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OVER ONZE WHITEPAPERS
Onze experts publiceren regelmatig whitepapers 
waarin u onze visie terugvindt op actuele 
onderwerpen. Soms over ICT-thema’s, soms over 
thema’s die daaraan raken. Deze whitepapers 
maken we om onze ervaring en expertise met u 
te delen. Om u te inspireren en te laten zien wat 
er anno nu allemaal mogelijk is. En bent u aan de 
hand daarvan geïnteresseerd geraakt in ons en 
onze diensten? Meer informatie daarover vindt  
u achterin en op kpn.com/security.
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DIT IS 
BASISBEVEILIGING
Ook met een kleiner budget kunnen organisaties zich 
beschermen tegen verstoring door cybercriminaliteit. 
Met enkele relatief eenvoudige maatregelen worden 
de risico’s drastisch beperkt. 

Dit noemen we de basisbeveiliging. 



Tot op zekere hoogte is dit begrijpelijk. Cybersecurity kan 
behoorlijk complex én duur zijn. Waar begint u? Welke 
securitymaatregelen zijn nu echt belangrijk? Elke maatregel 
kost geld. Het is simpelweg niet eenvoudig om de juiste 
keuzes te maken. Dit geldt met name voor kleine en 
middelgrote organisaties, die vaak geen ‘dedicated’ 
securityteam hebben. Gevolg kan zijn dat bedrijven 
investeren in aanvullende securitymaatregelen, terwijl de 
basis niet op orde is.

Een waterdichte verdediging bestaat niet, maar u kunt het 
cybercriminelen wel zo moeilijk mogelijk maken. Dat begint 
bij de basis. Deze whitepaper beschrijft de belangrijkste 
digitale gevaren van dit moment. Ook benoemen we de 
belangrijkste tegenmaatregelen die samen een solide 
basisbeveiliging vormen. Daarmee beschermt u niet alleen 
de eigen organisatie, maar ook uw klanten en partners. 
Zodat u veilig zaken kunt doen, nu en in de toekomst.
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1 
Basisbeveiliging: een must 
in de digitale economie
De overheid waarschuwt al jaren voor de toenemende dreiging van cybercriminaliteit. 
Terecht, want cyberaanvallen berokkenen het Nederlandse bedrijfsleven voor 
miljarden euro’s aan schade. Elk bedrijf, ongeacht grootte en branche, is een potentieel 
doelwit. Toch blijkt keer op keer dat zelfs de meest basale securitymaatregelen niet 
zijn genomen, met alle gevolgen van dien. 
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2 
Nederland niet weerbaar 
tegen cybercriminaliteit

Bovendien komen daar herstelkosten en reputatieschade 
nog bij. Dat laatste is nooit precies in geld uit te drukken, 
maar cyberincidenten kunnen zowel op korte als langere 
termijn klanten kosten. In het ergste geval gaat het bedrijf 
na een cyberaanval failliet.

Niet weerbaar
Ondanks de risico’s besteden organisaties onvoldoende 
aandacht aan hun security. Volgens het Cybersecuritybeeld 
Nederland (CSBN) van de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid is de weerbaarheid van 
Nederlandse bedrijven niet op orde. De afhankelijkheid van 
ICT is groot en storingen hebben een steeds grotere 
impact op bedrijven en de maatschappij. Tegelijkertijd 
overheerst bij vooral kleinere bedrijven het gevoel dat ze 
geen doelwit zijn.

Veel voorkomende dreigingen
Criminelen beschikken over steeds geavanceerdere 
middelen. In toenemende mate gebruiken hackers 
kunstmatige intelligentie (AI), bijvoorbeeld voor het 
selecteren van slachtoffers of het zoeken naar 
kwetsbaarheden. Ondanks dat de aanvallen geavanceerder 
worden, vereist de uitvoering steeds minder technische 
kennis. Sommige aanvallen, zoals DDoS-aanvallen, zijn zelfs 
op bestelling beschikbaar. Andere aanvalsmethoden, zoals 
het versturen van spam, zijn volledig geautomatiseerd 
waardoor hackers gigantisch veel bedrijven in één keer 
kunnen aanvallen. 
Enkele prominente dreigingen zijn:

(Spear)phishing
Wat is het?
Phishing is een vorm van oplichting waarbij de 
cybercrimineel probeert zijn slachtoffer informatie zoals 
gebruikersnamen en wachtwoorden te ontfutselen, onder 

andere via e-mail. Traditioneel zijn phishingmails vrij 
generiek. Criminelen versturen ze naar zoveel mogelijk 
doelwitten in de hoop dat één of enkelen van hen happen. 
Steeds vaker zijn de mails echter gericht op een specifieke 
persoon of instantie. Niet alleen zijn de aanvalsmails 
persoonlijker opgesteld met de juiste aanhef en 
gedetailleerde inhoud, ook reageren de hackers op vragen, 
bellen ze achter de mail aan of sturen ze zelfs een 
‘herinnerings-sms’ naar het slachtoffer. Dit fenomeen heet 
‘spearphishing’.

Een andere veelgebruikte methode is het lokken van de 
gebruiker naar een valse website via een malafide link. Het 
meest bekende voorbeeld is de oproep van een bank om 
de gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen op een 
nagemaakt formulier, omdat ze anders zogenaamd de 
rekening blokkeren. Ook kunnen cybercriminelen vragen 
om een scan van de bankpas, zodat ze deze kunnen 
namaken.

Hoe vaak komt het voor?
Per dag versturen criminelen in Nederland tienduizenden 
tot honderdduizenden phishingmails. Volgens de 
Betaalvereniging Nederland is de schade door phishing bij 
internetbankieren in 2018 gestegen naar 3,81 miljoen euro, 
vergeleken met 1,05 miljoen in 2017. Zowel particulieren als 
bedrijven zijn hiervan het slachtoffer. Spearphishing komt 
veel minder vaak voor dan reguliere phishing, maar is wel 
veel succesvoller. Naar schatting openen slachtoffers  
30 procent van de spearphishingmails, vergeleken met 
‘slechts’ 3 procent van de reguliere phishingmails. 

Hoe schadelijk is het?
Een phishingaanval kan een serieuze impact hebben op de 
organisatie. Het spreekt voor zich dat diefstal van 
creditcardgegevens tot financiële schade kan leiden. 

Cybercriminaliteit is het laatste anderhalve decennium sterk geprofessionaliseerd. 
In 2018 is naar schatting twee derde van de Nederlandse bedrijven en instellingen 
getroffen door cyberaanvallen, zo blijkt uit onderzoek door analistenbureau 
Forrester. De gemiddelde schade van een aanval is 300.000 euro. Twee jaar 
geleden was dat nog 184.000 euro. Deze kosten komen onder meer voort uit 
downtime, productieverlies, gegevensverlies en gegevensdiefstal.



7KPN Security - Basisbeveiliging

Maar dat is slechts één voorbeeld. Als een aanvaller 
inloggegevens voor een zakelijk e-mail- of socialmedia-
account in handen krijgt, is de kans groot dat daar 
gevoelige informatie zoals klantgegevens te vinden zijn. En 
als dat ook nog het account van een hooggeplaatste 
medewerker is, kan de cybercrimineel vanuit zijn of haar 
naam proberen geld los te peuteren (zie CEO-fraude). 

Ransomware
Wat is het?
Ransomware is malware die de bestanden van het 
slachtoffer versleutelt en daarmee onbruikbaar maakt. Dit 
gaat gepaard met een betalingseis in digitale valuta zoals 
de bitcoin, vaak met een extra dreigement dat het bedrag 
na een korte tijd fiks hoger wordt. Pas na betaling, zo 
beloven de criminelen, wordt de sleutel gestuurd om de 
bestanden terug te krijgen. Niet zelden zetten ze een 
achterdeur open om in de toekomst opnieuw toe te slaan, 
bijvoorbeeld met een netwerkaanval.

Hoe vaak komt het voor?
Ransomware is sterk in opkomst. Hoeveel bedrijven precies 
worden getroffen is niet bekend, maar grote uitbraken 
halen regelmatig het nieuws. In het najaar van 2018 raakten 
duizenden systemen in Nederland bijvoorbeeld besmet 
met GandCrab, malware die werd verspreid via 
zogenaamde sollicitatiemails. Wereldwijd hebben uitbraken 
van Wannacry, Petya en NotPetya in 2017 veel slachtoffers 
geëist, vooral bij zorginstellingen en nutsbedrijven. 
Opvallend is dat veel ransomware werkt door misbruik te 
maken van kwetsbaarheden waarvoor al een patch bestaat, 
maar die lang niet op ieder systeem is toegepast.

Hoe schadelijk is het?
Het is een misverstand te denken dat de schade bij 
ransomware enkel bestaat uit het eventueel betaalde 
losgeld. Verlies van gegevens gaat vaak gepaard met 
downtime en verloren werk. Het betalen van het losgeld 
biedt geen enkele garantie. Er zijn gevallen in het nieuws 
geweest van organisaties die hebben besloten de 
criminelen te betalen, zoals een gemeente in Florida die 
omgerekend 600.000 dollar aan criminelen overmaakte. 
Maar securityexperts en opsporingsinstanties raden dit 
sterk af. Als de criminelen al reden zien de sleutel te geven, 
is het niet gezegd dat de bestanden ook daadwerkelijk 
terugkomen. Daarom zitten de kosten vooral in het 
terughalen van gegevens en het verwijderen van eventuele 
achtergebleven malware. Bovendien moet worden 
nagegaan of er geen gegevensdiefstal heeft 
plaatsgevonden. En als ransomware bestanden heeft 
versleuteld die persoonsgegevens bevatten, is dit een 
datalek. 

Netwerkaanvallen
Wat is het?
Netwerkaanvallen, of eigenlijk netwerkinbraken, zijn een 
klassieke vorm van cybercriminaliteit waarbij criminelen 
inbreken op het netwerk van een bedrijf. Eenmaal binnen 
hebben ze toegang tot data, die ze kunnen stelen of 
saboteren. In het ergste geval krijgen ze volledige controle 

over het systeem. Naast toegang tot de gegevens kunnen 
binnengedrongen aanvallers malware op de systemen 
installeren, wachtwoorden achterhalen en dieper 
doordringen in het netwerk.

Hoe vaak komt het voor?
Netwerkaanvallen kunnen op allerlei manieren 
plaatsvinden. Via het internet, via publieke wifi en 
tegenwoordig zelfs via apparaten die pas recent deel 
uitmaken van de ICT-omgeving. Denk aan 
beveiligingscamera’s of industriële systemen. Recent 
vonden onderzoekers van de Universiteit Twente 
duizenden systemen die waren gekoppeld aan vitale 
infrastructuur, waarvan er zestig kwetsbaar waren. Relatief 
lijkt dat weinig, maar het ging om systemen essentieel voor 
de samenleving, zoals elektriciteitscentrales en sluizen. 
Door automatisering is het aantal incidenten alleen maar 
gegroeid. Een systeem dat op het internet wordt 
aangesloten, kan in een week tijd tienduizenden keren 
aangevallen worden, zo ontdekten onderzoekers van de 
TU Delft in 2018.

Hoe schadelijk is het? 
De schade hangt af van het doel van de hacker, maar 
bedrijven moeten rekenen op gegevensdiefstal en 
cybervandalisme. Internationaal heeft de Cyber Security 
Alliance vastgesteld dat 60 procent van kleine en 
middelgrote bedrijven getroffen door succesvolle 
netwerkaanvallen de deuren moet sluiten. Belangrijke 
reden hiervoor is dat netwerkaanvallen in veel gevallen laat 
worden opgemerkt. Criminelen kunnen daardoor lange tijd 
ongestoord rondneuzen, gegevens stelen en schade 
veroorzaken.

CEO-fraude
Wat is het?
Waar criminelen bij spearphishing zich meestal voordoen 
als een partij van buiten de organisatie, doen ze zich bij 
CEO-fraude voor als iemand binnen de organisatie of van 
een van de partnerbedrijven. Door het e-mailadres te 
vervalsen lijkt het alsof een mail van een hooggeplaatste of 
leidinggevende komt. Het vervalste adres kan bijvoorbeeld 
zijn opgesteld met cyrillische tekens, waardoor het op het 
oog niet van echt te onderscheiden is. Maar het kan ook 
zijn dat ze de daadwerkelijke mailbox hebben gehackt, 
bijvoorbeeld door middel van phishing. De mails wekken 
vertrouwen bij medewerkers, die bovendien geneigd zijn 
meteen aan het verzoek te voldoen. Dat kan de 
onmiddellijke betaling van een factuur zijn, naar een 
rekening in handen van de criminelen.

Hoe vaak komt het voor?
CEO-fraude is een relatief recente vorm van oplichting, 
maar heeft de afgelopen jaren sterk aan populariteit onder 
criminelen gewonnen. Volgens de Fraudehelpdesk is in 
2016 in Nederland 650.000 euro op deze manier 
buitgemaakt. In de eerste maanden van 2018 ging het al 
om 2,5 miljoen euro. Deze methode neemt per kwartaal 
sterk toe. Dat wordt ook geholpen doordat bedrijven 
internationaal actief zijn. Het is bij dergelijke organisaties 



8KPN Security - Basisbeveiliging

niet altijd mogelijk om even bij een directeur of leverancier 
in het buitenland na te gaan met de vraag of dat mailtje 
moet worden opgevolgd.

Hoe schadelijk is het?
Het kan gaan om zeer grote bedragen. Zo kreeg de 
Nederlandse tak van een multinational het verzoek van de 
Franse directie om meer dan 8 ton over te schrijven. Niet 
alleen was het een vervalst e-mailadres, ook bleek dat de 
fraudeurs dezelfde truc meerdere malen eerder toe hadden 
gepast. De schade liep hierdoor in de miljoenen. In een 
ander geval is een kleine elektronicaproducent failliet 
gegaan na oplichting voor 800.000 euro.

Spam
Wat is het?
Spam zijn alle ongewenste mails die gebruikers ontvangen, 
dikwijls met rare aanbiedingen van dubieuze afzenders. 
Spam behoort tot de oudste vormen van cybercriminaliteit 
en oplichting. Vrijwel iedereen is bekend met de mails met 
irritante reclame voor allerhande pillen, datingwebsites en 
snel-geld-zwendels. Zelfs spam onderschept door de 
spamfilter zorgt voor kosten. Tot de verwijdering nemen ze 
mailboxruimte in beslag.

Hoe vaak komt het voor?
De schatting is dat meer dan de helft van alle verstuurde 
mails ter wereld uit spam bestaat. Sommige spam komt van 
bedrijven die zonder kwade opzet hun diensten willen 
verkopen, maar dit is een kleine minderheid. Ongeveer 97 
procent komt van dubieuze en criminele organisaties, die 
met de miljarden mails die ze sturen altijd wel een paar 
kwetsbare individuen weten te treffen.

Hoe schadelijk is het?
Spam wekt irritatie op, maar bevat daarnaast niet zelden 
kwaadaardige links en malware die per ongeluk geopend 
kunnen worden. Zelfs gedetecteerde spam zorgt voor 
kosten door ruimtegebruik op de mailserver. Erger wordt 
het als een werknemer onverhoopt op een link klikt of een 
meegestuurd bestand opent. Dat kan leiden tot een infectie 
met malware.

Cryptojacking
Wat is het?
Cryptojacking is het inzetten van andermans ICT-systemen 
om cryptovaluta te genereren. Door de populariteit van 
onder meer bitcoin en andere cryptovaluta is hier erg veel 
rekenkracht voor nodig. Dat kan legaal, met eigen systemen 
die in datacenters niets anders doen dan cryptomunten 
genereren. Hier zijn echter kosten aan verbonden, vooral 
stroomkosten. Via cryptomining laten criminelen iemand 
anders daarvoor opdraaien. Zij verspreiden 
cryptojackingmalware waarmee ze de systemen van 
nietsvermoedende eindgebruikers misbruiken voor het 
delven van cryptomunten. 

Hoe vaak komt het voor?
De cryptojackingmarkt groeide in 2017 volgens onderzoek 
van 18 naar maar liefst 600 miljard dollar. Ook Nederlandse 

bedrijven worden getroffen. Van alle actieve coinminers 
wereldwijd is 1,8 procent gedetecteerd in Nederland. We 
staan daarmee op de zevende plaats in Europa. Hackers 
hebben bijvoorbeeld een website nagebouwd die 
miningbots voor handelaren genereert. In plaats van bots 
installeert deze echter malware op het systeem van 
gebruikers die onder meer cryptomunten naar de wallet 
van de hacker toespeelt. Maar malware voor cryptojacking 
kan ook via conventionele wijze worden verspreid. Via 
phishing en netwerkaanvallen, bijvoorbeeld.

Hoe schadelijk is het?
Voor criminelen is cryptojacking gratis geld. Het slachtoffer 
betaalt de prijs. Omdat de criminelen niet ontdekt willen 
worden, proberen ze de direct voelbare overlast te 
beperken. In plaats daarvan proberen ze zoveel mogelijk 
apparaten te infiltreren om het lonend te maken. Dat maakt 
cryptojacking niet onschuldig. De malware maakt systemen 
trager en verhoogt de energierekening. De eigen websites 
en dienstverlening kan er ook onder lijden, en door het 
intensieve gebruik verkorten cryptojackers de levensduur 
van apparaten.

DDoS-aanvallen
Wat is het?
DDoS is een aanvalstechniek waarbij criminelen enorme 
hoeveelheden data sturen naar de servers van slachtoffers. 
Onder de druk bezwijken deze systemen en websites, 
waardoor gebruikers en klanten hier slecht of geen 
toegang meer tot hebben. Daarvoor worden botnets, grote 
hoeveelheden systemen waar hackers de controle over 
hebben via malware, ingezet. De motieven lopen uiteen. 
Soms wil de aanvaller chaos veroorzaken of wraak nemen, 
maar een DDoS-aanval kan ook worden ingezet om een 
concurrent te dwarsbomen.

Hoe vaak komt het voor?
Door de eenvoud behoren DDoS-aanvallen tot de meest 
voorkomende vormen van cybercriminaliteit. Individuen 
zonder enige technische kennis kunnen online een DDoS 
‘bestellen’ om een doelwit naar keuze aan te vallen. Het 
aantal aanvallen blijft stijgen. In 2018 vonden 15 procent 
meer DDoS-aanvallen plaats dan in 2017. Webwinkels zijn 
tijdens de feestdagen een populair doelwit. Op zulke dagen 
vinden in Nederland meer dan 2500 aanvallen plaats. 

Hoe schadelijk is het?
De schade bij een DDoS-aanval kan groot zijn. 
Onbereikbare sites stellen organisaties voor directe en 
indirecte kosten. Denk aan misgelopen omzet, maar ook 
aan imagoschade en negatieve publiciteit. Soms zijn 
DDoS-aanvallen onderdeel van een grotere cyberaanval op 
het bedrijf, bijvoorbeeld als afleidingsmanoeuvre of als 
manier om securitysystemen uit te schakelen.
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Breng eerst de basis op orde 
Zelfs de meest eenvoudige cyberaanvallen zijn in potentie 
al bijzonder schadelijk. Een goede basisbeveiliging vormt 
een stevig fundament dat een aanzienlijk deel van de 
aanvallen tegenhoudt. KPN Security adviseert hiervoor een 
strategische mix van securityoplossingen. Deze technische 
oplossingen zijn onder te verdelen in enkele pijlers:

Endpointsecurity
Wat is het? 
Endpointsecurity is de technologie die specifiek de 
endpoints beschermt. Endpoints, een verzamelnaam voor 
apparaten als laptops, desktops en servers, gelden als een 
van de zwakste punten van het netwerk. Reden is dat 
gebruikers hier direct toegang tot hebben, en zij met de 
juiste prikkels te verleiden zijn om besmette bestanden en 
kwaadaardige links te openen. 
Welke risico’s dekt het af?
Goede endpointsecurity beschermt de gebruiker tegen 
malware die zich direct op het apparaat nestelt. Dat kan 
bijvoorbeeld ransomware of een cryptojacker zijn. Maar het 
is ook een eerste verdedigingslinie tegen netwerkaanvallen 
die via de endpoint toegang willen krijgen tot de server. 
Endpointsecurity is dus een eerste slot op de deur.

Mobiele endpointsecurity
Wat is het?
Enterprise Mobility Management (EMM) en Mobile Threat 
Defense (MTD) zijn middelen waarmee organisaties 
specifiek de mobiele apparaten, zoals tablets en 
smartphones, binnen hun organisatie kunnen beheren en 
beschermen. Met EMM bepalen beheerders via policy’s wat 
apparaten wel of niet mogen, en kunnen ze voor 
databescherming een onderscheid maken tussen privé- en 
zakelijke data. MTD-oplossingen scannen vervolgens de 
apparaten en voorkomen bijvoorbeeld dat er verbinding 
gemaakt wordt met onbetrouwbare netwerken en 
blokkeren de installatie en het gebruik van onveilige apps. 

Welke risico’s dekt het af?
De combinatie van EMM met MTD voorkomt dat 
bijvoorbeeld gestolen apparaten een risico vormen voor de 
rest van het netwerk. Beheerders kunnen direct na een 
diefstalmelding het apparaat wissen en blokkeren. Dat 
maakt het voor criminelen moeilijker om bijvoorbeeld 
CEO-fraude te plegen met een ontvreemde smartphone. 
Op het moment dat een gebruiker op een kwaadaardige 
link klikt, detecteert en meldt de MTD-oplossing dit. Zo 
wordt fraude voorkomen. 

Goede EMM- en MTD-oplossingen houden daarnaast 
uitgebreide logs bij, waarmee beheerders altijd op de 
hoogte zijn van eventuele zwakke plekken.

E-mailbeveiliging
Wat is het?
E-mailbeveiliging is de verzamelnaam van maatregelen die 
het e-mailverkeer van een organisatie beschermen. Het 
beveiligt de toegang tot e-mailaccounts en blokkeert mails 
met schadelijke inhoud. 

Welke risico’s dekt het af?
E-mail is een essentieel communicatiemiddel voor vrijwel 
iedere organisatie. Het is voor criminelen dan ook een 
geliefde ingang. Goede e-mailbeveiliging onderschept niet 
alleen spam en malware, maar is ook cruciaal in het 
tegenhouden van phishingmails en pogingen tot CEO-
fraude. 

Back-up
Wat is het? 
Back-upoplossingen maken in een vastgestelde frequentie 
kopieën van de data binnen de omgeving en schrijven deze 
weg naar een veilige locatie. De organisatie heeft dan altijd 
een terugvalmogelijkheid, mocht het onverhoopt misgaan. 
De back-up kan plaatsvinden naar een aparte 
storageomgeving op een eigen locatie, of naar de cloud 
van een derde partij. De keuze daartussen hangt sterk af 
van het databeleid van een bedrijf. Sommige data zijn 
dusdanig gevoelig dat deze nooit buiten de bedrijfsmuren 
terecht mogen komen. 

Welke risico’s dekt het af?
Ransomware werkt bij de gratie van bedrijven zonder 
effectieve back-up van hun data. Gegevens versleuteld 
door de malware gaan zonder back-up vaak verloren. Het is 
echter wel van groot belang dat de ransomware niet bij de 
back-upomgeving kan komen en de back-ups overschrijft 
met de versleutelde data.

Firewall
Wat is het?
Een firewall is een systeem dat bepaalt welk 
netwerkverkeer doorgang mag vinden, en wat moet 
worden tegengehouden. Firewalls komen in verschillende 
vormen en maten: als hardware, software, virtueel apparaat, 
of een combinatie hiervan. Firewalls kunnen daarnaast op 
verschillende manieren werken. Dit varieert van eenvoudige 
oplossingen die bepaalde poorten, statussen of protocollen 

3 
Maatregelen
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blokkeren, tot zeer geavanceerde producten die verkeer 
tegenhouden op basis van data-analyse. Het doel is echter 
altijd om ongewenst verkeer buiten het netwerk te houden.

Welke risico’s dekt het af?
Firewalls zorgen ervoor dat hackers moeilijker 
netwerkaanvallen kunnen uitvoeren. Ook zorgen goede 
firewalls ervoor dat malware niet zomaar contact kunnen 
leggen met hun thuisbasis om bijvoorbeeld nog meer 
malware naar binnen te halen. Firewalls zijn hiermee een 
cruciaal onderdeel van iedere securityomgeving, maar de 
voorwaarde is wel dat ze goed worden ingesteld en 
beheerd. Een foutief geconfigureerde firewall kan een 
zware wissel trekken op het netwerk, legitiem verkeer 
blokkeren of zelfs schadelijk verkeer alsnog doorlaten.

Anti-DDoS
Wat is het?
Anti-DDoS komt in actie wanneer iemand het netwerk 
overspoelt met verkeer. Het verkeer wordt omgeleid en 
selectief geblokkeerd, zodat legitiem verkeer doorgang kan 
vinden. In plaats van dat de aangevallen online dienst niet 
meer werkt, zal deze hooguit iets vertragen.

Welke risico’s dekt het af?
Anti-DDoS is heel specifiek gericht op het tegengaan van 
DDoS-aanvallen. De drempel voor dit soort aanvallen ligt 
echter erg laag, waardoor het een cruciaal onderdeel is van 
de basisbeveiliging van iedere organisatie die afhankelijk is 
van zijn online dienstverlening.

Configuratie- en compliancereporting
Wat is het?
Soms is het duidelijk hoe organisaties hun databases, 
servers of Sharepoint-omgeving in moeten stellen, maar 
hebben ze het overzicht niet om de configuratie 
daadwerkelijk in goede banen te leiden.  Hierdoor kan het 
gebeuren dat organisaties onbedoeld niet aan richtlijnen, 
bijvoorbeeld rond databescherming, voldoen. 
Compliancereporting is een dienst waarmee de organisatie 
doorlopend de daadwerkelijke compliance afzet tegen een 
basisniveau. Bij deze toetsing worden alle configuraties van 
systemen meegenomen.   

Welke risico’s dekt het af?
De rapportages maken duidelijk hoe goed de 
basisbeveiliging in het algemeen functioneert. Ze helpen 
beheerders om actie te ondernemen op basis van 
afwijkingen. Hiermee voorkomen ze vervelende 
verrassingen bij daadwerkelijke audits. Bovendien is het 
risico op datadiefstal of dataverlies, zoals bij ransomware 
kan gebeuren, een stuk kleiner. De nasleep van zulke 
incidenten is minder pijnlijk als de organisatie kan bewijzen 
dat ze alle mogelijke maatregelen troffen om schade te 
beperken en herhaling te voorkomen. 

CIS: het fundament van basisbeveiliging
De selectie van genoemde oplossingen is mede 
gebaseerd op de Critical Security Controls for Effective 
Cyber Defense van het Center for Internet Security.  
Deze CIS Controls helpen bedrijven prioriteiten te stellen 
volgens het actuele dreigingsbeeld. Omdat de CIS 
Controls doorgaand worden geactualiseerd aan de hand 
van de terugkoppeling van gebruikers, groeien ze mee 
met de veranderingen van het beveiligingslandschap.
De CIS Controls bestaan uit twintig best practices, maar 
niet alle organisaties zullen in staat zijn om deze 
allemaal te volgen. Een klein ICT-team beschikt niet over 
alle mogelijke securityvaardigheden en heeft tijd noch 
middelen om beheerders op alle mogelijke trainingen te 
sturen. Dat terwijl een van de Controls dit wel adviseert.
De CIS heeft zijn controls onderverdeeld in drie 
categorieën, zodat zowel kleine als grote organisaties 
een passend niveau kunnen halen: Basic, Foundational 
en Organizational. De zes basismaatregelen zijn van 
belang ongeacht het formaat van de organisatie.

De zes basismaatregelen binnen het CIS Controls-model 
zijn:
•  Inventarisatie van geautoriseerde en ongeautoriseerde 

apparaten
•  Inventarisatie van geautoriseerde en ongeautoriseerde 

software
•  Veilige configuratie van hardware en software op 

mobiele apparaten, laptops, werkstations en servers
•  Doorgaande assessment en verhelpen van 

kwetsbaarheden
•  Gecontroleerd gebruik van beheerdersrechten
•  Onderhoud, monitoring en analyse van auditlogs

Een basisbeveiliging opzetten in 5 stappen
Iedere organisatie is anders en eist ook een andere 
invulling van de basisbeveiliging. Niet alle genoemde 
maatregelen zijn relevant voor een specifieke organisatie. 
Een webshop zal meer aandacht besteden aan het 
voorkomen van DDoS-aanvallen, terwijl instanties die veel 
persoonsgegevens verwerken de nadruk leggen op 
compliance. Maar voor alle organisaties is een structurele 
aanpak raadzaam. Op basis van de CIS Controls en de 
PDCA-cyclus (zie de kaders) is het onderstaande 
stappenplan een goed startpunt om de basisbeveiliging 
vorm te geven.

Stap 1: Identificeer uw belangrijkste assets
Het is altijd cruciaal om in kaart te brengen welke systemen 
en data belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering. Dit is onder 
te verdelen in zachte assets, bijvoorbeeld software, data, 
gegevens en intellectueel eigendom, en harde assets, zoals 
apparatuur en verbindingen. De aandacht voor beveiliging 
ligt in eerste instanties bij de onmisbare assets.
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Stap 2: Identificeer de belangrijkste dreigingen
Iedere organisatie kan doelwit van cybercriminelen zijn, 
maar niet alle dreigingen zijn gelijk. Zorginstellingen zijn in 
de praktijk bijvoorbeeld vaker dan andere organisatie 
doelwit van ransomware. Dreigingen komen daarnaast 
voort uit de zwakheden van de ICT, maar ook van de 
organisatie zelf. Deze zijn aan het licht te brengen met 
penetratietesten (pentesten), waarbij specialisten van 
buiten verschillende aanvallen simuleren en zo 
kwetsbaarheden in kaart brengen. 

Stap 3: Onderzoek de impact van incidenten
Sommige incidenten komen misschien niet zo snel voor, 
maar veroorzaken wel veel schade. Andere aanvallen 
vinden zeer regelmatig plaats, maar zonder grote schade. 
Wat de impact is van verschillende mogelijke incidenten is 
een belangrijke overweging bij het opzetten van effectieve 
basisbeveiliging. Wat is de schade wanneer kwaadwillenden 
gegevens stelen? Of wanneer de website er een uur uit 
ligt? Hierbij dienen ook indirecte kosten, zoals imagoschade 
en eventuele boetes van de autoriteiten voor nalatigheid, 
worden meegenomen.

Stap 4: Stel een passend budget vast
Een veelgemaakte fout is dat organisaties geen prioriteiten 
stellen, waardoor de basisbeveiliging erg kostbaar kan 
worden. Beveiliging is nooit perfect, en te veel aandacht 
voor het ene onderdeel kan ten koste gaan van een ander 
onderdeel. Belangrijker is het echter dat gekozen 

oplossingen die niet nodig bleken te zijn de toekomstige 
investeringsbereidheid schaden. Zelfs als deze gegrond 
zijn. Goed afgebakende budgetten zorgen dus niet alleen 
voor een meer kosteneffectieve beveiliging. Ze zorgen er 
op termijn ook voor dat leidinggevenden in de toekomst 
sneller en dringender reageren op nieuwe dreigingen.

Stap 5: Selecteer, test en evalueer de oplossingen 
Zoals bij iedere technologische oplossing is het niet altijd te 
voorzien of deze naar tevredenheid zal voldoen. Op papier 
kan het er goed uitzien, maar de grillen van de ICT kunnen 
de kop opsteken. Denk aan bepaalde systemen die slecht 
met elkaar samen blijken te werken. Ook kan de 
technologie op zich uitstekend functioneren, maar 
problemen opleveren voor medewerkers die de beveiliging 
als hinderend ervaren. 

PDCA: Plan, Do, Check, Act
PDCA is een methodiek voor het continu verbeteren  
van de organisatie. Het staat voor Plan (aangeven wat 
er moet gebeuren), Do (het uitvoeren), Check (controle 
of alles naar behoren functioneert), Act (doorvoering 
van verbeteringen). Dit is een constante cyclus.  
Voor beveiliging is dit essentieel, want door  
de dynamiek van cyberdreigingen is de  
ICT-basisbeveiliging bij een bedrijf nooit ‘af’.
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Basisbeveiliging is een continue 
balansoefening
Security is geen exacte wetenschap, en volledige veiligheid 
is een utopie. Een goede basisbeveiliging is een 
balansoefening tussen de risico’s die de organisatie loopt, 
het besteedbare budget en de mate waarin 
securityoplossingen en processen de productiviteit van 
medewerkers mogen hinderen.

Die balans ligt voor iedere organisatie anders. Een bedrijf 
dat grote hoeveelheden zeer gevoelige persoonsgegevens 
verwerkt, loopt andere risico’s dan een organisatie die 
nauwelijks met gevoelige data te maken heeft. Het vereist 
het maken van scherpe keuzes die bovendien met enige 
regelmaat om een heroverweging vragen.

Mensen, processen en techniek
Als KPN begrijpen we die balansoefening. Bij het 
samenstellen van de juiste ‘beveiligingsmix’ is nog een 
ander aspect van groot belang. Security is veel meer dan 
de implementatie van de juiste technische 
securityoplossingen. Mensen en processen zijn minstens zo 
belangrijk. 

Zo is de meest geavanceerde back-upoplossing niets 
waard wanneer er geen goede afspraken zijn gemaakt over 
de frequentie van de back-up en welke data en devices 
hierin meegenomen zijn. Gedegen recoveryvoorzieningen 
zijn zinloos als bij dataverlies niemand de 
herstelprocedures kent. En zelfs de meest geavanceerde 
firewalls en endpointsecurityoplossingen zijn niet 
opgewassen tegen aanvallers wanneer medewerkers 
achteloos e-mailbijlagen openen, op verdachte links klikken 
en zwakke wachtwoorden hanteren.

Onze hulp
Die juiste mix van mensen, processen en techniek komt 
niet vanzelf. Dat vergt toegang tot gedegen oplossingen, 
ervaring en kennis voor een juiste implementatie en inzicht 
in de menselijke en procesmatige kant van security. Dat 
geldt ook, of misschien wel juist, voor het aanbrengen van 
een gedegen basisbeveiliging. Zonder solide fundering is 
het immers lastig bouwen.

KPN kan u daarbij helpen. Wij beschikken precies over die 
mix van technische oplossingen, kennis en kunde die nodig 
is voor het succesvol neerzetten van een adequate 
basisbeveiliging. Securityprocessen en bewustwording 
krijgen daarbij net zoveel aandacht als technologie. 

Integrale aanpak
Het gevaar bestaat dat bij het inkopen bij meerdere 
securitypartners en -leveranciers een lappendeken ontstaat 
waarbinnen oplossingen niet volledig alle geprioriteerde 
risico’s afdekken of niet optimaal samenwerken. Die 
lappendeken laat op die manier onnodige ruimte voor niet 
afgedekte maar cruciale kwetsbaarheden of zorgt juist voor 
kostbare overlap van functionaliteit.

Daarvan is bij ons geen sprake. We bieden als 
securityleverancier met het breedste portfolio van 
Nederland alle technische benodigdheden en zijn daarmee 
een onestopshop voor basisbeveiliging. U profiteert daarbij 
van de voordelen van een enkele contactpersoon. Deze 
integrale aanpak garandeert bovendien een coherent 
geheel. 

4 
Onze visie



ONTDEK ALLE NIEUWE 
MOGELIJKHEDEN MET KPN
Neem voor meer informatie contact op  
met uw KPN Accountmanager of mail naar  
managedsecurityservices@kpn.com
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