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CYBERSECURITY DIENSTEN
(stichting, geen winstoogmerk)

• Cyber Alerts (dreigingsinformatie)
• Meetups en webinars (kennisdeling)
• Cybersecurity quick scan (waar sta je als bedrijf) 
• Cybersecurity Governance scan (wie is waarvoor verantwoordelijk)



DIGITALE ASSETS IN KAART
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Beschikbaarheid 
(hoe erg is het dat een systeem het niet meer 
doet?)

Integriteit 
(hoe erg is het dat bepaalde gegevens niet 
juist zijn?)

Betrouwbaarheid 
(hoe erg is het dat gegevens naar buiten 
lekken?)

! kans vs impact !



SECURITY MAATREGELEN

Organisatie Mens Techniek



(DIGITALE)
KROONJUWELEN
IN KAART



IMPACT ANALYSE (inclusief risico’s)



KWAADWILLENDEN

Insiders

Script kiddies

Hacktivisten

Statelijke actoren

Criminelen

Terroristen

Disruptie, informatie diefstal

Disruptie, informatie diefstal

Disruptie, informatie manipulatie

Spionage, disruptie, informatie diefstal

Disruptie, informatie diefstal

Sabotage

Cyber actors

Note:Towards a new cyber threat actor typology – Van Eeten, Hernández Gañán en Pieters 
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 Cyberafpersing
Bij cyberafpersing vragen aanvallers om een geldbedrag in ruil voor het vrijgeven van bestanden of het computersysteem. Vaak wordt 
hierbij gebruik gemaakt van ransomware.

 Ransomware
Ransomware is de bekendste vorm van malware. Deze kwaadaardige software versleutelt bedrijfsgegevens zodat ze niet meer 
leesbaar of bruikbaar zijn. 

 Datalekken
De AVG stelt strenge eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Bij verlies, diefstal of onrechtmatige verwerking van deze
gegevens spreken we van een datalek. 

 Spookfacturen
Spookfacturen zijn facturen voor producten of diensten die nooit geleverd zijn. Vaak komen de facturen van niet-bestaande 
bedrijven. Het rekeningnummer staat op naam van oplichters. 

 Defacing
Bij een defacing-aanval veranderen hackers de inhoud van een webpagina. Ze proberen zo activistische boodschappen te verspreiden
of het imago van een bedrijf te beschadigen.

 Dos/DDoS
Een Dos (Denial-of Service) of DDoS (Distributed Denial-of Service) aanval is een cyberaanval 
waarbij hackers een server overladen met verzoeken. De server raakt hierdoor overbelast en 
valt uit. 

 Identiteitsfraude
Bij identiteitsfraude neemt de aanvaller de identiteit aan van een ander. Bijvoorbeeld om 
toegang te krijgen tot gevoelige informatie, om goederen te bestellen zonder te betalen of om 
iemands reputatie te beschadigen. 

 Phishing
Bij phishing probeert een aanvaller gevoelige informatie zoals inloggegevens te verkrijgen. Het 
slachtoffer wordt door een mail naar een valse website gelokt om in te loggen. De website lijkt 
vaak op een bekende website.

 Spam
Spam is een verzamelnaam voor alle ongewenste e-mail. De verzender probeert vaak iets te 
verkopen of (inlog) gegevens te verkrijgen. Spam bevat vaak met malware besmette bijlagen of 
links naar kwaadaardige websites.

 E-fraude
E-fraude is een digitale vorm van fraude waarbij oplichters geld, producten of diensten 
verkrijgen zonder te betalen of iets terug te doen. Ze gebruiken vaak een valse identiteit om 
de pakkans te verkleinen.

VORMEN VAN CYBERCRIME



TECHNISCHE MAATREGELEN
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Security 
by design!

Back-up 3-2-1



Per seconde worden 30.000
inbraakpogingen geblokkeerd en per dag worden 1400
malware aanvallen gestopt.

Om een beeld te schetsen: de UM

krijgt ongeveer 100.000 updates per jaar binnen, die

allemaal verwerkt dienen

Universiteit Maastricht (UM) is een publieke 

organisatie met 4.500 werknemers, 

18.000 studenten en

70.000 alumni.

Die infrastructuur bestaat uit

1.647 Linux en Windows-servers en 7.307 
werkplekken.

De aanval heeft zich uiteindelijk gericht op 267 servers
van het Windows-domein.



AFSPRAKEN MET (IT-)LEVERANCIERS

https://www.digitaltrustcenter.nl/gesprek-met-it-dienstverlener



MENS
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Awareness is goed, Cyberveilig gedrag is beter!
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https://haveibeenpwned.com/



RANSOMWARE = RANSOM + SOFTWARE
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RANSOMWARE

ORGANISATIE
100101
0100

IN DOOR UIT1

Succesvol binnendringen

2

Binnen de omgeving 
bewegen

3

Realiseren van het doel

Vereenvoudigd model van de Unified Kill Chain - https://www.csacademy.nl/images/scripties/2018/Paul_Pols_-_The_Unified_Kill_Chain_1.pdf



INTERESSANT VERDIENMODEL





INTERESSANT VERDIENMODEL



LOSGELD KOSTEN
BIJ EEN RANSOMWARE AANVAL



OOK HET MKB KWETSBAAR
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FASE 1: GEBRUIKEN ACTUALITEIT

ORGANISATIE
100101
0100

IN        DOOR UIT1

Succesvol binnendringen

2

Binnen de omgeving 
bewegen

3

Realiseren van het doel

Vereenvoudigd model van de Unified Kill Chain - https://www.csacademy.nl/images/scripties/2018/Paul_Pols_-_The_Unified_Kill_Chain_1.pdf

Covid 19

VPN

Kwetsbaarheden

Op afstand werken
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KWETSBAARHEID 
MICROSOFT 
EXCHANGE



Peter van der Poel
06 22206906

TOEGANG VIA 
REMOTE ACCESS
(toegang op
afstand)



OT-CYBERHACKS



FASE 2: BINNENDRINGEN

30

ORGANISATIE
100101
0100

IN        DOOR UIT1

Succesvol binnendringen

2

Binnen de omgeving 
bewegen

3

Realiseren van het doel

Vereenvoudigd model van de Unified Kill Chain - https://www.csacademy.nl/images/scripties/2018/Paul_Pols_-_The_Unified_Kill_Chain_1.pdf

Backup?

Hoeveel losgeld?

Drukmiddelen?
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FASE 3: REALISEREN VAN HET DOEL

ORGANISATIE
100101
0100

IN DOOR UIT1

Succesvol binnendringen

2

Binnen de omgeving 
bewegen

3

Realiseren van het doel

Vereenvoudigd model van de Unified Kill Chain - https://www.csacademy.nl/images/scripties/2018/Paul_Pols_-_The_Unified_Kill_Chain_1.pdf

1. Aanrichten van 
schade (versleutelen, 
backup vernietigen, 
gegevens stelen)

2. Afpersen van een 
slachtoffer (extortion)





in Q4 2020 bedroeg de 
gemiddelde losgeldeis 
$220.298, met een mediaan 
van $78.398
De gemiddelde downtime bij 
slachtoffers bedroeg 19
dagen (bron Gartner).
Daarnaast zijn er nog kosten 
voor:
• Oplossen incident 

(communicatie, 
reputatieschade, etc.)

• Investeringen heropbouw 
en beveiligen netwerk

• Doorbetalen mensen en 
apparatuur

• …

Bij bedrijven ligt de losgeldeis 
vaak tussen de 0,4% en 2% 
van de jaaromzet
Draagkracht is een belangrijk 
criterium voor de hoogte van 
de losgeldeis

Gevolgen zijn steeds vaker 
merkbaar in de maatschappij 
(Hof van Twente, VDL) 

Een aanval zorgt in het klein 
ook voor grote persoonlijke 
schade voor betrokkenen 
(baanverlies, privéproblemen, 
etc.)



IN DOOR UIT

MENS Awareness training Positieve security 
cultuur

Training crisis-
scenario’s

ORGANISATIE Wachtwoordbeleid
Patch management

Kritieke processen 
beheren

Incident response plan

TECHNIEK End point detection & 
response

Netwerksegmentatie
Access control
Network monitoring

Offline back-up (3-2-1 
principe)
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TESTEN TESTEN TESTEN

Er zijn veel informatieve kennisproducten (zie bijv. https://www.ncsc.nl/documenten)
Cybersecuritybedrijven kunnen passend advies geven over benodigde maatregelen

MAATREGELEN



AANDACHTSPUNTEN…

Gebaseerd op de uitvoering van ongeveer 75 cybersecurity scans 
bij bedrijven in Overijssel (variërend tussen 12 en 200 FTE)

- IT-beheer vaak uitbesteed, maar zonder afspraken
- Geen rollen en verantwoordelijkheden vastgesteld
- Patchen (updaten) blijft aandachtspunt
- Back-up (ook productie-omgeving) wordt vaak vergeten
- Digitalisering productieomgeving in de kinderschoenen
- Weinig afspraken in de supply-chain
- Geen 2-factor authenticatie ingesteld



CALL TO ACTION
• Deel ervaringen met elkaar. Een incident kan grote impact hebben
• Denk na over je kritische assets en neem maatregelen
• Weet waar je afhankelijkheden in de keten zitten: maak afspraken
• Zorg dat iedereen in en buiten de organisatie weet wie waarvoor 

verantwoordelijk is
• Train je medewerkers



VRAGEN?
E-mail: l.holterman@novelt.com   
Website: novelt.com/cybersecurity 
Tel: +31(0)6 36 26 89 57


