecast haalt het 
optimale uit onze 
Exchange-servers’

om met de organisatie mee te groeien. 
Ook na de modernisering kan Lineas de 
oplossingen van Mimecast blijven 
inzetten. “Het plan is om onze 
beveiliging verder uit te breiden, met 
onder andere intrusion-alerts en 
securitytesting. Waar we ook voor 
kiezen, het sluit goed aan op Mimecast 
S1. We hebben duidelijk een goede 
keuze gemaakt.” 

Daarnaast bieden de Mimecast-
oplossingen functionaliteiten waar 
Peterse erg in geïnteresseerd is. “Door 
de goede ervaringen met Mimecast 
willen we meer mogelijkheden van hun 
software gaan inzetten. Zo blijkt 
bijvoorbeeld dat je rapportages kunt 

krijgen over uitgaande mails. Je weet 
daardoor precies welke mails worden 
geopend en hoe vaak potentiële klanten 
op bepaalde links klikken. Dat is zeer 
nuttige informatie voor onze 
marketingafdeling.” 

Mimecast toont zich zeer betrokken bij 
de evolutie die de omgeving bij Lineas 
ondergaat. “Ze zijn zeer gedreven. Toen 
ik bij Lineas begon, maakte een 
vertegenwoordiger meteen een afspraak 
om elkaar in levenden lijve te 
ontmoeten.” De gedetailleerde uitleg 
over de rapportages die Mimecast biedt, 
maakt het helemaal af.” 

VAN DE REDACTIE

“In plaats daarvan wordt er één kopie 
gemaakt die toegankelijk is voor 
iedereen die de mail krijgt.”

Security is leidend
Archivering is belangrijk, maar de 
security van e-mail is volgens Peterse 
nog veel belangrijker. Lineas kan zich 
geen malware of datalekken veroorloven. 
Met S1 van Mimecast is de Exchange-
omgeving echter goed gezekerd, vindt 
Peterse. “Security was de belangrijkste 
reden om voor Mimecast te kiezen. De 
eindgebruiker blijft de meest ongrijpbare 
factor in security. Tijdens een test 
toonden de Mimecast-onderzoekers mij 
een voorbeeld van een phishingmail. Nu 
ben ik bovengemiddeld bekend met ICT 
en een redelijk bewuste gebruiker, maar 
ik sluit niet uit dat ook ik op die link had 
kunnen klikken. Met de oplossing van 
Mimecast minimaliseren we zulke 
risico’s. We houden hiermee 
kwaadaardige links tegen en krijgen een 
waarschuwing bij twijfelgevallen.”

Als gevolg hiervan kunnen medewerkers 
ook efficiënter werken, vervolgt Peterse. 
“Medewerkers willen vlot door hun 
mailberichten gaan. Dat betekent dat ze 
relatief snel op links klikken, en dankzij  
Mimecast worden ze daarbij 
beschermd.”

Toekomstbestendig
De twee oplossingen van Mimecast zijn 
volgens Peterse buitengewoon geschikt 

De voordelen van Mimecast A1 en Mimecast S1 voor Lineas
-  Groeien mee met de omgeving. Lineas moderniseert zijn ICT-

omgeving. De oplossingen van Mimecast zijn eenvoudig in te passen in 
de nieuwe situatie. Nieuwe functies sluiten uitstekend aan.

-  Optimaal gebruik van bestaande middelen. Lineas heeft nog 
enkele ICT-systemen, waaronder de mailservers, die van voor de 
privatisering stammen. Tot die allemaal vervangen zijn, ontlast de 
archiveringsoplossing van Mimecast de mailservers zodat deze optimaal 
werken, onder meer dankzij deduplicatie.

-  Security zorgt voor efficiency. De medewerkers van Lineas 
kunnen hun mailberichten sneller scannen. Want als ze hierbij per 
ongeluk op een schadelijke link klikken, worden ze toch beschermd. 

-  Mogelijkheden voor de toekomst. De oplossingen van Mimecast 
bieden functies aan die buiten het securitydomein nuttig zijn. 
Bijvoorbeeld een rapportagefunctie over uitgaande mails die mogelijk 
inzetbaar is voor marketingdoeleinden. 
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Aon start samenwerking 
met Cyber 

Weerbaarheidscentrum 
Brainport 

De focus van deze dienstverlening ligt op het 
verkrijgen van inzicht in deze cyberrisico’s en 
pragmatische oplossingen om schade bij incidenten 
te beperken. In de brainportregio Eindhoven, met 
zeer hoogwaardige technologische maakindustrie, 
zijn de bedrijven sterk met elkaar verbonden en 
afhankelijk van uitwisseling van kennis, producten en 
diensten. De talloze voordelen worden echter deels 
overschaduwd door de reële kans op een 
cyberincident die meerdere bedrijven in deze 
samenwerkingsketen raken. 

Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport 
Of een organisatie nu een research start-up is of een 
hightech-maakbedrijf, cybercriminelen zijn altijd op 
zoek naar de zwakste schakel. Vanwege de extra 
aantrekkingskracht voor cybercriminelen, heeft de 
brainportregio de best mogelijke cyberbescherming 
nodig. Omdat het voor de relatief kleinere bedrijven 
in de hightechindustrie te duur is om dat zelfstandig 
te organiseren, is het Cyber Weerbaarheidscentrum 
Brainport opgericht. 

Lokale samenwerking
Astrid van Helvoort, Director Business Development 
Brainport en de lokale vertegenwoordiging van Aon 
in brainportregio Eindhoven, legde de verbinding met 
het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport. Van 

Aon, een dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en 
gezondheidsoplossingen, is een samenwerking aangegaan met het Cyber 

Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB). Als partner van dit centrum biedt Aon’s Cyber 
Solutions bedrijven uit de Brainport-regio Eindhoven nu een dienstenpakket dat aansluit 

op hun specifieke kernmerken en de daarmee samenhangende risico’s. 

Helvoort: “Door de samenwerking op te zoeken, 
versterken wij de kennispositie van Aon in deze 
regio, maar nóg belangrijker; wij helpen de bedrijven 
hun cyberrisico’s te mitigeren. Aon’s Cyber Solutions 
onder leiding van mijn collega Maarten van Wieren, 
is al jarenlang expert op dit gebied. Onder het motto 
‘alleen ga je snel, maar samen kom je verder’ 
waardeert Aon de samenwerking met het Cyber 
Weerbaarheidscentrum Brainport en kunnen wij met 
onze specifieke expertise een bijdrage leveren aan 
de cyberweerbaarheid van de bedrijven in 
brainportregio Eindhoven.” 

Bewustzijn vergroten
Alexis Barron, directeur van Cyber Weerbaarheids-
centrum Brainport: “Samen met een partner als Aon 
kunnen wij het bewustzijn van cyberrisico’s in de 
regio brainport verder verhogen en maatregelen 
realiseren waar de hele regio beter van wordt. Aon’s 
Cyber Solutions heeft daarom een speciaal diensten-
programma voor het Cyber Weerbaarheids centrum 
Brainport ontwikkeld. Omdat Aon zich echt inleeft in 
de specifieke problematiek van brainport en zijn 
bedrijven, verwacht ik een zeer waardevolle en 
succesvolle samenwerking de komende jaren.” 

VAN DE REDACTIE
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Werk aan de winkel voor  Nederlandse CISO’s

Jim Cox werkt inmiddels achttien maanden in 
Nederland en ziet duidelijk een verschuiving 
plaatsvinden binnen het cyberlandschap: “De grote 
meerderheid van de Nederlandse organisaties (72%) 
had de afgelopen twaalf maanden te maken met 
minstens één cyberaanval. Opvallend is dat van de 
zeven meest gerapporteerde soorten cyberaanvallen, 
de top zes allemaal betrekking had op mensen. Een 
aantal jaren geleden was dit anders. Cybercriminelen 
richten zich steeds meer op personen in plaats van 
op de infrastructuur.”

De meestvoorkomende cyberaanvallen zijn insider 
threats (38%), gevolgd door aanvallen op cloud-
accounts zoals Office 365 of G Suite (32%). Daarom 
is het volgens Cox extra pijnlijk dat CISO’s zich niet 
helemaal bewust zijn van de risico’s die hun 
medewerkers lopen: “Waar ik mij het meest over heb 
verbaasd, is dat 50% van de ondervraagde CISO’s 
denkt dat hun medewerkers hun organisaties niet 
kwetsbaar maken. Maar praktisch alle 
cyberaanvallen zijn op mensen gericht, hoe kunnen je 
medewerkers je organisatie dan niet kwetsbaar 
maken?” De reden hiervoor heeft te maken met een 
gebrek aan educatie op het gebied van cybersecurity, 
stelt Cox: “De functie CISO is relatief nieuw en er 
zijn nog niet genoeg cursussen en opleidingen om 

Onlangs presenteerde Proofpoint, een Amerikaanse cyberbeveiliger, onderzoek 
naar cyberaanvallen in Nederland. Voor het onderzoek zijn honderdvijftig CISO’s 
en CSO’s bij organisaties in Nederland met tweehonderd of meer werknemers 
ondervraagd. Reden voor ons om in gesprek te gaan met Jim Cox, Area Vice 
President voor de Benelux bij Proofpoint. 

mensen goed voor te bereiden op deze 
verantwoordelijkheid. De meeste huidige CISO’s zijn 
in deze positie gegroeid en hadden deze functie 
vijftien jaar geleden niet voor ogen.”

Maar niet alleen CISO’s ontbreekt het aan de juiste 
opleiding en training. Uit het onderzoek komt naar 
voren dat slechts 11% van de werknemers drie keer 
of vaker per jaar wordt getraind. Bij Proofpoint staat 
het trainen van werknemers hoog in het vaandel. De 
manier van training is echter cruciaal, zegt Cox: “De 
focus van de training moet liggen op het menselijk 
aspect, wij noemen dat de mensgerichte aanpak van 
cybersecurity. Veel bedrijven denken dat 
cybercriminelen zich richten op het hoger 
management, de VIPs. In werkelijkheid concentreren 
zij zich op relatief kwetsbare mensen die toegang 
hebben tot gevoelige gegevens of geld. We noemen 
hen de VAPs (Very Attacked People). Deze mensen 
moet je heel gericht trainen om ze te leren hoe zij 
zich tegen aanvallen kunnen weren. Zij zullen ook 
vaker training nodig hebben dan andere 
werknemers.”

Proofpoint heeft vergelijkbaar onderzoek gedaan in 
Zweden en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). 
Gevraagd naar de verschillen merkt Cox op dat “de 
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Werk aan de winkel voor  Nederlandse CISO’s

waarin zij opereren. Cox bevestigt dit: 
“Absoluut, in Zweden en de VAE heb je 
andere onderwerpen die het nieuws 
domineren dan hier in Nederland. Ik geef 
je twee voorbeelden. Het Rijksmuseum 
Twente werd opgelicht doordat deze 
instelling zijn beveiliging niet op orde 
had. Cybercriminelen konden het domein 

vervalsen en wisten zo 2,66 miljoen euro 
buit te maken. Andere organisaties in 
Nederland zijn hiervoor ook vatbaar. Uit 
een check bij dertien bedrijven uit de 
AEX bleek dat slechts vijf van hen zich 
beschermd hadden tegen dit soort 
spoofing.”

Er is dus genoeg werk aan de winkel 
voor Nederlandse CISO’s. “Gelukkig 
weten CISO’s dit en zijn ze gemotiveerd 
om hier iets aan te doen”, aldus Cox. 
“De problemen liggen bij de raad van 
bestuur, de leden daarvan moeten meer 
overtuigd raken van het belang van 
cybersecurity. Als ik één boodschap kan 
meegeven aan organisaties in 
Nederland, is het dat cybersecurity een 
bestuurskwestie is. Als dit niet 
verandert, zullen de resultaten zich op 
een negatieve manier ontwikkelen. 
Cybercriminelen ontwikkelen zich 
continu en zullen echt niet op het 
bestuur wachten om aan te vallen.”

VAN DE REDACTIE

resultaten sterk verschillen.” Zo blijken 
er in Zweden minder organisaties het 
slachtoffer geweest te zijn van minstens 
één cyberaanval (59%), terwijl dit 
percentage in de VAE juist weer iets 
hoger ligt (82%). Ook passen 
cybercriminelen volgens onderzoek hun 
aanvallen aan, afhankelijk van het land 

Jim Cox
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Verbeter het 
certificaatbeheer 
door automatisering 
van het gehele 
proces

Certificaten worden op verschillende manieren 
gebruikt. In de eerste plaats zorgen ze ervoor dat 
een persoon of een apparaat zich bij een systeem of 
applicatie kan identificeren en authentiseren als 
degene die hij zegt dat hij is. Ook spelen ze een 
hoofdrol bij het versleutelen (encryptie) van data 
tijdens transport of bij opslag. Verder kunnen 
certificaten bijvoorbeeld gebruikt worden voor het 
plaatsen van een digitale handtekening onder een 
e-mail, zodat deze niet meer ongemerkt te wijzigen 
is en onweerlegbaar vaststaat wie het heeft 
verzonden. 

Om dit te kunnen doen bestaat een certificaat uit 
verschillende elementen: 
• een identiteit (‘wie ben ik’); 
• een openbare sleutel (hiermee wordt de 

communicatie beveiligd); 
• een waarmerk afgegeven door een vertrouwde 

instantie (een CA: certificaatautoriteit). 

De onderliggende kracht van een certificaat zit in het 
gebruik van sleutelparen. Naast een openbare 
sleutel, welke publiekelijk gedeeld kan worden, bezit 
de eigenaar van het certificaat een privésleutel. Met 
de privésleutel kan communicatie, die versleuteld is 
met de openbare sleutel, weer ontsleuteld worden 

Nagenoeg elke organisatie is voor haar dagelijkse bedrijfsvoering afhankelijk 
van digitale communicatie. Om veilige communicatie te waarborgen, 
gebruiken organisaties digitale certificaten. Dit zijn computerbestanden die 
fungeren als een digitaal paspoort voor de eigenaar van dat bestand. 

(en vice versa). Om misbruik van het certificaat te 
voorkomen, moet de privésleutel daarom zo veilig 
mogelijk worden bewaard. Middels een Public Key 
Infrastructure (PKI) worden certificaten beheerd en 
privésleutels veilig opgeslagen.
 
Duidelijk is dat deze technologie steeds belangrijker 
wordt nu ieder bedrijf data-afhankelijk is en 
veiligheid en beschikbaarheid van systemen cruciaal 
zijn voor de bedrijfsprocessen.

Grenzen
Door de toenemende populariteit van de cloud en 
IoT-toepassingen neemt de hoeveelheid en 
verspreiding van digitale certificaten alsmaar toe. 
Hierdoor wordt het beheer van certificaten steeds 
complexer en is lastiger te bepalen op welke locaties 
certificaten worden gebruikt. Daar komt bij dat de 
levens cyclus van certificaten steeds korter wordt. Zo 
worden er bijvoorbeeld geen servercertificaten meer 
uitgegeven met een levensduur van drie jaar, maar is 
een duur van één jaar gebruikelijk geworden.

De praktijk laat zien dat veel organisaties tegen de 
grenzen van hun mogelijkheden aanlopen bij het 
beheren van certificaten. Zij doen dat veelal nog met 
beperkte hulpmiddelen die daar niet voor bedoeld 
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(SaaS/PaaS/IaaS). Tijdens deze 
verkenning wordt achterhaald op welke 
locaties certificaten (en sleutels) 
gebruikt worden en wat de status van 
deze certificaten is. 

Op deze manier is de actuele situatie in 
kaart te brengen en is inzicht te creëren 
in de volgende aspecten:

• Certificaat-identiteit - Een 
digitaal certificaat kan uniek 
geïdentificeerd worden via de naam en 
het serienummer. In de naam staat 
doorgaans ook door welke organisatie 
of afdeling het certificaat is 
aangevraagd. Hiermee kan de 
‘eigenaar’ van het certificaat gevonden 
worden.

• Locatie - Een digitaal certificaat kan 
op meerdere locaties zijn opgeslagen 
en worden gebruikt op verschillende 
systemen. Het is van groot belang om 
inzicht te hebben waar certificaten en 
sleutels zich bevinden, zodat deze 
certificaten en sleutels consistent 
vervangen kunnen worden volgens de 

juiste procedures in alle ‘keystores’ 
(Windows certificate store, Java 
keystore, Hardware Security Module, 
et cetera) van de organisatie.

• Typen certificaten - Er zijn veel 
verschillende soorten certificaten in 
omloop met hun eigen toepassing.  
Zo worden S/MIME-certificaten 
bijvoorbeeld gebruikt voor 
versleuteling en ondertekening van 
e-mailberichten. Het sleutelgebruik 
(key usage) bepaalt voor welke 
doeleinden het certificaat gebruikt kan 
worden. Het meest gebruikte 
bestandsformaat voor certificaten is 
X.509.

• Uitgevende partij - Een Certificate 
Authority (CA) is de uitgever (issuer) 
van een certificaat. Dat kan een 
organisatie zelf doen met haar eigen 
PKI-server, maar voor publiek gebruik 
van het certificaat is een vertrouwde 
publieke uitgever nodig. Voorbeelden 
zijn DigiCert en Verisign. Wanneer de 
certificaten van een publieke CA niet 
meer vertrouwd worden, heeft dit 
direct impact op alle toepassingen 

zijn, zoals Excel-spreadsheets. Maar het 
feit dat een doorsnee organisatie al snel 
enkele honderden tot duizenden 
certificaten in beheer heeft, onderstreept 
dat overzicht moeilijk te creëren is bij 
een handmatige aanpak. Die grote 
aantallen zijn te verklaren door een 
verregaande digitalisering - de ‘Digital 
Transformation’, waardoor de wereld 
steeds meer verbonden is. 

Downtime
Regelmatig treffen we op het internet 
websites aan met een verlopen 
certificaat. Waar we vroeger 
foutmeldingen met certificaten konden 
negeren, blokkeren moderne browsers 
nu direct de toegang tot deze websites. 
Voor een e-commercebedrijf met één of 
meerdere webshops kan de schade 
hierdoor in de tien- tot honderd-
duizenden euro’s lopen, zeker als er net 
een campagne loopt.

Daarnaast zijn organisaties tegen-
woordig in een waardeketen met elkaar 
verbonden via beveiligde koppelingen 
- denk aan API’s of webservices. 
Wanneer een certificaat voor dit type 
verbindingen verloopt, wordt dit minder 
snel opgemerkt of is de oorzaak lastiger 
op te sporen. Het gevolg is dat 
bijvoorbeeld elektronische bestellingen 
niet kunnen worden geplaatst bij 
toeleveranciers, of orders niet 
binnenkomen. Bij banken en andere 
financiële instellingen kan dit betekenen 
dat bijvoorbeeld het betalingsverkeer 
verstoord wordt of zelfs niet meer kan 
plaatsvinden.

Automatiseren van beheer
Om deze risico’s te vermijden, is een 
andere aanpak van certificaatbeheer 
nodig. Het uitgangspunt hierbij is 
verregaande automatisering van de 
gehele levenscyclus van een digitaal 
certificaat met de daarbij behorende 
PKI-sleutels. 

Een dergelijke aanpak begint bij het 
verkennen van het gehele netwerk en 
alle daaraan gekoppelde systemen.  
Dat geldt zowel voor on-premise 
(datacenter) als voor cloudsystemen 

Mark Zandstra
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voor deze certificaten binnen de 
organisatie en zullen deze zo snel 
mogelijk vervangen moeten worden 
door certificaten van een andere 
publieke CA.

• Sleutellengtes en 
cryptografische algoritmes - 
Sleutellengtes, hash- en encryptie-
algoritmes bepalen het niveau van 
beveiliging van de data. De 
voortschrijdende stand der techniek 
zorgt ervoor dat steeds langere 
sleutels en complexere algoritmen 
noodzakelijk zijn om het gewenste 
beveiligingsniveau te behouden. 
Hiermee wordt voorkomen dat 
aanvallers de privé-sleutel van 
onveilige certificaten kunnen 
achterhalen, waardoor zij versleutelde 
verbindingen kunnen afluisteren (de 
vertrouwelijkheid vervalt) of 
certificaten kunnen vervangen (de 
integriteit wordt aangetast). 

• Levensduur - Certificaten hebben 
een bepaalde geldigheid die de 
afgelopen jaren steeds korter is 
geworden. Een vervallen certificaat is 
ongeldig en kan niet meer worden 
gebruikt.

• Intrekkingsinformatie - 
Certificaten kunnen ook ingetrokken 
worden, bijvoorbeeld als er het 
vermoeden is dat de bijbehorende 
privésleutel (private key) gecompro-
mitteerd is. In het certificaat wordt 
doorgaans vermeld waar na te gaan is 
of het certificaat is ingetrokken 
(revoked), via zogenaamde CRLDP of 
OCSP URL’s.

Workflows
Zodra deze aspecten helder zijn, kunnen 
op basis hiervan workflows gecreëerd 
worden. Deze workflows sturen indien 
nodig meldingen naar beheerders dat 
een certificaat verloopt. Ook kunnen ze 
certificaten (na goedkeuring van een 
beheerder) geautomatiseerd vervangen, 
het sleutelbeheer verzorgen (dat zich 
richt op het beheren van alle publieke en 
private sleutels van elk certificaat) en 
nieuwe certificaten met bijbehorende 
privésleutel distribueren en 
implementeren op de betreffende 
systemen.

Voordelen 
Door over te stappen op een 
geautomatiseerde aanpak van 
certificaatbeheer, behaalt een 
organisatie verschillende concrete 
voordelen:
• de (potentiële) downtime door 

verlopen certificaten vermindert 
significant;

• de kosten voor certificaatbeheer lopen 
sterk terug, doordat veel minder 
handmatig werk nodig is;

• de risico’s op datalekken nemen af, 
doordat het certificaatbeheer op orde 
is;

• de organisatie heeft overzicht in het 
gebruik van digitale certificaten; 
 

• de organisatie is aantoonbaar 
compliant met bestaande en nieuwe 
wet- en regelgeving (eIDAS, GDPR/
AVG, Wbni, Wbb).

Certificaatbeheer is te belangrijk om te 
verwaarlozen. Met een solide aanpak op 
basis van vergaande automatisering, 
monitoring en workflows is te voorzien in 
effectief en kostenefficiënt beheer en 
hoeven IT-managers niet meer wakker te 
liggen van het altijd maar toenemende 
aantal certificaten binnen hun 
organisatie. 

ALEX HEIJDENRIJK & MARK 
ZANDSTRA, Senior Security 
Consultants bij Traxion

Alex Heijdenrijk

Traxion is de onafhankelijke specialist en marktleider binnen de Benelux op 
het gebied van Identity & Access Management en helpt organisaties onder 
meer met het volledig ontzorgen van het certificaat- en sleutelbeheer als 
onderdeel van het information security portfolio. 
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RANSOMWARE

Back to business na 
een ransomware-aanval

Steeds meer bedrijven worden het slachtoffer van een ransomware-aanval. 
Veel adviezen gaan over de vraag of wel of niet betaald zal worden. Veel 
minder aandacht is er voor de vraag die daarna komt: hoe zorgen we 
vervolgens dat de business weer normaal kan functioneren? 
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medewerker omgaat met de gegevens 
van jouw organisatie. Gebruiken zij 
bijvoorbeeld altijd een veilig netwerk? En 
slaan zij gevoelige gegevens wel enkel 
en alleen op de bedrijfsserver op? 

Het is niet te voorkomen dat jouw 
organisatie getroffen wordt door een 
cyberaanval, maar je kunt je er wel op 
voorbereiden. Zo kun je bijvoorbeeld al 
een strategie voor herstel en preventie 
klaar hebben liggen, zodat je snel kunt 
reageren wanneer de nood hoog is. Zo’n 
strategie ontwikkelen is helaas niet 
eenvoudig. Traditionele antivirussoftware 
gebruikt namelijk ‘signature-based 
detection’, dat wil zeggen dat de 
software alleen bekende ransomware 
kan onderscheppen. En omdat 
ransomware razendsnel muteert, 
betekent dit dat jij wellicht goed 
voorbereid bent maar dat jouw software 
toch niet voldoende weerstand biedt.

Bescherm je organisatie
Voorlopig zullen cybercriminelen de 
ransomware-aanvallen nog niet 
stilleggen. Daarom is het voor elke 
organisatie van belang om een 
beveiligingssysteem op te zetten. Omdat 
nieuwe ransomware moeilijker te 
onderscheppen is, wordt het ook lastiger 
om er na een aanval achter te komen 
welke data is aangetast. Het kan zelfs zo 
zijn, dat je uiteindelijk het overzicht van 
data handmatig met elkaar moet 
vergelijken, om erachter te komen wat er 
precies veranderd is. 

Ben je getroffen door een ransomware-
aanval, dan kun je het beste de volgende 
stappen ondernemen:

Zoek naar afwijkingen - Met behulp 
van machine learning (ML) kun je 
afwijkend gedrag opsporen. Je kunt dan 
veranderingen monitoren en daarbij snel 
vaststellen wanneer een ransomware-
aanval heeft plaatsgevonden. 

Analyseer je data op 
beschadigingen - Onderzoek daarna 
waar jouw data beschadigd is. Door het 
datalandschap te analyseren, kun je over 

een bepaalde periode veranderingen 
vaststellen. Dit kan helpen om de impact 
van de aanval in kaart te brengen.

Herstel je data - Nadat je de 
afwijkingen en beschadigingen hebt 
achterhaald - en weet waar en wanneer 
de ransomware-aanval heeft plaats-
gevonden - kun je stapsgewijs je data 
herstellen. 
• Allereerst isoleer je de verspreiding 

om te voorkomen dat het nog meer 
data aan kan tasten;

• Vervolgens test je de geïsoleerde data 
zodat er geen lek in zit;

• Daarna herstel je de data met een 
back-up;

• En tot slot kun je de oorzaak van de 
aanval analyseren. 

Niet alle back-ups zijn hetzelfde
Een ransomware-aanval kan flink in de 
kosten lopen. Dit omdat een groot 
gedeelte van je organisatie niet meer 
naar behoren werkt. Het is dus van 
belang om zo snel mogelijk weer op de 
been te komen. Maar stel je eens voor 
dat verschillende systemen binnen jouw 
organisatie niet meer werken door een 
aanval. Je volgt bovenstaande stappen 
en wilt dan je data herstellen met een 
back-up. Vervolgens kom je erachter dat 
de back-ups op dezelfde manier zijn 
aangetast als de originele data. 

Gelukkig zijn er meerdere manieren 
waarop je je data veilig als back-up kan 
opslaan. Een grote aanval kun je binnen 
de perken houden met een effectieve 
data cloud en met een systeem dat snel 
en makkelijk hersteld kan worden. Het is 
tegenwoordig ook niet meer zo dat 
back-ups alleen maar gebruikt worden 
als verzekeringsbeleid. Data is meer 
waard voor je bedrijf dan ooit tevoren en 
de bescherming daarvan is cruciaal. Het 
is daarom voor zowel grote als midden- 
en klein-bedrijven slim om te investeren 
in goede beveiliging. Zodat je na een 
ransomware-aanval, zonder losgeld 
bedragen te betalen, snel weer terug 
aan het werk kunt gaan. 

VAN DE REDACTIE

Bedrijven genereren meer data dan ooit 
tevoren. Naast het toegenomen volume, 
is data ook belangrijker geworden. Het is 
essentieel gebleken voor het 
concurrentievoordeel, de omzet en de 
dagelijkse bedrijfsvoering van 
organisaties over de hele wereld. Voor 
cybercriminelen is data dan ook de 
perfecte manier om geld te verdienen; ze 
blokkeren gegevens met ransomware om 
vervolgens een flinke som geld te vragen 
voor het herstellen van deze data. 
Hoewel het misschien niets nieuws is, 
kan het losgeldbedrag snel oplopen en 
kan de inbraak het vertrouwen van de 
klant beïnvloeden, evenals het 
bedrijfsresultaat.

Cybercriminelen weten ons daarmee te 
raken waar het pijn doet: onze data. De 
meeste organisaties gebruiken data om 
zelfs de kleinste taken uit te voeren. 
Ransomware is daarbij het perfecte 
middel voor criminelen om te profiteren 
van onze toenemende afhankelijkheid 
van data. 

De vraag is ‘wanneer’ je de dupe 
wordt
Het is dus van groot belang om je data 
goed te bewaken, maar ransomware-
aanvallen lijken tegenwoordig 
onontkoombaar. Het gaat er niet meer 
om óf jouw bedrijf de dupe wordt, de 
vraag is wanneer je de dupe wordt. Dit 
komt mede doordat cybercriminelen 
meer gebruik kunnen maken van elkaars 
geperfectioneerde malware. 
Ransomware-as-a-Service (RaaS) maakt 
dit mogelijk en is voor iedereen 
beschikbaar. Je logt in bij een RaaS-
portaal, waar je vervolgens direct 
malware kunt overnemen voor het 
plegen van een ransomware-aanval. 

Normaal is het al lastig om het overzicht 
over je bedrijfsdata te bewaken. Je hebt 
als organisatie daarom dan ook de 
nodige regels en maatregelen in plaats 
om te bepalen hoe medewerkers moeten 
omgaan met gevoelige informatie. Maar 
sinds er op dit moment voornamelijk 
vanuit huis gewerkt wordt, is het nog 
lastiger om na te gaan hoe elke 



28 | JUNI/JULI 2020 | NR. 2/3 | INFOSECURITY MAGAZINE

ONDERZOEK

Aantal slachtoffers cybercrime gedaald naar 39%

Cyberaanval kost  bedrijven meer geld

Land   2020  2019
België   €54.000   €9.000
Duitsland  €73.728   €9.000
Frankrijk   €36.000   €9.000
Ierland   €93.060  -
Nederland  €66.420   €10.800
Spanje   €66.825   €4.500
Verenigd Koninkrijk €41.400   €9.000
Verenigde Staten  €45.000   €9.000

Overzicht mediaan schadekosten alle cyberincidenten en -inbreuken 2020 vs. 2019
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Cyberaanval kost  bedrijven meer geld

bedrijven erg lastig. Daarnaast blijven 
hackers massaal zoeken naar belangrijke 
zwakke punten in servers om kwetsbare 
bedrijven aan te vallen en te besmetten. 
Om inbreuk te voorkomen, is het daarom 
essentieel om incidenten zo snel 
mogelijk te herkennen. Investeren in 
bewustwording van de online dreigingen 
en het regelmatig trainen van personeel 
wordt daarmee steeds belangrijker.”

Schade hoogst voor 
energiebedrijven
De energiesector is het afgelopen jaar 
het hardst getroffen met een mediaan 
schadepost van 303.000 euro, gevolgd 
door de financiële dienstverlening 
(149.400 euro) en de productiesector 
(90.000 euro). Vorig jaar was de 
gezondheidssector het hardst getroffen, 
gevolgd door de vrijetijdssector en 
financiële dienstverlening. Chalabi:  
“De individuele kosten zijn weliswaar 
toegenomen, maar het aantal 
slachtoffers is veel minder. Grote 
bedrijven blijven een favoriet doelwit 
voor hackers, omdat daar meer geld buit 
te maken is. Gelukkig erkennen zij 
cybercriminaliteit vaker als een serieus 
probleem, wat leidt tot groeiende 
investeringen in beveiliging. Bevattelijk 
is dan ook de verschuiving van sectoren 
onder hackers. Door de hoge mate van 
afhankelijkheid van online systemen en 
gebrek aan prioriteit van cyber-

beveiliging, lijken deze bedrijven 
makkelijkere doelwitten.”

Urgentie voor betere beveiliging 
Steeds meer bedrijven ondernemen 
concrete actie tegen cybercrime. Extra 
maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven 
twee keer zo snel kunnen reageren op 
een aanval. Daaronder vallen evaluatie 
van de beveiliging, nieuwe beveiligings- 
of auditvereisten toevoegen en meer 
geld investeren in het opleiden van 
werknemers. Ruim de helft van de 
bedrijven (55%) geeft het komende jaar 
ook meer prioriteit aan belangrijke 
beveiligingsinitiatieven, dankzij meer 
kennis op het gebied van cybersecurity. 
Waar vorig jaar slechts 10% van de 
bedrijven zich als ‘expert’ kwalificeerde, 
is dat dit jaar gestegen naar 18%. In 
Nederland kwalificeert echter slechts 
een op de acht bedrijven zich als 
‘expert’. Chalabi: “Op het gebied van 
cyberbeveiliging loopt Nederland flink 
achter op de andere onderzochte landen. 
68% van de Nederlandse bedrijven 
scoort een onvoldoende. Hierdoor zijn 
organisaties erg kwetsbaar, terwijl wij 
als land juist een spin in het web zijn wat 
internet- en technologie-infrastructuur 
betreft.”

VAN DE REDACTIE

Bedrijven die slachtoffer zijn geworden van cybercriminaliteit, moeten dit jaar dieper in de 
buidel tasten. Ten opzichte van vorig jaar is de schadepost per incident verzesvoudigd. Onder 
1971 getroffen bedrijven bedroegen de totale kosten afgelopen jaar zo’n 1,61 miljard euro. 
Dat is 61% meer dan het jaar ervoor. Het aantal bedrijven dat één of meermaals slachtoffer is 
geworden van cybercrime is echter gedaald van 61% naar 39%. Dit blijkt uit internationaal 
onderzoek van verzekeraar Hiscox onder 5.569 professionals die betrokken zijn bij de 
cyberbeveiliging van hun organisatie.

De financiële gevolgen verschillen per 
sector, bedrijf en land. Ierland voert 
echter de landenranglijst aan: het 
gemiddelde Ierse bedrijf rapporteerde 
93.000 euro aan kosten voor 
cyberincidenten. Duitsland staat op de 
tweede plaats (74.472 euro), gevolgd 
door Spanje (67.500 euro). Nederland 
staat op de vierde plaats in de ranglijst 
met een mediaan schadepost van 67.000 
euro. Een aantal organisaties kreeg zelfs 
te maken met extreme financiële 
consequenties. Een Britse financiële 
dienstverlener meldde dit jaar de 
hoogste schadepost. Meerdere 
cyberaanvallen kostte de organisatie in 
totaal 79,9 miljoen euro. In ons land 
kostte één incident een organisatie ruim 
een half miljoen euro.

Phishing populair onder 
cybercriminelen
De meest voorkomende cyberincidenten 
zijn phishing (45%), computervirussen/
wormen (42%) en website-gerelateerde 
aanvallen (34%). Van de Nederlandse 
doelwitten had een op de vijf te maken 
met een phishingincident waarbij 
gegevens werden vernietigd. Yasin 
Chalabi van Hiscox: “Opvallend is dat 
cyber criminelen zich nu meer richten op 
medewerkers met gepersonaliseerde 
phishing-oplichting. De geraffineerde 
werkwijze en het groeiend aantal 
doelgerichte aanvallen maakt het 
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  security-voorspellingen 
voor cloud-gebruikers

Hoewel bedrijven al jaren cloud services gebruiken, 
is pas sinds kort de groei van bedrijfskritische data 
en services in de cloud te zien. Deze shift is vooral 
toe te schrijven aan organisaties die hun kosten 
willen verlagen en de mogelijkheden voor 
werknemers willen vergroten. Aan het groeiende 
cloud-gebruik gaan echter risico’s gepaard die om 
aandacht vragen. Een vijftal voorspellingen lichten 
dit toe.

Voorspelling #1:  De toename van cyber-
aanvallen zorgt voor andere rollen 
management
Volgens onderzoek van PricewaterhouseCoopers is 
momenteel minder dan de helft van de bedrijven 
wereldwijd voorbereid op een cyberaanval. Gelukkig 
zijn steeds meer CEO’s betrokken bij het verbeteren 
van de security en spelen zij een centrale rol in het 
verlagen van risico’s en het veiligstellen van data- en 
privacybescherming. Security is daardoor niet langer 
alleen de verantwoordelijkheid van de CISO of de 
IT-afdeling. Sterker nog, steeds meer bedrijven 
creëren de rol van BISO (Business Information 
Security Officer) die een specifieke verantwoor-
delijkheid heeft voor security en privacy.   

Volgens het Oracle & KPMG Annual Cloud Threat Report 2019 nam vorig jaar 
bij zeven van de tien organisaties het gebruik van cloud services toe. Niet 
alleen was er een toename van het gebruik van de cloud, ook de 
waardering voor het hosten van data en applicaties in de cloud steeg. 

Voorspelling #2: Branches met hoog 
veiligheidsrisico ondervinden 
disproportionele toename in cyber-
aanvallen 
Sectoren die over hoogwaardige data beschikken, 
zijn gevoeliger voor cyberaanvallen dan andere 
branches. Toch zijn niet al deze sectoren voorbereid 
op zo’n aanval. De gezondheidszorg staat bovenaan 
deze lijst, gevolgd door de productie en financiële 
branche, overheden en nutsbedrijven. De 
verwachting is dat het aantal ransomware-aanvallen 
op de gezondheidszorgsector de komende jaren zal 
verviervoudigen. De financiële sector zal te maken 
krijgen met meer financiële fraude en diefstal. 
Nutsbedrijven investeren momenteel minder dan 0,2 
procent van hun omzet in cyberveiligheid, terwijl de 
gevaren omvangrijk kunnen zijn; aanvallen richten 
zich vooral op uitval van infrastructuur. Sommige 
industrieën en landen vechten terug door verhoogde 
investeringen te doen in programma’s voor cyber-
bestendigheid. De VS bijvoorbeeld, geeft nu meer 
uit aan cybersecurity-activiteiten (15 miljard dollar) 
dan de totale defensie-uitgaven van Noorwegen en 
Noord-Korea samen.

Voorspelling #3: Het wordt steeds 
moeilijker gekwalificeerd personeel te 
vinden voor security functies
Er is een veranderende dynamiek in de 
technologiesector, waaronder toename van kansen 
voor vrouwen en de groei van buitenlandse functies. 
De uitdaging voor de cybersecurity-sector is echter 
niet zozeer de beschikbaarheid van posities maar de 
beperkte mogelijk heden om deze in te vullen met 
gekwalificeerd personeel. Dat zegt ook Monster.com. 
Ook Oracle voorspelt dat er in 2020 wereldwijd bijna 
3 miljoen niet te vullen security-vacatures zullen zijn 
en dit aantal zal alleen maar verder stijgen. 
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Voorspelling #4: Persoonlijke 
cyber-aanvallen op werknemers 
om bedrijfsdata te stelen 
In 2019 rapporteerde FireEye dat 91% 
van de cyberaanvallen plaatsvindt via 
een phishing-aanval aan de voorkant van 
de aanvalsketen. Dit duidt op de 
groeiende trend dat cyber-aanvallen zich 
richten op werknemers. Cybercriminelen 
zoeken in dit soort situaties via carrière-
pagina’s van de bedrijfswebsite eerst uit 
op wie ze zich willen richten en voeren 
vervolgens gerichte phishing-aanvallen 
- zogeheten ‘spear-phishing’ - uit.  
Aanvallers gebruiken talloze tools om 
data te pakken te krijgen via 
werknemers. Bedrijven die hier slim op 
anticiperen, trainen hun werknemers om 
te voorkomen dat ze bewust of 
onbewust bedrijfsdata vrijgeven. 

Voorspelling #5: Invoering 
nieuwe security-richtlijnen om 
risico’s af te dekken 
In tijden van oorlog kun je het luchtruim 
niet goed verdedigen met grondtroepen. 
Hetzelfde geldt in de IT-wereld: Cloud 
Defense heeft een andere aanpak nodig 
dan andere onderdelen van bedrijfs-
beveiliging. De meeste bedrijven die zijn 
overgestapt naar de cloud werken echter 
nog steeds met enkel basis-beveiligings-
controles, zoals identiteitsbeheer en nog 
niet met de extra beveiligingslagen die 
nodig zijn om veilig in de cloud te 
werken. Volgens het eerder genoemde 
Oracle en KPMG Cloud Threat Report 
kan slechts 10% van de organisaties het 
grootste deel van hun telemetrie over 
beveiligingsgebeurtenissen verzamelen, 
analyseren en erop reageren. 93% van 
de bedrijven die cloud-applicaties 
gebruiken, heeft geen specifieke 
cloud-security richtlijnen. Terwijl security 
teams wel te dealen hebben met onder 
andere de vele cloud-services die 
werknemers gratis of via een creditcard 
verkrijgen. Deze services zijn in gebruik 
zonder dat beveiligings- en risicoteams 
hiervan op de hoogte zijn, maar bevatten 
wél bedrijfskritische data. Organisaties 
die veilig in de cloud willen werken, 
zullen beveiligings- en risicoprogramma’s 
moeten implementeren om de hierboven 
genoemde én andere risico’s af te 
dekken. 

JEAN-PIERRE VAN TIGGELEN, Head of 
Oracle Cloud Infrastructure EMEA

‘De verwachting is dat het aantal 
ransomware-aanvallen op de 
gezondheidszorgsector de komende jaren 
zal verviervoudigen’

Jean-Pierre van Tiggelen


