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Cybersecurity

Voor directie en bestuurders



De telefoon van Richard, de CEO, stond roodgloeiend. Terwijl hij vanuit de 
vergadering terugliep naar zijn kantoor kwamen zonder onderbreking berichten 
binnen. Met in de ene hand een vers bekertje koffie en in de andere zijn laptop.  
Op zijn telefoon las hij berichten dat medewerkers niet konden werken.  
De computers deden het niet. “Chris, wat is er aan de hand?” riep Richard door zijn 
telefoon. “De computers zijn allemaal geblokkeerd. Het ziet ernaar uit dat  
de productie in de fabriek ook stilligt”, stamelde Chris de IT-manager.

Richard was direct in actie gekomen. Hij had als 
eerste het crisisteam opgetrommeld. Het verliep 
niet helemaal vlekkeloos, maar om 17:30u was 
iedereen in zijn kantoor aanwezig. Chris nam het 
woord en al snel werd duidelijk wat er aan de 
hand was. “We hebben berichten op de computers 
gevonden dat alle bestanden versleuteld zijn door 
ransomware. We kunnen van de hackers een 
encryptie sleutel krijgen als we het losgeld van 
10 bitcoins betalen” vertelde Chris. “Zorg maar 
dat we snel weer kunnen werken” riep Fred de 
productiemanager. “Anders kan ik iedereen naar 
huis sturen.”

Nu, acht maanden na de cyberaanval, blijkt dat 
Fred de spijker op de kop had geslagen. Meer dan 
90% van de medewerkers, ruim 800 man, zijn 
naar huis gestuurd. Pas 3 maanden later kwam de 
productie weer op gang. Maar nog steeds is niet 
alles 100% in de lucht en zijn er 100 man extra 
tijdelijk personeel ingezet om de achterstand weg 
te werken.

Er bleken geen encryptie sleutels te zijn waarmee 
de bestanden hersteld konden worden. De backup 
was ook versleuteld door de hackers en kon niet 
gebruikt worden. De hele IT-infrastructuur is 
van de grond af aan opnieuw opgebouwd en de 
systemen zijn voor het grootste deel handmatig 
bijgewerkt met de informatie die nog op papier 
voorhanden was. Het heeft het bedrijf vele 
miljoenen gekost. Richard realiseert zich dat het 
bedrijf dicht bij de afgrond is geweest.

Uit het digitaal forensisch onderzoek is duidelijk 
geworden hoe een en ander plaats heeft kunnen 
vinden. De hackers hebben toegang tot het 
netwerk gekregen via een phishing mail. De 
phishing mail was niet van echt te onderscheiden 
en een medewerker had zonder argwaan op de 
link geklikt. De hackers waren binnen. Vervolgens 
hebben de hackers zich gedeisd gehouden en het 
netwerk verkend. Via slimme hackprogramma’s 
hebben ze uiteindelijk administrator-rechten 
verkregen. Daarna konden ze doen wat ze wilden. 
De hackers hebben de ransomware software 
binnengebracht en geprobeerd deze uit te voeren. 
De virusscanner blokkeerde echter deze actie van 
de hackers. Maar omdat ze alle rechten hadden, 
hebben de hackers de virusscanner op de server 
gedeïnstalleerd. Via deze server hebben de 
hackers de ransomware software geactiveerd op 
alle servers. In minder dan 3 kwartier was alles 
versleuteld, inclusief de backup.

Toen Richard aan het crisisteam de vraag stelde 
“Als de hackers al 6 maanden in ons netwerk 
waren, waarom hebben we dit dan niet eerder 
ontdekt”, bleef het angstig stil.

Dit verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen 
tijdens recente internetaanvallen in Nederland.

Waarom hebben
we dit niet eerder
ontdekt?”
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Internetcriminaliteit is een onderwerp dat volop in de schijnwerpers staat. In de 
media wordt er vrijwel dagelijks over bericht. Het aantal cyberincidenten laat een 
enorme toename zien. Een grote zorg voor onze samenleving en economie. 

In de bestuurskamer staat digitalisering 
hoog op de agenda, tegenwoordig is het 
een topprioriteit van elke organisatie. Elke 
organisatie wil namelijk een strategie volgen 
die maximaal gebruik maakt van de kansen 
van de digitale technologie. Iedereen beseft 
dat organisaties volledig afhankelijk zijn 
geworden van informatietechnologie. En dat 
zal alleen maar toenemen. Verstoringen van de 
informatievoorziening leidt tot verstoring van 
bedrijfsprocessen, waardoor dit een probleem 
is geworden van bestuur of directie, niet alleen 
van de ICT-afdeling. 

Door de toepassing van internettechnologie 
worden bedrijven steeds meer open 
en daarmee steeds kwetsbaarder voor 
aanvallen van internetcriminelen. Het is een 
illusie te denken dat aanvallers alleen maar 
geïnteresseerd zijn in specifieke sectoren. De 
realiteit is dat elke organisatie waardevolle 
zaken heeft voor een aanvaller. Daarbij zijn 
aanvallen vaak niet gericht op een specifieke 
organisatie, enkele van de meest schadelijke 
aanvallen zijn volledig willekeurig. Met 
geautomatiseerde technologie worden 
bedrijven gescand op kwetsbaarheden die 
misbruikt kunnen worden.

Volgens schattingen van het CBS bedragen 
de jaarlijkse kosten van cybercriminaliteit 
in Nederland inmiddels 10 miljard Euro. 
Wereldwijd wordt uitgegaan van een jaarlijkse 
schade van 1.000 miljard Euro. Daarmee is 
cybercriminaliteit uitgegroeid tot de meest 
lucratieve vorm van criminaliteit en is het 
letterlijk ‘Big Business’ geworden. 

Wanneer er voor criminelen zo veel geld te 
verdienen valt, is het logisch dat deze wereld 
zich verder professionaliseert.

Elke bestuurder staat op dit moment voor een 
dilemma. Aan de ene kant is de wens dat de 
organisaties open en verbonden zijn, maar 
aan de andere kant moet er ook voor gezorgd 
worden dat het veilig en gesloten is. Informatie 
moet goed beschermd worden en niet in 
verkeerde handen vallen. Hoe kun je zorgen 
voor een digitale strategie die met vertrouwen 
kan worden uitgevoerd?

Bestuurders dienen voldoende begrip te krijgen 
van het probleem en in staat zijn om de beste 
oplossingsrichting te kiezen. Het is natuurlijk 
niet de nodig dat bestuurders cyberrisico-
expert worden. Maar wel dat zij voldoende 
begrip hebben zodat ze in staat zijn hier met 
de specialisten zinnige gesprekken over te 
voeren. Vervolgens kunnen goed onderbouwde 
besluiten genomen worden over de juiste 
strategie, aanpak en budget om cyberrisico’s 
effectief te kunnen beheersen, passend bij 
de strategie en de risicobereidheid van de 
organisatie.

Cybercrime hoort  
op de agenda van  
de boardroom
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Cybercrime is niet meer uit onze wereld weg te denken. Twintig jaar geleden was 
hacken nog allemaal redelijk onschuldig en werd voornamelijk uitgevoerd door 
studenten. Van een ambulance die door je scherm reed, tot de Vogue website waar 
mannequins door dinosauriërs vervangen waren. Er was meer sprake van een 
intellectuele uitdaging, dan van kwade opzet.

Hoe anders is het nu; cybercrime steekt zelfs 
de fysieke criminaliteit naar de kroon. Overal 
vallen slachtoffers van geslaagde internet 
aanvallen. Hacksoftware is voor iedereen 
eenvoudig toegankelijk geworden en wordt 
op het internet te koop aangeboden. Zo legde 
Jelle S. in 2018 het betalingsverkeer van de 
Nederlandse banken plat. De software waar hij 
dit mee voor elkaar kreeg had hij voor 40 Euro 
op het internet aangeschaft.

Dagelijks staan de media vol met nieuws 
over gehackte bedrijven. En het maakt niet 
meer uit hoeveel in firewalls en antimalware 
programmatuur is geïnvesteerd, niemand lijkt 
de dans te ontspringen. Internet criminelen 
acteren steeds professioneler en creatiever 
en slagen er telkens in de protectie middelen 
te omzeilen en zo toegang te krijgen tot 
bedrijfsnetwerken. Gemiddeld struinen hackers 
zes maanden onopgemerkt rond op deze 
netwerken, en blijven ze onder de radar op zoek 
naar interessante informatie. Ze doen dit niet 
voor de lol of uit nieuwsgierigheid, maar puur 
en alleen om geld te verdienen.

Er zijn diverse producten en diensten om 
de digitale weerbaarheid van bedrijven en 
instellingen te vergroten. Er wordt ruim 
geïnvesteerd in protectiemiddelen, maar 
hackers zijn telkens in staat om deze te 
omzeilen. Het feit dat internetcriminelen 
zich niet laten tegenhouden en eenvoudig 
kunnen inbreken is het hebben van een 
Security Operations Center (SOC) primair 
onmisbaar geworden. Wanneer je hackers 
niet buiten de deur kunt houden, is het 
noodzakelijk dat activiteiten van hackers in het 
computernetwerk gedetecteerd worden. 

De detectie maakt het mogelijk om 
maatregelen te treffen voordat het kwaad is 
geschied. Vergelijk het met een alarmsysteem. 
Als een inbreker het slot van de voordeur heeft 
gekraakt en uw kantoor binnenkomt, dan 
wordt de beweging in het pand gedetecteerd 
en gaat er een alarm af. Dit is in feite ook wat 
er in een SOC gebeurd. Er gaat een alarm in 
het SOC af bij verdachte activiteiten op het 
netwerk. De SOC-analisten zorgen vervolgens 
voor de juiste maatregelen. Als er geen detectie 
aanwezig is, is er ook geen respons mogelijk. 
Het opruimen van de brokstukken is dan het 
enige dat overblijft. 

Monitoring, detectie en respons, worden 
verzorgd door het SOC.

Word geen slachtoffer  
van cybercrime
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Een Security Operations Center (SOC) is een bedrijfsonderdeel dat organisaties 
voorziet in monitoring, detectie en incident respons capaciteit.

Welke functies levert een SOC: 

Een SOC bestaat altijd uit de inzet van Security 
Analisten en een SIEM (Security Incident and 
Event Management). Het SIEM heeft een 
koppeling met het bestaande bedrijfsnetwerk 
van de klant en monitort deze 24x7. Daarnaast 
bevat het SIEM de (kunstmatige) intelligentie 
om verdachte activiteiten in het netwerk te 
detecteren. 

Bij elke verdachte activiteit die het SIEM 
detecteert gaan de SOC-analisten aan de slag. 
Zij stellen onderzoek in om te bepalen wat er 
aan de hand is. Is er sprake van een security 
incident dan geven zij advies over hoe de 
hackersactiviteiten zijn te stoppen. Vervolgens 
wordt onderzocht hoe de productie omgeving 
hersteld kan worden en hoe in de toekomst kan 
worden voorkomen dat een dergelijke situatie 
nogmaals plaatsvindt. 

In deze fase werkt het SOC innig samen 
met de ICT-afdeling die verantwoordelijk 
is voor het operationeel houden van een 
ICT-infrastructuur. Het SOC onderzoekt 
en stelt adviezen op. De SOC-analisten zijn 
gespecialiseerd in Cybersecurity en zijn op de 
hoogte van hoe hackers werken, welke tools 
zij gebruiken en welke dreigingen actueel zijn. 
Voor de verschillende soorten aanvallen heeft 
het SOC uitgewerkte “playbooks”, zodat ze snel 
en effectief de response en recovery kunnen 
voorbereiden. Het blijkt dat een efficiënt SOC 
ervoor zorgt dat internetcriminelen proactief 
de pas wordt afgesneden.

•   24x7 Monitoring en detectie
•   Detectie van hackers activiteiten in een ICT-infrastructuur
•   Security Incident Response & Remediation Advice
•   Advies bij security vraagstukken
•   Phishing Email response
•   Controle werking protectiemiddelen
•   Vulnerability Scans en Reports
•   Asset discovery
•   Service Level Reports

CybersecurityCybersecurity
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Het opbouwen van een SOC is geen eenvoudige klus. We zien dat in veel gevallen 
een SOC-project al na een jaar strandt, omdat de randvoorwaarden niet goed zijn 
ingevuld.

Het SOC-as-a-Service van Data4 Cybersecurity

In veel gevallen wordt het SOC ondergebracht 
bij de ICT-afdeling, omdat men in de 
veronderstelling is dat cybersecurity skills bij 
de ICT-afdeling aanwezig zijn. Cybersecurity 
is echter een apart vakgebied en vereist 
een andere skills set, dan wat benodigd is 
voor het operationeel houden van een ICT-
infrastructuur. Men brengt ten slotte een 
afdeling Legal ook niet bij ICT onder. 

Een andere factor waardoor SOC-projecten 
stranden is de werving van cybersecurity 
expertise. Er is een ernstig tekort aan 
securityspecialisten in de arbeidsmarkt. 
Daarnaast kunnen de meeste bedrijven de 
cybersecurity experts onvoldoende uitdaging 
bieden om hen voor een langere periode aan 
zich te binden. 

Daarom zien we dat steeds meer bedrijven 
gebruik maken van een SOC-as-a-
Service. Bij een SOC-as-a-Service wordt 
het SOC uitbesteed aan een bedrijf dat is 
gespecialiseerd in cybersecurity. Bij een  
SOC-as-a-service krijgt de klant een 
operationeel SOC met een ingewerkt team 
 van Security Analisten ter beschikking.  
Samen met de klant stemmen ze de processen 
en procedures af die gebaseerd zijn op 
uitgekristalliseerde templates.  
Het SOC kan daardoor redelijk autonoom de 
monitoring en detectie verzorgen. Wanneer 
een security incident optreedt, wordt direct de 
samenwerking met de klant gezocht. Het SOC 
heeft als hoofdtaak analyseren en adviseren bij 
security incidenten.

Het SOC-as-a-Service van Data4 Cybersecurity kan als full service 
securityprovider beschouwd worden. Wanneer een van de SOC-
functionaliteiten al aanwezig is in een organisatie, kan er ook voor 
een partiële oplossing worden gekozen. 

Het SOC-as-a-Service is schaalbaar en kan te allen tijde 
meegroeien met de behoefte van onze klanten.

CybersecurityCybersecurity

Wat is een
SOC-as-a-service?
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Deze brochure is gericht op onze 
SOC-diensten. Daarnaast bieden we 
andere producten en diensten om de 
digitale weerbaarheid van bedrijven en 
instellingen te vergroten:

Het Cyber Security Assessment Penetratietesten Security Awareness training

Het Cybersecurity Assessment helpt 
organisaties bij het beheren van hun 
cyberbeveiligingsrisico’s, het brengt de digitale 
kwetsbaarheid in beeld en geeft inzicht hoe 
de risico’s verkleind kunnen worden. Het 
Cybersecurity Assessment is gebaseerd op 
het Cyber Security Framework (CSF) en wordt 
uitgevoerd in de vorm van interviewsessies. 
Tijdens de interviews worden de 108 
verschillende subcategorieën van het CSF 
besproken en voorzien van een score.

Wanneer uw organisatie zich bezighoudt 
met het verwerken van privacygevoelige en/
of bedrijf kritische informatie, dan zullen 
er ongetwijfeld maatregelen genomen zijn 
om deze gegevens te beschermen! Heeft u 
zichzelf echter al eens de vraag gesteld of 
deze maatregelen daadwerkelijk voldoende 
bescherming bieden? Penetratietesten 
(ethisch hacken) vormen een goed instrument 
om de effectieve werking van de genomen 
beveiligingsmaatregelen aan te tonen. Het 
uitvoeren van een penetratietest is daarmee 
een belangrijke stap bij het voorkomen dat 
informatie kan worden gecompromitteerd. 
Penetratietesters, ook wel Ethical Hackers 
genaamd, kruipen min of meer in de huid van 
kwaadwillende internetcriminelen en proberen 
op een ‘ongeautoriseerde manier’ toegang te 
krijgen tot informatie en/of systemen.

Uit benchmarkonderzoek wijst uit dat de overall 
percentage van Phishing gevoeligheid van 
medewerkers 37,9% bedraagt. Dit is zorgelijk 
te noemen want 91% van alle cyberattacks 
beginnen namelijk met Phishing. Gelukkig blijkt 
dat na 90 dagen security awareness training 
dit verbetert tot slechts 14,1%. Na een jaar 
security awareness trainingen blijkt dat dit 
teruggebracht wordt tot 4,7% gemiddeld.

Wij bieden een online trainingsplatform 
met ’s werelds grootste bibliotheek met 
security awareness trainingen. Waaronder 
interactieve modules, video’s, games, posters 
en nieuwsbrieven.

Cybersecurity 
Producten en 
Diensten

CybersecurityCybersecurity

•   Cybersecurity Assessment
•   Penetratietesten
•   Security Awareness training
•   Security Consulting
•   Managed Endpoint Dection and   
     Response
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Met Data4 Cybersecurity willen we bijdragen 
aan een veiligere digitale wereld. Dit 
doen we door organisaties te adviseren, 
te ondersteunen en te ontzorgen met 
specialistische kennis op gebied van 
informatiebeveiliging. Onze kernwaarden zijn: 
eerlijkheid, betrokkenheid, vakmanschap en 
enthousiasme. Op basis hiervan hebben we de 
afgelopen 24 jaar ons bedrijf gebouwd, en dat 
met trots.

Kwaliteit 

Beveiliging en kwaliteit staan bij Data4 hoog 
in het vaandel. Het waarborgen hiervan is 
voor Data4 een dagelijks aandachtspunt en 
staat centraal bij onze manier van werken. 
Dit geldt ook voor onze SOC-diensten 
die gecertificeerd zijn op basis van ISO 
27001 (informatiebeveiliging), NEN7510 
(informatiebeveiliging in de zorg) en ISO 9001 
(kwaliteitsmanagement). Jaarlijks wordt door 
KIWA gecontroleerd of wij nog aan de ISO-
criteria voldoen. Eenmaal in de drie jaar vindt 
een complete ISO-audit plaats waarbij wordt 
gekeken naar bestaan, opzet, werking en 
aantoonbare verbeteringen van de kwaliteit 
en beveiliging van onze dienstverlening en 
processen.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over onze SOC-diensten 
voor uw organisatie?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op, onze 
accountmanagers staan u graag te woord.

Data4 Cybersecurity B.V. 
Luxemburglaan 33 
6199 AM Maastricht-Airport 
Email sales@data4.nl 
Tel. 088-0032824 
www.data4.nl/cybersecurity

Cybersecurity

Data4 Cybersecurity

Cybersecurity

Bij Data4 Cybersecurity geloven we in een open, transparante 
samenleving. Een samenleving waarin mensen onbekommerd 
communiceren en zich informeren – zonder onderbrekingen,  
zonder indringers, zonder privacy schending.
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