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ICT en Security Trainingen

TECHNICAL SECURITY TRAININGEN
CEH  - Certifi ed Ethical Hacker
CHFI  - Computer Hacking Forensic Investigator
ECSA/LPT  - Certifi ed Security Analyst / 
    Licensed Penetration Tester
SSCP  - Systems Security Certifi ed Professional
OSCP  - Offensive Security Certifi ed Professional

SECURITY MANAGEMENT TRAININGEN
CISSP  - Certifi ed Information Systems 
   Security Professional
CISM  - Certifi ed Information Security Manager
CISA  - Certifi ed Information Systems Auditor
CRISC  - Certifi ed In Risk And Information Systems Control
C|CISO  - Certifi ed Chief Information Security Offi cer

PRIVACY TRAININGEN
CIPP/E  - Certifi ed Information Privacy Professional / Europe
CIPM  - Certifi ed Information Privacy Manager
CIPT  - Certifi ed Information Privacy Technologist
CDPO  - Certifi ed Data Protection Offi cer

CLOUD SECURITY TRAININGEN
CCSP  - Certifi ed Cloud Security Professional

ISO TRAININGEN
ISO 27001  - Foundation
ISO 27001  - Lead Implementer
ISO 27001  - Lead Auditor
ISO 27005  - Risk Manager
ISO 27701 – Privacy Management

NIEUW

CSA  - Certifi ed SOC Analyst

GSEC  - Giac Security Essentials

GPEN  - Giac Penetration Tester

EDRP - Disaster Recovery Professional

EHF  - Ethical Hacking Foundation
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EDITORIAL

COLOFON

Google 
heeft het er 
maar druk 
mee

Infosecurity Magazine volgt deze 
ontwikkelingen natuurlijk nauwgezet met 
dagelijks nieuws op de website, in de 
wekelijkse nieuwsbrief en vier keer per jaar 
een magazine. Ook houden jaarlijks de 
vinger aan de pols met de Nationale 
Cybersecurity Monitor. Op dit moment vindt 
het veldwerk plaats voor de editie van de 
Cybersecurity Monitor van dit jaar. De 
resultaten hiervan worden uiteraard 
gepubliceerd op de website en in het 
decembernummer van Infosecurity 
Magazine.

In het nummer dat voor u ligt, presenteren 
we u graag weer diverse artikelen met 
stevige content dat u inzicht geeft in het 
aanbod en de visie van specialisten uit de 
markt. Variërend van praktijkcases, columns, 
visieartikelen tot en met nieuwe 
leverancierstrategien: u leest het allemaal in 
dit nummer van Infosecurity Magazine.

Als je phising intikt bij Google krijg je zo’n drie-en-een-half-miljoen 
pagina’s te zien. Een enorm aantal natuurlijk maar wordt ver achter zich 
gelaten door ransomware. Dit lelijke fenomeen levert maar liefst 
12.400.000 hits op. Logisch dan ook dat het aantal Nederlandse 
cybersecurity leveranciers in de afgelopen 5 jaar verdubbeld is van 500 
naar ruim 1.000. 

Als lead editor van Infosecurity Magazine 
heb ik een blijvende nieuwsgierigheid naar 
wat er gebeurt in de markt, bij leveranciers 
maar zeker ook bij de gebruikers van 
security-producten. Heeft u nieuws dat u 
wilt delen: laat het mij of anderen uit het 
team weten, dan gaan we er graag mee aan 
de slag.

EDWIN FELDMANN

Infosecurity Magazine is het enige 

onafhankelijke vakblad in de Benelux dat 

zich expliciet bezighoudt met informatie-

beveiliging. Het blad beweegt zich op het 

snijvlak van technologie en beleid. Vanaf het 

hekwerk tot in de boardroom. Toezending 

van Infosecurity Magazine vindt plaats op 

basis van abonnementen en controlled 

circulation. Abonnementen kunnen iedere 

maand ingaan en worden jaarlijks automatisch 

verlengd. Opzeggingen, uitsluitend 

schriftelijk, dienen uiterlijk twee maanden 

voor het einde van de abonnementsperiode in 

ons bezit te zijn.
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Secure Managed
File Transfer and Automation
Software for the Enterprise

Secure, Auditable, Automated
and Compliant File Transfer —
On-Premise and in the Cloud
(Work From Home).

Connect with Customers 
and Partners Digitally

Accelerate digital transformation
with a highly extensible,
high-performing and easy to use
Digital Experience Platform.

Secure Data Connectivity
and Integration

Connect Any Data Source to
Any Application with an expansive
collection of pre-built, standards-
based data connectors.

Availability and Performance
Monitoring for Networks, 
Systems, Applications
and the Cloud

Monitor Up/Down Status,
Availability and Performance
At-a-Glance. Assure the Performance
of Mission Critical Services.

•  SECURE FILE TRANSFER
•  NETWORK MONITOR
•  WEB CONTENT MANAGEMENT
•  DATA ACCESS INFRASTRUCTURE

SCOS Software BV:
More Information:
Resellers inquiries:
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06  Hybride werken vraagt om 
geïntegreersecurityplatform 

 Criminelen juichen de transitie naar hybride werken toe. 
Zij krijgen meer mogelijkheden om bedrijfsgegevens te 
stelen, bijvoorbeeld via aanvallen op thuiswerkers. “Een 
goede firewall op kantoor blijft cruciaal, maar is niet meer 
zaligmakend. 

09  Regelt jouw accountant je security?
 De Nederlandse accountantskantoren beginnen iets 

nieuws: een IT-check voor digitale veiligheid bij bedrijven. 
Moeten cybercriminelen nu ander werk zoeken?

10 Hoe de Trusted Platform Module (TPM) 
Onveilige wachtwoorden vervangt

 Als je een Windows-of Linux-pc gebruikt, is de kans groot 
dat er een Trusted Platform Module (TPM) aan het 
moederbord van je systeem is verbonden.

12 Andere werkplekken betekent andere security
 Al meer dan een jaar zijn werkplekken in gebruik die 

voorheen niet bestonden en daarom buiten elk security 
draaiboek vielen. Iedereen begrijpt dat die situatie 
onwenselijk is, maar wat is de beste aanpak?

14 Privacy Company controleert naleving 
Privacywetgeving door cloudproviders

 Privacy Company voert data protection impact 
assessments (DPIA’s) uit om duidelijk te maken of en waar 
privacyrisico’s ontstaan bij het gebruik van 
softwareproducten en online diensten. Een DPIA brengt de 
risico’s in kaart en beschrijft maatregelen die 
cloudproviders en hun klanten zouden moeten nemen om 
de risico’s te verkleinen of te voorkomen. 

16 Jouw SaaS-data, jouw verantwoordelijkheid
 De coronacrisis heeft de afgelopen anderhalf jaar tal van 

werknemers uit het kantoor verdreven. Overal ter wereld 
werden mensen door de overheid aangespoord om zoveel 
mogelijk vanuit huis te werken. Maar nu de lockdowns 
langzaam worden opgeheven, lijkt hybride werken de norm 
te blijven. 

18 Wat is het verhaal achter de sterke groei van 
aantal supply chain attacks

 Tot ongeveer een jaar geleden kwam het begrip supply 
chain attacks weinig voor in de pers. Toen werd de 
succesvolle aanval op SolarWinds bekend. Sindsdien is er 
elke dag wel iets over te lezen, zo lijkt het net alsof het 
een nieuw type aanval betreft

06
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Nieuwe realiteit vraagt om samenhangende strategie

‘Hybride werken 
vraagt om 
geïntegreerd 
securityplatform’

IT-professionals moesten door de coronapandemie 
snel schakelen. Opeens werd thuiswerken het 
nieuwe normaal. Informatiebeveiliging kreeg lang 
niet altijd de aandacht die het verdient. Voor veel 
organisaties was het immers al een uitdaging om de 
boel draaiende te houden, laat staan om veilig 
thuiswerken te faciliteren. Cybercriminelen grepen 
hun kans. Verschillende securitybedrijven 
waarschuwden voor een forse toename van het 
aantal cyberaanvallen in coronatijd. 
“Door thuiswerken groeit het aanvalsoppervlak”, 
vertelt Nielen. “Steeds meer verkeer gaat buiten het 

Cybercriminelen juichen de transitie naar hybride werken toe. Zij krijgen meer 
mogelijkheden om bedrijfsgegevens te stelen, bijvoorbeeld via aanvallen op 
thuiswerkers. “Een goede firewall op kantoor blijft cruciaal, maar is niet meer 
zaligmakend. De nieuwe realiteit vraagt om een samenhangende strategie”, zegt 
Martijn Nielen, Sales Engineer bij WatchGuard Technologies.

traditionele netwerk om. Een firewall biedt dan geen 
bescherming. Daarnaast heeft IT minder zicht op 
thuiswerkers en de apparaten zie zij gebruiken. Dat 
terwijl werknemers thuis zich doorgaans minder goed 
houden aan de officiële veiligheidsprocedures. Ook 
onveilige wifinetwerken, bijvoorbeeld in de horeca of 
op het vliegveld, zijn een serieus probleem.”

Uitdaging voor het mkb
Met name mkb-partijen worstelen hiermee. “Veel 
bedrijven kunnen zich geen ‘dedicated’ 
securityexpert veroorloven. Zij laten de inrichting en 
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niet met elkaar communiceren”, licht 
Nielen toe. “Hierdoor is het beheer 
tijdrovend en complex. Ook komen 
beveiligingsincidenten minder snel aan 
het licht. Het USP neemt deze nadelen 
weg.” 

Ook voor netwerkbeheerders en 
IT-partners is het USP waardevol. Zij 
beheren alle securitytools via de cloud. 
“Het bespaart hen bovendien veel tijd, 
want via het platform kunnen zij 
veelvoorkomende taken eenvoudig 
automatiseren. Zo krijgen zij hun handen 
vrij voor andere taken, wat de algehele 
security ten goede komt”, aldus Nielen.

Vier niveaus
WatchGuard Unified Security Platform 
biedt bescherming op vier niveaus:

1. Netwerkbeveiliging
Het USP werkt nauw samen met de 
firewalls uit de Firebox-lijn. Deze 
appliances weren zaken als phishing en 
ransomware van het bedrijfsnetwerk. De 
oplossing gebruikt daarbij onder andere 
artificial intelligence voor het herkennen 
van dreigingen (IntelligentAV). Dankzij 
https-inspectie worden ook versleutelde 
webverbindingen onder de loep 
genomen.

Al het netwerkverkeer wordt bovendien 
standaard gelogd. “Logging is cruciaal 
voor bijvoorbeeld forensisch onderzoek 
na een cyberaanval”, aldus Nielen. “De 
grote rekenkracht en hoge 
doorvoersnelheid van een Firebox 
voorkomen dan ook merkbare 
vertragingen van het netwerkverkeer. 
Ook prettig: de uitrol en ingebruikname 

het beheer van hun securityomgeving 
over aan een breed opgeleide IT-expert 
die vaak niet over de juiste expertise 
beschikt. Of ze schakelen hiervoor een 
partner in. Maar de ene partner is de 
andere niet. Zo gebruiken sommige 
partners verouderde technologieën die 
niet goed met elkaar samenwerken en 
erg duur zijn. Gevolg: hoge kosten, maar 
geen optimale bescherming.”

WatchGuard wil beveiliging op 
enterpriseniveau binnen het bereik van 
elke organisatie brengen, ook in het 
tijdperk van hybride werken. Het 
securitybedrijf doet dit via een compleet 
portfolio aan betaalbare en 
gebruiksvriendelijke oplossingen. Deze 
oplossingen komen samen in het Unified 
Security Platform (USP). “Veel bedrijven 
gebruiken allerlei losse securitytools die 
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is dankzij het beheerplatform 
WatchGuard Cloud een kwestie van 
minuten.”

2. Multifactorauthenticatie
Identiteitsbeheer speelt een steeds 
belangrijkere rol in de strijd tegen 
cyberaanvallen. Het voorkomt dat 
ongeautoriseerde personen toegang 
krijgen tot bedrijfsdata, systemen en 
applicaties. Multifactorauthenticatie 
(MFA) is hiervoor een belangrijk 
instrument en vormt een krachtige 
barrière tegen ongeoorloofde toegang. 
WatchGuard biedt met Authpoint een 
krachtig MFA-platform. “Gebruikers 
bevestigen hun identiteit via bijvoorbeeld 
een QR-code of eenmalig wachtwoord. 
Standaard is daarbij alles en iedereen 
verdacht, het zogeheten zero-trust-
principe. Wie zich niet op de juiste 
manier kan identificeren, krijgt geen 
toegang”, legt Nielen uit.

3. Veilige wifi
Een veilig draadloos netwerk is een 
cruciale basisvoorwaarde voor hybride 
werkomgevingen. WatchGuard levert 
diverse accesspoints die volgens Nielen 
niet alleen zorgen voor een vlotte 
verbinding. “De ingebouwde 
securityvoorzieningen beschermen 
draadloze netwerken tegen bijvoorbeeld 
man-in-the-middle-aanvallen, rogue 
accesspoints en ongeautoriseerde 
apparaten.”

Een handige extra zijn de 
marketingfuncties. “Denk aan het 
inrichten van een speciale 

Nieuwe Fireboxes
WatchGuard kondigde onlangs 
vier nieuwe unified threat 
management-appliances aan: de 
Firebox M290, M390, M590 en 
M690. Deze firewalls bieden 
hoogwaardige bescherming voor 
een betaalbare prijs. Dat maakt ze 
zeer geschikt voor kleine en 
middelgrote organisaties.

De nieuwe Fireboxes combineren 
een verbeterde beveiliging met de 
snelheid en processorkracht die 
nodig zijn voor de verwerking van 
versleuteld verkeer. De nieuwe 
uitbreidbare poorten en de 
integratie met WatchGuard Cloud 
zorgen voor meer flexibiliteit. 
Hierdoor kunnen de firewalls 
meebewegen met veranderende 
klantbehoeften op het gebied van 
het netwerk en de beveiliging 
ervan. 

De nieuwe Fireboxes integreren 
bovendien naadloos met andere 
WatchGuard-oplossingen, zoals 
AuthPoint voor 
multifactorauthenticatie, de 
wifi-accesspoints van WatchGuard 
en ThreatSync voor 
dreigingsanalyse. Dat 
vereenvoudigt het beheer sterk.

landingspagina voor gastgebruikers, of 
het aanbieden van kortingen aan klanten 
die gebruikmaken van het draadloze 
netwerk.”

4. Endpointsecurity
Medewerkers gebruiken hun laptops en 
smartphones steeds vaker buiten de 
relatief veilige grenzen van het 
bedrijfsnetwerk. Zoals thuis, of 
onderweg. Daar zijn deze apparaten 
extra kwetsbaar voor cyberaanvallen. 
Extra bescherming is dan ook welkom. 
WatchGuard biedt hiervoor 
geavanceerde technologieën zoals 
endpoint protection detection and 
response (EDPR) en DNSWatchGO 
voor DNS-filtering.

WatchGuard nam in 2020 Panda 
Security over, een specialist in 
endpointbeveiliging, threat hunting en 
EDR. Die technologieën zijn inmiddels 
geïntegreerd in WatchGuard Cloud.

Totaaloplossing
Hybride werken heeft de toekomst, maar 
qua security zorgt het vooral voor extra 
complexiteit. “Zonder slimme aanpak is 
dat met name voor het mkb een groot 
struikelblok. Met ons Unified Security 
Platform nemen we complexiteit weg en 
bieden we een geïntegreerd platform. In 
combinatie met de nieuwe Fireboxes 
vormt het platform een laagdrempelige 
totaaloplossing voor veilige hybride 
werkomgevingen”, besluit Nielen.

MARTIJN NIELEN IS SALES 
ENGINEER BIJ WATCHGUARD 
TECHNOLOGIES
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BLOG

Regelt jouw accountant 
je security?
De Nederlandse accountantskantoren beginnen 
iets nieuws: een IT-check voor digitale veiligheid 
bij bedrijven. Moeten cybercriminelen nu ander 
werk zoeken?

Het idee komt van Norea, de beroepsvereniging van IT-auditors: 
een IT-check voor bedrijven die volgens een bericht in het FD 
duidelijk moet maken in hoeverre een onderneming bestand is 
tegen hackers en andere ernstige IT-problemen. De check wordt 
uitgevoerd door accountantskantoren en vervolgens kunnen 
banken en investeerders dit gebruiken bij hun beslissing om te 
investeren in een bedrijf. De check wordt  een controle op 
vastgelegde normen. Zijn alle vakjes afgevinkt? Dan is iedereen 
tevreden.

Nederland is kwetsbaar
Tja, wat moeten we hiervan denken? De eerste reacties zijn 
positief.  Het initiatief wordt volgens het FD gesteund door 
bedrijven, banken, investeerders en de grote 
accountantskantoren. Het is op zich hoopgevend dat het besef 
groeit dat bedrijven kwetsbaar zijn voor cybercrime. Want net als 
een pandemie kan ook een digitale aanval enorme schade 
aanrichten.

Nog meer compliance?
Nederland is extra kwetsbaar als een van de meest 
gedigitaliseerde landen ter wereld. En dus moeten we voorop 
lopen in de controle op digitale beveiliging, zo zegt Norea-
bestuurder Marc Weltens.

Inderdaad: Nederland is kwetsbaar. Maar met alle respect: de 
meeste accountants kennen cybersecurity hoogstens van horen 
zeggen. Cybersecurity is werk voor IT-experts die dagelijks bezig 
zijn met échte digitale beveiliging. Je laat toch ook niet je 
jaarrekening opstellen door je netwerkbeheerder?

Bovendien is zo’n IT-check een momentopname en afhankelijk 
van zaken als branche , omvang van je organisatie en wat 
essentieel is voor jouw bedrijfsvoering. Meer aspecten dan je 
afdekt in een checklist. Daarnaast wil je juist naar een situatie 
waarbij er structureel aandacht wordt besteed aan cybersecurity. 
Dat vraagt ook inhoudelijke kennis van een auditor.

Koffiedik kijken
Verder gaan de IT-auditors ook kijken naar het nieuwe boekjaar 
en bepalen of de IT toekomstbestendig is, zo claimt Norea. Dat is 
heel knap. Bij Tesorion brengen we dagelijks nieuwe gevaren in 
kaart. Want malware kan veel sneller muteren dan 

coronavirussen. En terwijl je dit leest, werken geslepen hackers 
aan nieuwe cyberaanvallen. Daar kun je 100 procent zeker van 
zijn.
Als zo’n aanval komt, moeten er dingen worden aangepast in de 
IT. Hoe sneller hoe beter! Maar mág een Nederlandse security-
expert dat straks nog wel? Of moet er eerst toestemming komen 
van het accountantskantoor?

Je begrijpt het al: ik zie niet veel in die nieuwe IT-check. 
Bedrijven die veilig willen werken, investeren in echte beveiliging. 
Want uiteindelijk gaat het maar om één ding: cyberschade 
voorkomen. Daar moeten we ons op focussen. Dus, wat voegt 
een verklaring toe? Hij is handig bij het vingerwijzen achteraf. 
Oké, er is een ramp gebeurd, maar dat is niet onze schuld want 
wij voldeden aan alle normen. Maar als je bedrijf dagenlang 
platligt, scoor je niet met dit soort uitvluchten.

ERNST VEEN IS MARKETING MANAGER BIJ TESORION. 
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Beyond Identity  

Hoe de Trusted Platform 
Module (TPM) onveilige 
wachtwoorden vervangt

Toepassingen van TPM’s
De TPM zag meer dan 20 jaar geleden het licht. 
Deze manipulatie-proof chip werd ontwikkeld voor de 
bescherming en het beheer van private 
encryptiesleutels. TPM’s zijn tegenwoordig in de 
meeste PC’s, netwerkapparatuur en industriële 
controllers te vinden. Dingen die je met een TPM 
kunt doen zijn onder meer:
•  Encryptiesleutels beheren
•  Een schijf compleet versleutelen om de toegang 

tot gevoelige informatie in te perken
•  Smartcards, vingerafdruklezers en digitale 

sleutelhangers voorzien van tweestappenverificatie
•  Bestanden en mappen versleutelen voor veilig 

toegangsbeheer
•  Informatie over de status van hashwaarden 

opvragen voordat de harde schijf wordt 
uitgeschakeld om de integriteit van endpoints te 
waarborgen

•  Voor veiliger VPN-verbindingen, toegang op 
afstand en draadloze toegang zorgen

TPM zorgt voor onzichtbare en onnabootsbare 
authenticatie door gebruik te maken 

Als je een Windows-of Linux-pc gebruikt, is de kans groot dat er een Trusted 
Platform Module (TPM) aan het moederbord van je systeem is verbonden. 
De TPM is een hardwaremodule die in veel lijkt op de SmartCard-chip die in 
je creditcard is ingebed. Die chip zorgt voor veilige authenticatie van je kaart 
tijdens betalingstransacties. Dat gebeurt op basis van asymmetrische 
cryptografie. Je zou de TPM dus kunnen zien als een SmartCard-chip die 
permanent aan je computer is bevestigd. En net zoals die chip je creditcard 
beveiligt, beschermt de TPM je computerhardware met behulp van een 
private en publieke encryptiesleutel. 

van asymmetrische cryptografie en andere 
branchestandaard beveiligingsprotocollen. De private 
encryptiesleutel wordt op de TPM opgeslagen. Deze 
sleutel wordt vervolgens gebruikt voor de 
authenticatie van digitale identiteiten bij service 
providers die over de publieke sleutel beschikken.
 
Een vergelijking van twee methoden voor de 
verificatie van de digitale identiteit van een 
gebruiker: software plus een wachtwoord (boven) 
versus asymmetrische cryptografie en een TPM 
(onder).
Het voordeel van deze aanpak is dat de private 
sleutel nooit wordt blootgesteld aan cyberaanvallen. 
Wachtwoorden kunnen daarentegen tijdens de 
opslag en tijdens de overdracht via het netwerk ten 
prooi vallen aan cyberbedreigingen. Deze geheime 
private sleutel ligt vast in 
de  beveiligingsmechanismen van de TPM en kan 
daardoor niet benaderd worden door enige software. 
De sleutel wordt alleen gebruikt om het 
authenticatieverzoek van de service provider te 
beantwoorden.
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Wat is het belang van de TPM?
De TPM is een veilige locatie voor de opslag van 
encryptiesleutels en het uitvoeren van uiterst 
betrouwbare cryptografische procedures. In 
tegenstelling tot een wachtwoord blijft de private 
sleutel beschermd binnen de TPM, zelfs in het geval 
van:
•  Gegevensdiefstal (de private sleutel kan alleen 

door de TMP worden gebruikt)
•  Een hack of infectie van het besturingssysteem
•  Diefstal van de computer
De TPM biedt daarnaast krachtige bescherming van 
de digitale toevoerketen. Hij helpt om te controleren 
of er niet is geknoeid met de hardware- en 
softwarecomponenten van het systeem.
Een apparaat met een TPM kan cryptografisch 
bewijs leveren van zijn hardware-identiteit. 
Instellingen zoals financiële dienstverleners kunnen 
nagaan welk specifiek apparaat er is gebruikt voor 
het uitvoeren van transacties en er een audit trail 
voor bieden. De TPM kan in het kader van audits ook 
worden gebruikt om de identiteit van de firmware, 
het besturingssysteem en zelfs applicaties te 
achterhalen.
Instellingen kunnen er op die manier op vertrouwen 
dat transacties worden beschermd door krachtige, 
op encryptiesleutels gebaseerde authenticatie en dat 
die transacties worden uitgevoerd op een 
gemachtigd en met de laatste updates bijgewerkt 
apparaat waarmee niet is geknoeid.

Hoe veilig is een TPM?
De beveiliging die de TPM biedt is gebaseerd op een 
bekend concept: het beschermen van gevoelige 
informatie door die te isoleren van risicovolle 
componenten, met inbegrip van het 
besturingssysteem. Deze geïsoleerde omgeving 
wordt een Trusted Execution Environment (TEE) 
genoemd.
Hoewel er tal van typen en producten zijn die 
gebruikmaken van een TEE hebben de meeste 
daarvan een niet-open karakter.
•  Trusted Platform Module is gebaseerd op een 

internationale branchestandaard die al ruim 20 jaar 
wordt gebruikt en publiekelijk wordt getest. 
Deze International Organization for 
Standardization (ISO)-standaard (ISO/IEC 11889) 
is wereldwijd geaccepteerd.

•  De meeste TPM’s zijn gecertificeerd voor Federal 
Information Processing Standards (FIPS) 140 en 
getest en goedgekeurd door Common Criteria-
laboratoria.

•  TPM wordt genoemd als een voorbeeld van een 
authenticatietoken in NIST SP 800-63-3 en kan 
worden gebruikt als hardware voor 
tweestappenverificatie.

•  TPM’s worden zelfs aangeraden voor gebruik in 
vitale infrastructuren (door ISO/IEC 62443).

Hoe Beyond Identity gebruikmaakt van de 
TPM
Beyond Identity gebruikt de TPM (en vergelijkbare 
hardwaremodules op Mac-systemen en apparaten 
met Android) om het gebruik van inherent onveilige 
wachtwoorden te vervangen door een veilige en 
cryptografisch bewijsbare digitale identiteit. En in 
tegenstelling tot wachtwoorden wordt de private 
sleutel in de TPM nooit blootgesteld aan applicaties 
of zelfs ook maar het besturingssysteem.
De fraudebestedige TPM slaat encryptiesleutels 
zodanig op dat ze niet kunnen worden uitgelezen of 
gewist. Daarmee is het gebruik van een TPM een 
veilige manier om de digitale identiteit van de 
gebruiker te beschermen en aan een apparaat te 
koppelen. Een TPM biedt krachtige authenticatie en 
van gebruikers en de mogelijkheid om de toegang tot 
gemachtigde apparaten te beperken.

Conclusie
Het is duidelijk dat de voordelen van het gebruik van 
de TPM voor de authenticatie van gebruikers en 
hardware ongekend zijn. Niet alleen is de TPM is een 
beproefde internationale standaard die al meer dan 
20 jaar in de praktijk wordt gebruikt, de specificaties 
van de TPM en referentiebroncode zijn bovendien 
publiekelijk toegankelijk. Daarnaast worden de 
meeste TPM’s geëvalueerd op basis van nationale 
en internationale standaarden. Last but not least: 
een TPM beschermt de private sleutel tegen 
cybercriminelen, zelfs als die erin slagen om de 
controle over het besturingssysteem over te nemen.

PATRICK MCBRIDE IS CHIEF MARKETING 
OFFICER BIJ BEYOND IDENTITY
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NIEUWS

Andere werkplekken betekent andere security

Lastige opgave

Al meer dan een jaar zijn werkplekken in gebruik die 
voorheen niet bestonden en daarom buiten elk security 
draaiboek vielen. Iedereen begrijpt dat die situatie 
onwenselijk is, maar wat is de beste aanpak?
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Thuiswerken betekent meer 
risico’s
Tientallen marktanalisten en honderden 
security vendors roepen al geruime tijd 
dat thuiswerken gelijk staat aan meer 
risico’s. Het is volgens hen de optelsom 
van bestaande security risico’s die alleen 
fysiek van plek zijn veranderd toen de 
keukentafels werkplekken werden. 
Daarbij zijn nieuwe risico’s gekomen 
omdat een thuisnetwerk anders is dan 
een kantoorinfrastructuur. Het beheer is 
ook anders, beter gezegd veel lastiger.

Privé omgeving
Daarmee is niet gezegd dat een 
thuisnetwerk remote controleren een 
eenvoudige opgave is. Los van de 
technische uitdaging is er het weinig 
belichtte punt van de privé omgeving. 
De IT beheerder moet zich goed 
realiseren dat zijn wens elke laptop te 
controleren een brug te ver kan zijn. Als 
hij daarbij data vergaart over de overige 
huisbewoners of van evident andere 
activiteiten op andere devices dan de 
kantoor laptop is het proces in strijd met 
de wet.

Over het inrichten van een proces dat 
die fouten voorkomt wordt betrekkelijk 
weinig geschreven. Waarschijnlijk komt 
dat vooral omdat veel IT beheerders – in 
Nederland althans – de bui al zien 
hangen. Zij gaan met een ruime boog om 
het vraagstuk heen. Zolang de data 
binnen de eigen omgeving maar goed 
wordt gemonitord en beveiligd is er geen 
reden precies te weten wat er gebeurt in 
het thuisnetwerk van de medewerkers 
die remote werken.

Er komen echter meer vendors op de 
proppen met het verhaal dat dit 
uitgangspunt niet juist is. Het zou wel 
nodig zijn de laptops thuis beter te 
controleren. Het is immers de eerste 
beveiligingsring om de bedrijfsdata. Op 
zich is voor dat punt wel wat te zeggen. 
Meer lagen van security kunnen effectief 
zijn tegen aanvallen, pogingen tot 
inbraak en diefstal.

Dubbele inbreuk
Moeilijkheid is dat software tooling die 
de laptop op de keukentafel in de gaten 
houdt makkelijk leidt tot  een dubbele 
inbreuk. Bijhouden of de werknemer  
geen grijze applicaties installeert kan als 
een inbreuk worden ervaren. Vergeet 
daarbij niet dat de werknemer ook op 
eigen hardware kan werken! Die andere 
inbreuk heeft alles te maken met de 
productiviteit. Veel tools maken het 
mogelijk bij te houden hoeveel uur de 
collega’s de applicaties en hardware 
gebruiken of ingelogd staan op het 
kantoornetwerk. Formeel heet het dat 
dit alles de veiligheid dient. Werknemers 
zien het in de eerste plaats al spionage 
van de werkgever die precies wil weten 
hoeveel uur iedereen werkt.

Het vinden van de juiste balans is in dit 
geval niet makkelijk. Meer security is 
wenselijk en nodig. Maar niet alles dat 
technisch mogelijk is ook wenselijk en 
toegestaan. Het is een flinke valkuil en 
een die garant staat voor veel 
persaandacht en imagoschade als het 
fout gaat.

Auteur Rashid Niamat
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Privacy Company 
controleert naleving 
privacywetgeving 
door cloudproviders

De digitale transformatie leidt ertoe dat veel (semi-)
overheidsinstellingen en bedrijven gebruikmaken van 
online diensten van cloudproviders. De 
cloudproviders verzamelen en verwerken daarbij ook 
zelf informatie uit het netwerkverkeer, bijvoorbeeld 
voor het verbeteren van hun dienstverlening of voor 
gerichte marketingcampagnes. Het is aan Privacy 
Company om door middel van een DPIA te 
achterhalen wat er precies gebeurt, of dit risico’s 
met zich meebrengt en wat er beter kan.

Wat is een DPIA?
Cloudproviders hebben toegang tot 
persoonsgegevens en dienen dus de regels na te 
leven van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Daarom vragen 
overheden en bedrijven Privacy Company om een 
data protection impact assessment (DPIA). “Een 
DPIA is een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling, oftewel 
een inschatting van de privacyrisico’s voor de 
mensen die met software werken, of die nu op de 
eigen systemen geïnstalleerd is of als online versie 
wordt afgenomen bij een cloudprovider”, zegt Nas. 
“Privacy is een grondrecht, dus we moeten goed 
kijken of de rechten die in de wet zijn vastgelegd 
gerespecteerd worden door cloudproviders.”

Hoe ziet het proces van een DPIA eruit?
“Wij voeren een DPIA uit in vier hoofdstukken met 

Privacy Company voert data protection impact assessments (DPIA’s) uit om duidelijk te maken of 
en waar privacyrisico’s ontstaan bij het gebruik van softwareproducten en online diensten. Een 
DPIA brengt de risico’s in kaart en beschrijft maatregelen die cloudproviders en hun klanten zouden 
moeten nemen om de risico’s te verkleinen of te voorkomen. Sjoera Nas en Floor Terra, senior 
privacy adviseurs bij Privacy Company, vertellen wat een DPIA is en hoe die in zijn werk gaat.

elk een technisch en een juridisch aspect”, zegt 
Terra. “Hoofdstuk 1 biedt voornamelijk een 
beschrijving van het technische onderzoek naar hoe 
de gegevensverwerking er binnen de toepassing 
uitziet.” “We bekijken het hele raamwerk van alle 
afspraken die de klant met de cloudprovider maakt 
over de gegevensverwerking”, zegt Nas. “Stookt de 
papieren beschrijving met de werkelijkheid?” Het 
tweede hoofdstuk omvat een beoordeling van de 
rechtmatigheid van de gegevensverwerking en het 
derde hoofdstuk analyseert de privacyrisico’s die 
daaruit kunnen voortvloeien. Tot slot beschrijven de 
adviseurs van Privacy Company in hoofdstuk 4 
eventuele verbetermaatregelen.

Terra: “Als we bijvoorbeeld een DPIA uitvoeren op 
Microsoft Office, gebruiken we de applicaties binnen 
dat pakket alsof we een van de medewerkers of 
ambtenaren van onze opdrachtgever zijn. We stellen 
scenario’s op die overeenkomen met de dagelijkse 
praktijk van gebruikers. We werken altijd met twee 
testaccounts die met elkaar communiceren, zodat 
we ook zien wat er gebeurt als een gebruiker een 
mail of bestand ontvangt. Tijdens het mailen of 
uploaden van bestanden onderscheppen we al het 
netwerkverkeer en zien we wat er naar buiten gaat 
en waar het naartoe wordt gestuurd. Dan zien we 
bijvoorbeeld dat een Office-applicatie gegevens naar 
allerlei derde partijen verstuurt. Sjoera kijkt dan in 
de contracten of er iets beschreven staat over 
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Sjoera Nas en Floor Terra zijn senior
privacy adviseurs bij Privacy Company

Foto’s: Remco Gerritse van IXI 
Bedrijfsfotografie

gegevensuitwisseling met derden. Die 
combinatie van technisch en juridisch 
onderzoek maakt onze DPIA’s enorm 
waardevol.”

Oceaanstomer
De DPIA’s van Privacy Company zijn ook 
voor cloudproviders waardevol. Het kost 
tenslotte omzet als klanten 
toepassingen niet kunnen of willen 
gebruiken omdat deze de privacy van 
gebruikers onvoldoende beschermen. 
Waarom is het in de praktijk dan toch zo 
moeiijk om de cloudproviders zover te 
krijgen dat zij de verbeterplannen 
uitvoeren? Terra: “Het is voor de grote 
cloudproviders heel lastig om de kern 
van het businessmodel te veranderen. 
De processen zijn heel complex en vast 
ingericht, zodat ze hun producten en 
diensten op één manier aan de hele 
wereld kunnen aanbieden. Dat maakt 
het erg moeilijk om kleine wijzigingen 
aan te brengen.”

Een aanpassing van de applicatie of 
dienst vraagt in feite om een essentiële 
beleidswijziging binnen de organisatie 
van de cloudprovider. “Microsoft 
vergelijkt zichzelf weleens met een 

oceaanstomer. Die kun je niet zomaar 
even van koers laten wijzigen”, zegt 
Nas. “Soms lukt het echter toch om de 
oceaanstomer te keren. Bijvoorbeeld als 
wij een cloudprovider ervan overtuigen 
dat alle overheidsinstellingen in Europa 
de diensten niet meer mogen gebruiken 
omdat die in strijd zijn met Europese 
wettelijke regels. Dat leidt weleens tot 
een koersverandering. Dat zie je bij 
Microsoft, en die is dan meteen 
wereldwijd van toepassing, voor alle 
zakelijke klanten. Maar dat vergt nogal 
wat.”

Onderscheidend vermogen
Overheden en bedrijven varen blind op 
de onderzoeken van Privacy Company. 
Wat is de kredietwaardigheid van de 
adviseurs? Nas: “Naast de combinatie 
van het technische uitzoekwerk en de 
juridische analyse zijn we ook heel goed 
in het opstellen van hele concrete 
boodschappenlijstjes. We voegen aan 
ons verslag een complete tabel met 
concrete maatregelen toe die 
cloudproviders zouden moeten nemen 
om risico’s te reduceren of weg te 
nemen.”

Hiervoor leunt Privacy Company ook 
sterk op de technische kennis die intern 
aanwezig is. “We kunnen precies 
aangeven wat er op technisch vlak moet 
gebeuren”, zegt Terra. “We kunnen 
daarvoor dan ook meerdere suggesties 
geven, en daar worden de 
cloudproviders blij van. Zij zijn verrast 
en verheugd dat ze met iemand kunnen 
praten die snapt dat je aan bepaalde 
natuurkundewetten moet voldoen om de 
voorgestelde verbeteringen te 
realiseren.”

Floor Terra

Sjoera Nas
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Jouw SaaS-data, jouw 
verantwoordelijkheid

De coronacrisis heeft de afgelopen anderhalf jaar tal van werknemers uit 
het kantoor verdreven. Overal ter wereld werden mensen door de overheid 
aangespoord om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Maar nu de 
lockdowns langzaam worden opgeheven, lijkt hybride werken de norm te 
blijven. Onderzoeksbureau IDC onderschrijft deze visie. Het voorspelt dat 
60% van alle data in 2023 door thuiswerkers zal worden gegenereerd.
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Jouw SaaS-data, jouw 
verantwoordelijkheid

Maar thuiswerken is niet zonder risico’s. 
Om ook op de lange termijn het hybride 
werken te kunnen blijven faciliteren, is 
het belangrijk om de procedures onder 
de loep te nemen zodat cybercriminelen 
de remote werkplek niet kunnen 
misbruiken om toegang tot het 
bedrijfsnetwerk te krijgen.

Het aantal cyberaanvallen is tijdens de 
coronacrisis toegenomen. Het aantal 
ransomware-aanvallen steeg alleen al 
van 2019 op 2020 met 485%.

Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat 
we simpelweg meer tijd in huis 
doorbrachten. Door de sluiting van 
bioscopen, winkels, sportscholen viel 
zowat elke vrijetijdsactiviteit weg. 
Daarom brachten we meer tijd op het 
internet door.

Alle ellende tegelijk
Een andere reden voor de toename in 
cyberaanvallen is dat veel thuiswerkers 
de instellingen van hun firewall en access 
points moesten wijzigen om een 
verbinding te kunnen maken met de 
software-as-a-service (SaaS)-
oplossingen die ze voor hun werk 
gebruikten. Dat ging om alles van 
Office365 tot call center-oplossingen en 
specifieke bedrijfsapplicaties.
De snelle overstap op SaaS-oplossingen 
stelde bedrijven in staat om snel het 
overheidsadvies om zoveel mogelijk 
thuis te werken op te volgen. Het staat 
buiten kijf dat dit snelle schakelen banen 
heeft gespaard, bedrijven van een 
faillissement heeft gered en een cruciale 
bijdrage heeft geleverd aan het 
respecteren van de lockdown en social 
distancing-richtlijnen. De 
wereldeconomie zou er heel anders uit 
hebben gezien als er geen SaaS-
oplossingen hadden bestaan.

Maar het betekende ook dat het 
leeuwendeel van alle data buiten de 
firewall van de organisatie werd 
gegenereerd en niet langer werd 
opgeslagen in de bedrijfsdatacenters. 
Cybercriminelen zagen hun kans, en dat 
resulteerde in een piek in ransomware-
aanvallen. Die waren niet alleen gericht 
op bedrijfssystemen, maar ook op de 
SaaS-oplossingen die het remote 

werken mogelijk moesten maken tijdens 
de pandemie.

We moeten waakzamer dan ooit 
zijn
Op de beveiliging van de meeste 
SaaS-oplossingen valt weinig aan te 
merken. Het probleem is alleen dat 
cybercriminelen steeds slimmere 
manieren bedenken om toegang tot deze 
cloudapplicaties te krijgen door het 
hacken of besmetten van het 
besturingssysteem van thuiswerkers. 
Gebruikers van SaaS-oplossingen 
moeten daarom waakzamer dan ooit zijn 
en best practices voor cybersecurity 
volgen. Zo is het zaak dat ze regelmatig 
hun wachtwoorden wijzigen, geen 
onversleutelde lijsten met wachtwoorden 
opslaan en hun antivirussoftware 
voortdurend bijwerken met de laatste 
updates.

Medewerkers van de IT-afdeling werken 
zelf ook vanuit huis. Maar dat ontneemt 
hen niet van de taak om erop toe te zien 
dat thuiswerkers de interne 
beleidsregels voor cybersecurity 
naleven. De belangrijkste boodschap is 
dat het gebruik van SaaS-oplossingen 
helaas geen aanleiding vormt om de 
aandacht voor de beveiliging te laten 
verslappen.

Wie is er verantwoordelijk voor 
de bescherming van data?
Maar de problemen houden daar niet 
mee op. Veel bedrijven gingen ervan uit 
dat ze zich na de overstap op SaaS-
oplossingen niet langer met dezelfde 
ijver back-ups hoefden te maken als ze 
met traditionele bedrijfsapplicaties op 
locatie deden. Er blijft sprake van het 
hardnekkige misverstand dat aanbieders 
van SaaS-oplossing volledig 
verantwoordelijk zijn voor alle data die 
door hun applicaties wordt gegenereerd 
en opgeslagen.

In werkelijkheid zijn aanbieders van 
SaaS-oplossingen alleen 
verantwoordelijk voor de 
beschikbaarheid van de applicatie. Als er 
onder hun toeziend oog dus een 
ransomware-aanval plaatsvindt waarbij 
alle data wordt gewist of versleuteld, zijn 
ze zelf niet verantwoordelijk voor het 

gegevensherstel. De eigenaar van de 
data, ofwel de organisatie, is 
verantwoordelijk. Cloud providers zoals 
Microsoft en AWS hanteren een model 
van gedeelde verantwoordelijkheid voor 
data. Zij nemen de verantwoordelijkheid 
voor de applicatie op zich. De 
organisatie en eindgebruiker moeten 
zorgdragen voor de data en de inhoud 
van die data.

Daarom blijft een uitgebreid systeem 
voor databescherming en disaster 
recovery onontbeerlijk.

Wat te doen?
Gebruikers van SaaS-oplossingen 
moeten hun bestaande service-level 
agreements voor back-ups en 
gegevensherstel ook toepassen op alle 
data die binnen SaaS-platforms ligt 
besloten. Ransomware-aanvallen kunnen 
de toegang tot data blokkeren of 
gegevens volledig wissen. Het is daarom 
van cruciaal belang voor organisaties om 
onafhankelijk van hun SaaS-aanbieder 
back-ups van hun data te maken op een 
manier die aansluit op het interne 
IT-beleid.

En bedrijven zouden al evenmin een 
relaxtere houding moeten innemen ten 
opzichte van disaster recovery omdat ze 
gebruikmaken van SaaS-oplossingen. 
Want als die applicaties in verschillende 
clouds worden gehost en door een groot 
aantal thuiswerkers worden gebruikt, 
groeit de complexiteit. Bedrijven kunnen 
daarom niet zonder een uitvoerig 
geteste disaster recovery-strategie die 
regelmatig wordt bijgewerkt.

Bedrijven kunnen op die manier blijven 
profiteren van het gebruiksgemak van 
SaaS-oplossingen zonder slachtoffer te 
worden van het groeiende aantal 
ransomware-aanvallen.

DYON DE 
BRUIJNE IS 
PRINCIPAL 
CONSULTANT 
BIJ 
COMMVAULT
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Wat is het verhaal achter 
de sterke groei van aantal 
supply chain attacks

Verplicht melden datalekken
De meest recente cijfers van gemelde datalekken in 
Amerika wijzen op een toename van meer 17 procent 
op jaarbasis. Belangrijkste reden daarvoor is niet dat 
bedrijven of werknemers slordiger omgaan met 
laptops, USB-sticks of containers. Bedrijven (en 
overheden) zijn vaker het slachtoffer van aanvallen 
waarbij data wordt ontvreemd.
Dat soort incidenten moet ook steeds vaker in de 
Amerika worden gemeld. Wetgeving van steeds 
meer staten schrijft dan voor. Voor beursgenoteerde 
ondernemingen is die plicht er al langer. Op nationaal 
niveau zijn wordt zoals bekend de druk ook steeds 
verder opgevoerd te melden wanneer data is gelekt. 
Al die druk en maatregelen zorgt er voor dat er 
betere omschrijvingen zijn van wat er wanneer fout is 
gegaan.

Meer meldingen – betere analyses
Het wordt makkelijker bij te houden wat er gebeurt 
en daardoor zijn de analyses nauwkeuriger. Dat 
wordt door commerciële organisaties gedaan, maar 
ook door non-profits en wetenschappelijke 
onderzoekers. Deze drie groepen zijn daardoor beter 
in staat het type aanval vast te stellen. Op die 
manier is ook duidelijk geworden dat een aanzienlijk 
deel van de incidenten niet op zich zelf staat. Voor 
dit jaar zijn er zeven meldingen van cyberaanvallen 
die alle kenmerken hebben van supply chain attacks. 
Achter elk van die meldingen gaan dus nog veel 
meer slachtoffers schuil. De kleinste impact was een 
aanval op een ondernemer om toegang tot de data 
van zes bedrijven of instellingen te krijgen. De 
grootste impact was een aanval die als 
steppingstone fungeerde om vervolgens 580 (!) 
“entities” te kunnen aanvallen.

Tot ongeveer een jaar geleden kwam het begrip supply chain attacks weinig 
voor in de pers. Toen werd de succesvolle aanval op SolarWinds bekend. 
Sindsdien is er elke dag wel iets over te lezen, zo lijkt het net alsof het een 
nieuw type aanval betreft.

Meer aandacht
De Amerikaanse cijfers bevestigen wat Enisa binnen 
de EU ziet gebeuren. Beiden geven ook aan dat men 
door betere rapportages verplichtingen van de 
slachtoffers veel meer inzicht heeft. Dat er zoveel 
supply chain attacks zijn komt dus niet alleen omdat 
ze ook echt vaker voorkomen. Met de kennis van nu 
is ook met terugwerkende kracht nog een behoorlijk 
aantal incidenten van de laatste jaren te linken aan 
dit type aanval. Dit verklaart ook waarom er vanuit 
de instanties en politiek zoveel meer aandacht voor 
deze vorm van criminaliteit is.

Van de redactie.
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ONDERZOEK

Bitdefender Global Report

Nederlandse consumenten 
delen volop inloggegevens 
met vrienden en familie

Dit zijn enkele van de uitkomsten van het 2021 
Bitdefender Global Report: Cybersecurity and Online 
Behaviors, dat wereldwijd werd uitgevoerd door 
iSense Solutions, in opdracht van cybersecurity-
leverancier Bitdefender.

Onze online activiteiten in cijfers
Internetgebruikers hebben gemiddeld 8 online 
accounts, waarbij Facebook, WhatsApp, Gmail, 
Netflix en YouTube het meest worden genoemd. 
Tweederde van de consumenten logt in op online 
accounts vanaf tenminste drie devices. Bijna 
driekwart (74 procent) van de respondenten gebruikt 
voornamelijk online diensten op hun eigen 
smartphone. Persoonlijke laptops kwamen op de 
tweede plaats met 45 procent, gevolgd door slimme 
TV’s (30 procent) en persoonlijke desktops (28 
procent). Bijna een kwart (23 procent) logt ook in 
vanaf hun zakelijk device, wat ook gevolgen heeft 
voor de beveiliging van hun werkgever.

Het risico is niet hypothetisch: de 
meerderheid heeft ervaring met 
cybercriminaliteit
Bijna twee derde van de respondenten wereldwijd 
(61 procent) stelde in de afgelopen 12 maanden 
minstens één keer met cybercriminaliteit te zijn 
geconfronteerd. Oplichting via de mobiele telefoon 
– in de vorm van ongevraagde sms’jes en 

Tweederde van de consumenten gebruikt tenminste drie devices om in te 
loggen op hun online accounts. Een kwart gebruikt daarvoor ook een device 
van hun werk. Dat is niet opmerkelijk, maar in het kader van cybersecurity 
wel een punt van aandacht. Veel mensen blijken namelijk nog altijd slechte 
wachtwoorden te gebruiken of hun inloggegevens te delen. Ook is het 
beveiligen van hun mobiele telefoons nog niet vanzelfsprekend.

telefoontjes – werd het vaakst gemeld, door 36 
procent van de ondervraagden. Dit werd gevolgd 
door phishing (23 procent), datalekken (12 procent), 
impersonatie op sociale netwerken (11 procent), 
financiële fraude (9 procent) en ransomware (8 
procent). Hoewel relatief weinig respondenten 
financiële fraude persoonlijk hebben meegemaakt, 
roept deze vorm van criminaliteit de meeste zorgen 
op. 41 procent van de ondervraagden is bang voor 
financiële fraude.

In Nederland stelde bijna de helft (46 procent) van 
de respondenten in de afgelopen 12 maanden 
minstens één keer met cybercriminaliteit 
geconfronteerd te zijn. Opmerkelijk is dan ook dat 
van 35 procent van alle respondenten, en 28 procent 
van de Nederlandse ondervraagden, geen gebruikt 
maakt van een antivirus-oplossing. Van alle 
ondervraagden denkt 35 procent dat ze geen 
beveiliging op hun mobiele device nodig hebben en 
16 procent denkt -over het algemeen onterecht – dat 
beveiliging is ingebouwd.

Wachtwoorden delen met familie en 
vrienden
Vijftig procent van de ondervraagden stelde een 
enkel wachtwoord te gebruiken voor alle online 
accounts, en bijna een derde (32 procent) gebruikt 
slechts een paar wachtwoorden en hergebruikt ze 
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voor meerdere accounts. 27 procent van 
de respondenten gebruikt eenvoudige 
wachtwoorden zoals 1234 om hun 
mobiele telefoon te vergrendelen en 11 
procent vergrendelt hun mobiele 
telefoon helemaal niet. Het gebruik van 
eenvoudige wachtwoorden komt het 
meest voor onder 18-44-jarigen, en 
mannen gaven vaker aan eenvoudige 
wachtwoorden te gebruiken dan vrouwen 
(31 procent, vergeleken met 23 procent).

De aanpak om inloggegevens te beheren 
verschilt. De helft van de ondervraagden 
vertrouwt op hun geheugen, een derde 
gebruikt de optie voor automatisch 
aanvullen en een kwart schrijft ze op of 
gebruikt een wachtwoordbeheerder. 
Opmerkelijk is ook dat internationaal 
gezien 60 procent van de ondervraagden 
hun inloggegevens regelmatig deelt met 
familie of vrienden. Bij Nederlandse 
consumenten is dat 44 procent. Dat 
doen zij vooral bij accounts voor 
autoservice-/verhuur, video 
streamingdiensten, 
luchtvaartmaatschappijen en 
softwareprogramma’s. Wanneer 
meerdere mensen, met meerdere 
devices dezelfde apps gebruiken, groeit 
het risico op cyberaanvallen aanzienlijk.

Over het onderzoek
Het rapport is gebaseerd op een 
enquête onder meer dan 10.000 
internetgebruikers in 11 landen, 
waaronder ook 800 in Nederland. Er is 
onder andere gekeken naar het gebruik 
van populaire online platforms en 
diensten, persoonlijke 
cyberbeveiligingspraktijken en de mate 
van blootstelling aan dreigingen.
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Organisaties doen er 
twee werkdagen
over om op 
beveiligingsincidenten 
te reageren

Volgens de security-professionals die aan het 
onderzoek deelnamen, vormen vooral bedreigingen 
door insiders een hardnekkig probleem. 76% van de 
Nederlandse respondenten heeft er weinig fiducie in 
dat hun collega’s niet op kwaadaardige links zullen 
klikken. Hiermee kunnen ze razendsnel 
cyberbedreigingen in IT-omgeving binnenhalen en 
een cyberaanval in werking zetten.

Beveiligingsproblemen van security 
operation centers (SOC’s)
De blootstelling aan ransomware en andere typen 
malware is een verre van opgelost vraagstuk. Er zijn 
echter nog andere belangrijke problemen waar 
security-professionals tegenaan blijven lopen.

Deep Instinct, de aanbieder van het eerste en enige op deep learning gebaseerde security-
framework, publiceert vandaag zijn halfjaarlijkse Voice of SecOps Report. Uit dit rapport blijkt 
dat organisaties gemiddeld 17,2 uur nodig hebben om op een cyberaanval te reageren, 
oftewel twee werkdagen. Wereldwijd ligt dit gemiddeld nog hoger, namelijk 20.9 uur. 
Gezien de vertraging die security-teams vaak oplopen wanneer ze met een 
beveiligingsincident te maken krijgen, hebben de respondenten weinig vertrouwen in hun 
vermogen om de constante golf van cyberaanvallen de baas te blijven.

Zorgen over de omgang met cyberaanvallen:
•  Het gebrek aan specifieke technologie voor de 

preventie van nog niet eerder geobserveerde 
malware (33%) is een belangrijk punt van zorg.

•  Hidden persistence is de meest gevreesde tactiek 
die cybercriminelen hanteren om grootscheepse 
aanvallen uit te voeren, geeft 47% van de 
Nederlandse respondenten aan. Wereldwijd is dit 
aantal 40%. Hidden persistence houdt in dat 
cybercriminelen zich geruime tijd onopgemerkt 
binnen het netwerk ophouden en in het geniep 
toegang tot data en applicaties zoeken. Ze 
behouden daarbij ook hun aanwezigheid als 
computersystemen opnieuw worden opgestart of 
aanmeldingsgegevens worden gewijzigd.

•   tekort aan gekwalificeerde SecOps-professionals 
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werknemersbestand veroorzaakt 
meerdere hoofdbrekens. 51% van de 
Nederlandse respondenten maakt zich 
ongerust over het gebruik van niet 
toegestane diensten (Shadow IT); de 
impact op de beveiliging door 
apparaten die medewerkers zelf 
meebrengen (BYOD) (47%), en of de 
huidige beveiligingsoplossingen de 
toegenomen druk wel aankunnen 
(37%).

Integrale beveiliging van endpoints 
blijft moeilijk te realiseren:
•  Bijna alle respondenten (99%) 

vermoeden dat niet elk endpoint 

binnen hun organisatie met minstens 
één endpoint-agent is beveiligd.

•  37% van de Nederlandse 
respondenten zegt dat elk endpoint 
binnen hun organisatie dat wel 
beveiligd is, dezelfde mate van 
bescherming geniet. De meerderheid 
in Nederland (55%) zegt niet in staat 
te zijn om cyberbedreigingen op alle 
endpoints te blokkeren, wereldwijd 
zegt 60% dit.

Problemen rond gegevensopslag in de 
cloud en kwaadaardige bestanden:
•  Bestanden die in de cloud zijn 

opgeslagen vertegenwoordigen voor 

(wereldwijd 35%) zorgt voor problemen 
rond de incident respons. Dat geldt 
met name voor organisaties in de 
gezondheidszorg (52%) en de publieke 
sector (55%).

Zorgen rond de digitale transformatie 
en regelmatig thuiswerkende 
werknemers
•  Een derde van de Nederlandse 

respondenten (33%) meent dat de 
snelheid waarmee de organisatie de 
digitale transformatie doorzet, leidt tot 
blinde vlekken die beveiligingsrisico’s 
vormen.

•  Het groeiende hybride 
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80% van alle organisaties een 
kwetsbaarheid waarop niet wordt 
gecontroleerd.

•  58% van de Nederlandse 
respondenten maakt zich zorgen over 
collega’s die per ongeluk 
kwaadaardige bestanden uploaden en 
daarmee bedrijfsomgevingen in gevaar 
brengen, wereldwijd is dit 68%.

Joost van der Spek,  Regional Sales 
Manager Benelux bij Deep Instinct: “Dat 
bedrijven twee dagen nodig hebben om 
op een hack of aanval te reageren is 
natuurlijk beangstigend nieuws. 
Organisaties kunnen echter een aantal 
dingen doen om de responstijd flink te 
verkorten. Het is belangrijk om de 
securityomgeving goed onder loep te 
leggen. Zijn alle securityoplossingen wel 
opgewassen tegen de huidige 
cyberbedreigingen? Veel 
securityoplossingen werken voornamelijk 
reactief, pas als het kwaad is geschied 
gaat er een alarm af. Daardoor kan de 
malware onmiddellijk of voor langere tijd 
schade toebrengen aan het bedrijf, soms 
zelfs zonder dat dit gesignaleerd wordt.

Cybersecuritytoepassingen die 
preventief werken zorgen wél voor 
goede beveiliging. Deze oplossingen 
stoppen cyberbedreigingen in de 
pre-executie fase, dus nog voordat een 
proces of file dat kwaadaardige content 
bevat geopend kan worden. Kortom, de 
reactiesnelheid op cyberaanvallen is 
cruciaal om erger te voorkomen. Deep 
Learning is in staat geavanceerde 
malware en/of ransomware te 
herkennen en te stoppen in een snelheid 
van minder dan 20 ms. Dat is een groot 
verschil met de twee dagen die veel 
organisaties nu kwijt zijn na een 
cyberaanval.”

Hoop in de strijd tegen 
cybercriminaliteit
Met name in de ICT-sector en de 
financiële dienstverlening is er sprake 
van optimisme onder security-
professionals. De respondenten in de 

eerste groep waren optimistisch over het 
succes van hun inspanningen om 
cyberbedreigingen te voorkomen. Het 
aantal respondenten in de ICT-sector dat 
van mening is dat de preventie van alle 
malware een haalbare kaart is, ligt twee 
keer hoger dan voor hun collega’s in 
andere sectoren.

De financiële dienstverleningssector 
loopt voorop als het gaat om de tijd die 
nodig is voor de incident respons. 
Professionals in deze sector reageren 
bijna vier uur eerder op 
beveiligingsincidenten dan collega’s in 
andere branches. 62% van alle 
Nederlandse respondenten denkt dat 
het in de komende twee tot vijf jaar 
mogelijk zal zijn om alle 
cyberbedreigingen uit het 
bedrijfsnetwerk te weren.

Verder is 59% van alle respondenten 
wereldwijd optimistisch gestemd over de 
haalbaarheid van bedreigingspreventie. 
Dientengevolge leggen bedrijven in 
Nederland een grotere nadruk op 
technologie voor preventie (70%) en 
detectie (64%). Wereldwijd is dit 57% en 
62%, wat laat zien dat organisaties in 
Nederland veel meer aandacht aan 
preventie besteden. Met functionaliteit 
voor geautomatiseerde detectie en 
preventie kunnen security-teams hun 
focus richten op de meest urgente 
problemen in plaats van voortdurend 
door beveiligingsmeldingen te worden 
overspoeld. 

Onderzoeksmethodiek
Het rapport van Deep Instinct is het 
gevolg van vraaggesprekken met 1.500 
senior security-professionals in 11 
landen. Zij waren actief bij bedrijven met 
meer dan duizend werknemers en een 
jaaromzet van boven de 500.000 dollar. 
Deze organisaties waren actief in zeven 
verticale markten: financiële 
dienstverlening, retail en e-commerce, 
gezondheidszorg, productie-industrie, de 
publieke sector, vitale infrastructuren en 
technologie.


