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Over onze whitepapers
Onze experts publiceren regelmatig whitepapers waarin u onze 
visie terugvindt op actuele onderwerpen. Vaak gaan deze over 
ICT-thema’s of over thema’s die daaraan raken, zoals security, 
digitalisering en cloud-ontwikkelingen. Deze whitepapers maken  
we om onze ervaring en expertise met u te delen. Om u te  
inspireren en te laten zien wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is. 
Bent u aan de hand van dit of een ander whitepaper geïnteresseerd 
geraakt in ons en onze diensten? Dan vindt u hierover meer 
informatie achterin dit whitepaper of op kpn.com/security
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We leven in een wereld die exponentieel ontwikkelt. Een wereld die bovendien 
steeds digitaler wordt. Dit verandert de verwachtingen van klanten, werknemers 
en partners, creëert hyperconcurrentie en veroorzaakt hypes op het gebied 
van technologie en innovatie. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie het tempo 
bijhoudt en klaar is voor de toekomst? En belangrijker nog: hoe zorgt u ervoor 
dat u dit op een veilige en stabiele manier doet, ook op de lange termijn? 

Het antwoord schuilt in digitale veiligheid. Digitale 
veiligheid raakt namelijk allerlei facetten van uw 
organisatie. Het beïnvloedt ook uw medewerkers en 
uw bedrijfscontinuïteit. Wat u wilt en moet beschermen, 
hangt af van het type organisatie, het security maturity 
level dat u hebt en in welke branche u werkt. Het is 
dan ook van belang een goed overzicht te hebben van 
het gehele werkveld waarbinnen u opereert. Want het 
begrip cybersecurity is wellicht breder dan u denkt.

In dit whitepaper reiken wij u modellen en structuren aan 
om uw eigen cybersecuritystrategie te starten of beter 
vorm te geven. Samen met u onderzoeken we het begrip, 
bekijken we actuele en toekomstige ontwikkelingen en 
laten wij u zien op welke manieren cybersecurity kan 
worden ingezet voor verschillende organisaties en sectoren. 

Dit is cybersecurity

De impact van de digitale transformatie op veiligheid ¹
Verschillende KPN-onderzoeken laten zien dat er zich diverse trends, ontwikkelingen en 
zorgen bij organisaties voordoen op het gebied van cybersecurity. Zo zien we dat:

•   27% van de organisaties zegt geen back-up te maken van bedrijfsdata

•   25% weleens te maken heeft gehad met diefstal van apparaten, zoals smartphones en laptops

•   44% recent te maken heeft gehad met virussen of malware

•   In 2016 maar liefst 5500 organisaties een datalek hebben gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

¹ De gebruikte onderzoeken zijn: Het security-onderzoek van KPN (TNS NIPO & PB7 2016) en het Cloud 360-onderzoek van KPN (PB7 2016).
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Alle bedrijven en organisaties zijn potentiele doelwitten 
van cybercriminelen. Of het nu gaat om grote multi-
nationals, regionale ziekenhuizen of een zelfstandig 
ondernemer, professionele cybercrimebendes hebben het 
voorzien op allerlei vormen van waardevolle data.  
Daarnaast kunnen internetvandalen en hackerscollectieven 
uw bedrijfs continuïteit in gevaar brengen met bijvoorbeeld 
DDoS-aanvallen. Vanzelfsprekend wilt u zich tegen deze 
bedreigingen beschermen, maar een goede verdediging is 
een complex samenspel van processen, technologieën en 
mensen. Hoe vindt u hierin de juiste balans en zorgt u voor 
effectieve beveiliging? Welke risico’s loopt uw organisatie 

eigenlijk en welke rol spelen uw medewerkers hierbij?  
Bij het nadenken over (digitale) beveiliging is het daarnaast 
ook belangrijk om na te denken over hoe u uw security-
beleid up-to-date en toekomstbestendig houdt. 

Op deze en andere vragen zullen wij in dit whitepaper een 
antwoord geven. Met heldere uitleg en passende voor-
beelden maken wij complexe materie begrijpelijk.  
Zodat ook uw organisatie op een veilige manier verder  
kan groeien. 

Hoe wij het zien
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Het digitale speelveld in 
kaart gebracht
Van abstracte begrippen naar concrete voorbeelden

De laatste jaren wordt er steeds meer gesproken over cybersecurity, hackers, 
DDoS-aanvallen en malware. Maar hoe realistisch is het eigenlijk dat u slachtoffer 
wordt van een digitale aanval? Wie doet dat eigenlijk? En wat moet u precies 
beschermen?

In het beschrijven en onderzoeken van de ontwikkelingen 
op het gebeid van cybercriminaliteit onderscheiden 
we 3 waarden: doelwitten, initiators en bedreigingen.

•  Doelwitten
Er zijn steeds meer toepassingen en apparaten die met 
elkaar samenwerken in uw professionele omgeving. 
Daarnaast gebruiken veel medewerkers ook privé-
apparaten om voor een deel zakelijke doeleinden mee 
te bereiken. Deze apparaten zijn met elkaar verbonden 
via allerhande netwerkverbindingen. Sommige daarvan 
zijn niet altijd even veilig. Dit brengt uw data in gevaar. 
Bijvoorbeeld als een medewerker met zijn zakelijke laptop 
inlogt op een publiek Wifi-netwerk. Omdat er steeds 
meer en steeds intensiever gebruik wordt gemaakt van 
apparatuur, bent u ook meer een meer verantwoordelijk 
voor het faciliteren van een veilige omgeving voor 
gebruikers. Alleen op die manier kunt u waardevolle 
gegevens goed beschermen. Kwaadwillenden hebben 
het namelijk niet alleen maar gemunt op bedrijfsdata, 
maar ook op vertrouwelijke e-mails en intellectueel 
eigendom. In een wereld die steeds nauwer verbonden 
wordt, zien we bovendien dat processen en systemen 
ook meer afhankelijk van elkaar en van een netwerk 
zullen worden. Het aansturen van operationele processen 
wordt steeds meer geautomatiseerd. Dit scheelt een 
hoop mankracht en kan menselijke fouten voorkomen, 
maar als het geautomatiseerde systeem faalt, of wordt 
aangevallen van binnen- of buitenaf, levert dit naast 
directe uitval, ook vaak een kettingreactie op naar 
andere systemen, apparaten en gebruikers. Niet alleen 
binnen uw eigen organisatie, maar ook bij uw klanten. 

•  Initiators 
Cybercriminelen maken steeds meer slachtoffers en 
de schade die ze aanrichten, neemt nog altijd toe. 
Cybercriminaliteit als branche professionaliseert. 

Hackers hebben ook doelstellingen, businesscases 
en verdienmodellen. Het is een onderdeel geworden 
van georganiseerde criminaliteit. Er valt bij (digitale) 
organisaties dan ook steeds meer te halen, zoals 
intellectueel eigendom, medische gegevens die waardevol 
zijn op de zwarte markt of persoonsgegevens om 
identiteitsfraude mee te plegen. Het internet wordt 
doorlopend onderzocht en in kaart gebracht, ook door 
criminelen. Zij kunnen hierdoor (uw) waardevolle assets 
ontdekken en gerichte aanvallen uitvoeren. Daarnaast 
kan het ook voorkomen dat kwaadwillende insiders, (oud)
medewerkers of concurrenten op een digitale manier 
proberen waardevolle informatie bij u buit te maken. 
Bovendien zijn ook (buitenlandse) inlichtingendiensten 
en hacktivisten geïnteresseerd in uw assets en gegevens. 
Deze potentiele initiators van cyberdreigingen handelen 
op verschillende manieren. Het is daarom belangrijk 
goed in kaart te brengen waar u risico loopt.

•  Bedreigingen 
Elke organisatie kan slachtoffer worden van digitale 
aanvallen, hacks en andere cyberdreigingen. Ook grote, 
gevestigde namen in de markt. Bij zo’n cyberaanval 
kunnen klantgegevens en vertrouwelijke e-mailbestanden 
worden buitgemaakt. Criminelen zetten daarbij steeds 
slinksere methodes in om de waardevolle assets buit 
te maken. Zo kunnen ze hun malware constant laten 
veranderen van vorm en verstoppen ze kwaadaardige 
scripts in vertrouwde programma’s. De schade kan soms 
in de miljoenen lopen. Maar wat betekent dit voor u? 
Kent u de waarde van uw bedrijfsgegevens en -assets? 
En weet u hoe u een cyberdreiging kunt herkennen 
en ontdekken? Een phishing-aanval, waarbij gevoelige 
informatie per ongeluk door een medewerker wordt 
gedeeld, treft bijvoorbeeld een heel andere laag van uw 
organisatie dan een malware-aanval. De impact van een 
aanval kan ook verschillen. Een ransomware-aanval kan 
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wellicht ook schade veroorzaken bij uw (eind)klanten. 
Daarnaast is ook de impact van social-engineering-
aanvallen en zero-day-malware erg groot. Tegenwoordig 
zijn digitale hulpmiddelen om aanvallen mee uit te voeren 
bovendien goedkoop en snel beschikbaar als ‘Hacking-as-
a-Service’-diensten. Een aanval uitvoeren wordt hiermee 
eenvoudiger dan ooit, zelfs relatief onervaren hackers en 
kwaadwillenden kunnen hiermee veel schade veroorzaken. 

Ook verdediging wordt slimmer
De toegenomen cyberdreiging vraagt niet alleen om een 
geavanceerde bescherming, maar ook om een opperste 
alertheid van de gebruikers. Zo moet duidelijk zijn welke 
stappen volgen op de detectie van bijvoorbeeld malware. 
Gelukkig staat de ontwikkeling van geavanceerde 
verdedigingsmethoden en -technologieën ook niet 
stil. Organisaties investeren daarbij steeds meer in de 
security-awareness van hun medewerkers. Ook heeft 
cybersecurity inmiddels bij steeds meer organisaties een 
(hoge) plaats op de bestuurlijke agenda gekregen.

De verschillende beschermende maatregelen die 
organisaties kunnen nemen, worden steeds slimmer. 
Zo kunnen moderne firewalls niet alleen kwaadaardige 
pakketjes uit het netwerkverkeer filteren, maar inmiddels 

ook inbraken detecteren, virussen opsporen of het 
bezoeken van kwaadaardige websites blokkeren. En 
technologieën als slimme monitoring leggen bijvoorbeeld 
verbanden tussen verschillende incidenten en slaan 
alarm als een gebruiker of applicatie zich verdacht 
gedraagt. Ondanks deze vooruitgang geldt nog steeds 
dat 100% veiligheid niet bestaat. Cybercriminelen vinden 
altijd manieren om toch binnen te komen. Bovendien 
kan geen enkele organisatie het zich permitteren om 
te investeren in álle beschermende maatregelen die 
beschikbaar zijn. Er moeten altijd keuzes worden gemaakt. 

Kiezen voor passende maatregelen
In welke beschermende maatregelen u investeert, is 
afhankelijk van de risicoafweging. Zo moet u bekijken welke 
risico’s bestaan voor de belangrijkste bedrijfsprocessen 
en hoeveel u wilt en kunt investeren om deze risico’s 
te minimaliseren. Daarbij is het ook belangrijk om 
te beoordelen of u een beschermende maatregel 
zelf wilt implementeren, of dat u deze als een dienst 
afneemt van een gespecialiseerde dienstverlener op 
het gebeid van (digitale) veiligheid, een zogenaamde 
managed security service provider. Beide opties vragen 
om andere vaardigheden binnen uw organisatie. 
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Het kat-en-muisspel van 
aanvallen en verdedigen
Uw organisatie als speelbal in een voortdurende strijd

De European Union Agency for Network and Information 
Security (ENISA) was begin 2018 weinig positief over 
de kansen van de verdediging. In het Threat Landscape 
Report over 2017 sprak ENISA zelfs over een falende 
markt.² Investeringen in beveiliging bereikten in 2017 
een record. Records waren er echter ook aan de 
andere kant. Het aantal cyberaanvallen, datalekken 
en gevallen van informatieverlies nam alleen maar 
toe. Jaarlijks stelt diezelfde ENISA dan ook een top 15 
van cyberdreigingen op om trends en ontwikkelingen 
te signaleren. Malware, aanvallen via het internet en 
aanvallen gericht op webapplicaties voerden in 2017 
onveranderd de ranglijst aan als de ‘top threats’.³ 
Ransomware, spam en phishing vormen echter ook een 
steeds groter probleem. Deze dreigingen stegen ten 
opzichte van 2016 met enkele plaatsen op de ranglijst. 
Volgens ENISA dus tekenend voor het feit dat er sprake 
is van een marktfalen op het gebied van cyberveiligheid.

Aanvallers superieur
Volgens ENISA tonen de aanvallers zich superieur 
aan de verdedigers en zijn ze hen telkens een 
stap voor. De aanvallers gebruiken hiervoor 
diverse tactieken en technieken, zoals:

•  Het misbruiken van onveilige ICT-componenten 
(smartphones, bewakingscamera’s, digitale 
videorecorders, etc.) voor het opzetten van zeer 
grootschalige aanvallen. Hackers kunnen zo bijvoorbeeld 
brede DDoS-aanvallen uitvoeren met botnets via 
geïnfecteerde Internet of Things (IoT)-apparaten

•  Het afpersen van grote organisaties door data te 
gijzelen en hoge losgelden te vragen (ransomware)

•  Het uitvoeren van aanvallen op meerdere 
lagen om bepaalde processen te beïnvloeden. 
De vermeende invloed van hackers op de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen in 
2016 is hier een bekend voorbeeld van

•  Het in de lucht houden van grootschalige 
infrastructuren voor bijvoorbeeld het verspreiden 
van malware of het uitvoeren van DDoS-
aanvallen. Omdat deze infrastructuren lastig 
te ontmantelen zijn, komt het bedrijfsresultaat 
van de cybercriminelen nauwelijks in gevaar

Schade neemt toe
Cybercriminaliteit dreigt de wereldmarkt in 2021 jaarlijks 
meer dan 5 biljoen euro te gaan kosten, aldus de 
Amerikaanse denktank ESI Thoughtlab.⁴ Dat bedrag is net 
zo hoog als het bruto nationaal product (BNP) van het 
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk samen.

Ook Deloitte becijferde eerder al dat cybercriminaliteit 
Nederlandse overheden en organisaties jaarlijks  
10 miljard euro kost.⁵ Deze hoge kosten worden vooral 
veroorzaakt door:
 
•  Gemiste inkomsten door downtime van servers en 

systemen
•  De veroorzaakte schade aan ICT-systemen die digitale 

inbrekers aanrichten 
•  Betalingen van losgeld aan cybercriminelen om 

gegijzelde data en systemen weer vrij te krijgen 
(ransomware)

De strijd tegen cybercriminaliteit wordt gezien als een kat-en-muisspel tussen 
aanvallers en verdedigers, waarbij de verdediging altijd 2 stappen achterloopt. 
Om de verdedigingspositie in deze strijd te verbeteren, is het belangrijk om te 
ontdekken welke technieken de aanvallers gebruiken en op welke manier de 
verdedigers deze bestrijden.

² Het rapport is te downloaden via: www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017 
³ Deze lijst is te vinden via het digitale platform: www.etl.enisa.europa.eu/#/  
⁴  www.econsultsolutions.com/the-cybersecurity-imperative/ 
⁵ www.deloitte.nl/cybervalue
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•  Imagoschade, bijvoorbeeld doordat er geknoeid 
is met het productieproces waardoor een 
grootschalige terugroepactie nodig is

•  Financiële schade na phishing, bijvoorbeeld doordat 
een medewerker is ingegaan op het verzoek 
om een geldbedrag over te maken naar een 
bankrekeningnummer dat zogenaamd van de CEO is

•  Boetes die organisaties krijgen als de beveiliging 
niet op orde is. De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) voorziet bijvoorbeeld 
in boetes tot maximaal 20 miljoen euro als de 
bescherming van persoonsgegevens ondermaats is

 
De vooruitzichten zijn helaas niet gunstig, want ondanks 
dat verdedigingsmethodes (ook) steeds slimmer worden, 
zal de schade niet afnemen als cybersecurity onvoldoende 
aandacht krijgt. “De digitale dreiging is permanent”, zo 
luidde de conclusie van het Cybersecuritybeeld Nederland 
(CSBN) 2018.⁶ De digitale weerbaarheid van Nederland 
staat dus behoorlijk onder druk. Dit komt onder andere 
door een toenemende complexiteit en connectiviteit 
van het ICT-landschap en de gebrekkige aandacht voor 
cyberrisico’s. De Cyber Security Raad, het adviesorgaan van 
het kabinet, riep dan ook op om in beweging te komen.⁷ 
Nederland loopt immers voorop in de digitalisering van de 
economie en de samenleving. Die koploperspositie is in 
dit opzicht niet zo positief, want het maakt Nederland een 
interessant doelwit voor cybercriminelen. De Raad vindt 
dan ook dat de overheid en het bedrijfsleven jaarlijks 10% 
van het ICT-budget moeten reserveren voor specifieke 
cybersecuritymaatregelen.

De noodzaak om te investeren in cybersecurity wordt 
ook onderschreven door het Rathenau Instituut.⁸ Na 
een onderzoek uitgevoerd op verzoek van de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV) en de AIVD luidde de conclusie dat de huidige 

maatregelen van de overheid en het bedrijfsleven tegen 
cyberdreigingen niet meer volstaan. Het Rathenau 
Instituut pleit ervoor dat vitale sectoren zoals telecom, 
transport en ook de zorg jaarlijkse hacktests uitvoeren om 
te kijken waar kwetsbaarheden in de beveiliging zitten. 
Toezichthouders als de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) en het Agentschap Telecom zouden krachtiger 
moeten optreden tegen het op de markt brengen van 
onveilige, digitale producten. 

Pak uw verantwoordelijkheid
Er is dus nog veel werk aan de winkel. Gelukkig zijn er ook 
positieve ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. 
ENISA signaleert in het al eerdergenoemde rapport 
bijvoorbeeld ook dat steeds meer organisaties vaardiger 
zijn geworden in het verijdelen van kwaadaardige 
activiteiten. Samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld 
politie, justitie, overheden en marktpartijen slagen er 
steeds vaker in om cyberbendes op te rollen. Ook zijn veel 
organisaties zelf al eens of meerdere keren slachtoffer 
geworden van een aanval. Deze ervaring kan in de 
toekomst van pas komen bij het afslaan van nieuwe 
aanvallen. Cybersecurity is daarmee uitgegroeid tot 
een boardroom issue. Steeds meer organisaties hebben 
bijvoorbeeld een beleid voor het veilig gebruiken van ICT-
middelen, zien toe op de naleving van dit beleid en zorgen 
voor opleidingen en trainingen om medewerkers meer 
bewust te maken van cyberrisico’s en cybersecurity. 

Om cybersecurity echt hoog op de agenda te krijgen, moet 
het onderwerp de aandacht hebben van alle lagen binnen 
de organisatie, te beginnen bij het hoogste management. 
Ook zullen de overheid en het bedrijfsleven nog meer met 
elkaar moeten samenwerken om de economische kansen 
die onze digitale economie biedt te verzilveren en de 
bijbehorende dreigingen het hoofd te bieden.

⁶ www.ncsc.nl/actueel/Cybersecuritybeeld+Nederland/cybersecuritybeeld-nederland-2018.html  
⁷ Meer informatie over de Cyber Security Raad vindt u op: www.cybersecurityraad.nl/  
⁸ Het onderzoek is te vinden via: www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/een-nooit-gelopen-race 
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Vrijwel alle organisaties maken gebruik van bepaalde 
standaardbeveiligingsmaatregelen, zoals firewalls. 
Sommige organisaties gaan al enkele stappen verder en 
hebben inbraakdetectie- en preventiesystemen of anti-
malware geïnstalleerd op gebruikerscomputers en servers. 
Helaas kunnen ook deze meer geavanceerde maatregelen 
professionele hackers, die met slimme trucs proberen 
binnen te komen, niet (altijd) stoppen. 
Zo kan een filter vaak niet voorkomen dat een medewerker 
op een phishing-mail klikt of dat medewerkers besmette 
privé-toestellen ook op hun werkplek gebruiken. Eenmaal 
bij uw organisatie binnengedrongen, hebben deze hackers 
dan vrij spel om waardevolle data naar buiten te sluizen of 
processen te verstoren.

Om zo veel mogelijk cyberdreigingen op te sporen 
en risico’s te minimaliseren zijn diverse maatregelen 
noodzakelijk. Organisaties hebben vandaag de dag dan 
ook de keuze uit een breed palet aan informerende, 
organisatorische en technische maatregelen om 
cybercriminelen buiten de deur te houden en de impact 
van een incident te minimaliseren. Deze maatregelen zijn 
globaal onder te verdelen in 5 categorieën, waarin zowel 
mensen, processen als technologie terugkomen:

1.  Voorspellende maatregelen 
  Hieronder vallen maatregelen zoals het actief verzame-

len van informatie over nieuwe dreigingen 

2.   Preventieve maatregelen
  Hieronder vallen maatregelen zoals het versleutelen van 

data, het maken van back-ups om op terug te vallen na 
een infectie met ransomware en het creëren van beveili-
gingsbewustzijn binnen de organisatie

3.   Detectiemaatregelen
  Hieronder vallen maatregelen zoals het inzetten van 

monitoringswerkzaamheden om een inbraak snel te 
detecteren, mobile device-managementsystemen 
gebruiken voor het beheren van uw mobiele vloot of het 
gebruikmaken van een ethische hacker die zoekt naar 
kwetsbaarheden in uw beveiliging

4.  Responsemaatregelen
  Hieronder vallen maatregelen zoals het inschakelen van 

forensische hulp om een incident te onderzoeken en het 
inrichten van de juiste communicatieprocessen, zodat 
iedereen na een incident snel geïnformeerd wordt

5.   Herstelmaatregelen
  Hieronder vallen maatregelen zoals het inrichten van  

de processen voor het terugplaatsen van back-ups en 
het realiseren van een uitwijklocatie waar uw belang-
rijkste werkzaamheden na een incident snel kunnen 
worden hervat

Beveiligen op basis van risico’s
De meeste organisaties groeien naar optimale security 
toe. Vaak beginnen ze bijvoorbeeld met het inrichten 
van preventie- en herstelmaatregelen, om hier later ook 
detectie- of zelfs voorspellende maatregelen aan toe 
te voegen. Er zijn maar weinig organisaties die het zich 
kunnen veroorloven om alle mogelijke maatregelen te 
nemen. Het is ook lang niet altijd nodig om alle data en alle 
systemen optimaal te beschermen. 
Niet alle data en systemen zijn immers even cruciaal 
voor uw bedrijfsvoering. Het gaat erom dat u passende 
maatregelen treft, gebaseerd op de werkelijke risico’s die u 
loopt. Juist omdat u keuzes moet maken, is het belangrijk 

De visie van KPN 
Stem uw securitybeleid af op de risico’s

Het aanscherpen van uw securitybeleid betekende vroeger vaak het simpelweg 
toevoegen van nog meer ICT-beveiligingsoplossingen. Die aanpak volstaat niet 
meer. Om de toenemende stroom aan gegevens te beheren en te beveiligen, 
zijn processen en mensen minstens zo belangrijk. Zo is het cruciaal dat elke 
medewerker zich bewust is van mogelijke cyberrisico’s. Security is dus niet langer 
alleen de verantwoordelijkheid van een ICT-afdeling, maar is inmiddels een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele organisatie.
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om goed te inventariseren waar u, bij welk proces of 
bedrijfsonderdeel, een bepaald risico loopt. Cybersecurity 
voor uw organisatie begint dan ook met het begrijpen en 
beheren van deze risico’s. Onderstaande stappen geven 
inzicht in de manier waarop u een goede risicoanalyse kunt 
maken en hoe u vervolgens uw organisatie het beste  
kunt beveiligen:

1. Identificeer uw belangrijkste assets
  De belangrijkste 1e stap is het in kaart brengen 

van de data en systemen die cruciaal zijn voor uw 
bedrijfsvoering. U kunt hierbij denken aan harde en 
zachte assets. Zachte assets zijn bijvoorbeeld digitale 
bestanden en gegevens, applicaties of intellectueel 
eigendom. Harde assets zijn bijvoorbeeld modems, 
apparatuur, voertuigen of verbindingen. Het is belangrijk 
om goed te inventariseren welke assets echt onmisbaar 
zijn voor uw bedrijfscontinuïteit.

2. Identificeer de bedreiging
  De volgende stap is het inventariseren van de 

dreigingen. Bekijk bijvoorbeeld of een hacker 
gemakkelijk bij een database kan komen die u als 
cruciaal heeft aangemerkt, of onderzoek of het 
gemakkelijk is om een belangrijke server plat te 
leggen met DDoS-aanval. Het is ook belangrijk om het 
koppelveld tussen digitaal en analoog goed te bekijken. 

  Zijn er bijvoorbeeld kwetsbaarheden in uw industriële 
automatisering of is de communicatieverbinding van uw 
slagboom gemakkelijk te hacken? 
 
Om verschillende dreigingen goed in te kunnen 
schatten, moet u dus weten waar de kwetsbaarheden 
zitten in de beveiliging. U kunt dit onderzoeken 
door bijvoorbeeld penetratietesten (PEN-testen) of 
vulnerability-assessments uit te (laten) voeren.

3. Onderzoek de impact van een incident 
  Sommige incidenten komen misschien niet zo snel 

voor, maar hebben wel veel impact. Andere incidenten 
zijn wellicht heel moeilijk te voorkomen, maar hebben 

slechts beperkte gevolgen. Wat de impact is van 
verschillende mogelijke incidenten is een belangrijk 
onderdeel van het beveiligingsonderzoek. U kunt hierbij 
het beste gebruikmaken van als-dan-scenario’s. Bekijk 
bijvoorbeeld wat de gevolgen voor uw organisatie 
zouden zijn als een hacker of kwaadwillende insider de 
hand weet te leggen op belangrijke, privacygevoelige 
data. Of wat de impact is op uw productieproces als 
dit door kwaadaardige software wordt beïnvloed. 
Denk hierbij procesoverstijgend: u krijgt bijvoorbeeld 
niet alleen te maken met herstelkosten en 
terugroepacties, maar ook met daaraan gerelateerde 
imagoschade en mogelijk met boetes van de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

4.  Stel de investeringsbereidheid vast
  Aan iedere maatregel hangt een prijskaartje, ook aan 

het optimaliseren van bestaande processen. Zorg dat u 
helder voor ogen hebt welke budgetten er beschikbaar 
zijn om de belangrijkste assets te beschermen en de 
impact van incidenten te minimaliseren. Vergeet daarbij 
niet om naast de initiële kosten ook onderhoudskosten 
mee te nemen in uw afweging. 

5.  Selecteer, test en evalueer de beschermende  
maatregelen

  Sommige maatregelen lijken op papier goed te passen 
bij uw security-wensen, maar sluiten in de praktijk niet 
zo goed aan bij uw processen. Om goed te bepalen 
welke weerbaarheidsmaatregelen bij uw organisatie 
passen is het belangrijk dat de technologie achter de 
oplossingen, de mensen die de oplossingen gebruiken 
en de processen waarop de oplossingen van toepassing 
zijn, goed met elkaar samenhangen. Zo kunt u kiezen 
voor encryptie- en back-up-oplossingen, maar zonder 
na te denken over processen voor incident-response en 
het trainen van medewerkers hebben deze maatregelen 
weinig zin. De mens vormt immers nog altijd de grootste 
risicofactor. Veel incidenten beginnen namelijk bij het 
openen van een e-mail met een besmette bijlage of een 
geslaagde phishing-poging.
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Houd de controle 
Uw cybersecuritybeleid is na de implementatie van de 
bij uw organisatie passende weerbaarheidsmaatregelen 
niet afgerond. U zult altijd alert moeten blijven op nieuwe 
dreigingen en ontwikkelingen die een gevaar vormen 
voor uw belangrijkste assets. Het is zeer aannemelijk 
dat u in de toekomst mogelijk nieuwe of aanvullende 
maatregelen zult moeten treffen om securityincidenten te 
kunnen blijven voorkomen.

Beveiligingsbewustzijn moet een constant gegeven zijn 
binnen uw organisatie en bij uw medewerkers. Het is 
dan ook noodzakelijk om de processen voor bijvoorbeeld 
incident-response regelmatig te testen en te evalueren. 
Ook zult u het beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie 
constant moeten blijven trainen. Als incidenten of aanvallen 
plaats hebben gevonden, is het goed om te leren van wat 
er wel en niet goed is gegaan voor, tijdens en na de aanval 
en tijdens het herstelproces. Zo zorgt u ervoor dat u veilig 
en compliant bent en blijft. Met een stabiel en passend 
cybersecuritybeleid en een constant beveiligingsbewustzijn 
kunt u bekende dreigingen tegengehouden en 
onbekende dreigingen detecteren. U kunt reageren op 
incidenten als deze plaatsvinden en hiervan leren. Goede 
securityrapportages stellen u bovendien in staat om uw 
compliancy ook aan te tonen bij audits en controles.

‘Het gaat erom dat u passende 
maatregelen neemt, gebaseerd  
op de werkelijke risico’s die  
u loopt.’

Zelf doen of uitbesteden?
Veel organisaties moeten een afweging maken tussen weerbaarheidsmaatregelen zelf implementeren en beheren of dit 
uitbesteden aan een partner. Zelf implementeren kan een gevoel van controle geven, maar brengt ook met zich mee dat u 
alle benodigde specialismen in eigen huis moet hebben. Daarbij zult u ook voortdurend zelf moeten zorgen voor training 
en opleiding. Het uitbesteden van deze taken ontzorgt veel organisaties, maar werkt alleen als de verantwoordelijke 
securitypartner tot in detail weet wat er zich afspeelt binnen de organisatie.

De ervaring leert dat een securityoplossing voor een groot deel bestaat uit goed beheer. Mensen en processen zijn hierin 
minstens zo belangrijk als technologie. Steeds meer organisaties komen dan ook tot de conclusie dat zij over onvoldoende 
tijd en kennis in eigen huis beschikken om die beheertaak zelf uit te voeren en de processen te optimaliseren. Hierdoor 
ontstaat een groeiende behoefte aan uitbesteding van operationele securitytaken. 
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                      Overheid
De overheid heeft de digitalisering omarmd en zichzelf 
ambitieuze doelstellingen opgelegd. Zo moeten 
ondernemers en burgers zaken met de overheid 
volledig digitaal kunnen afhandelen. De digitalisering 
van de overheid kan onder meer leiden tot betere 
dienstverlening en het verhogen van de efficiëntie. 
Deze potentiele voordelen gaan echter wel gepaard 
met nieuwe uitdagingen op het gebied van security. 
Want van persoonsgegevens en aanvaringen met 
justitie tot informatie over onze financiële situatie en 
onze baan; er is geen instantie die meer gevoelige data 
over ons in handen heeft dan de overheid. Nationale 
en lokale overheden hebben de verantwoordelijkheid 
om deze data op een veilige manier op te slaan en te 
delen, terwijl deze data tegelijkertijd voor criminelen 
ontzettend waardevol zijn. Niet alleen ‘gewone’ 
cybercriminelen hebben interesse in de data van de 
overheid, ook geopolitieke ontwikkelingen en hackers die 
uit idealistische motieven handelen, vormen een risico.

Binnen het securitybeleid van de overheid bieden 
instrumenten als de Baseline Informatiebeveiliging 
Rijksdienst (BIR) en de Baseline Informatiebeveiliging 
Nederlandse Gemeenten (BIG) deze overheden de 

mogelijkheid om te meten of de organisatie voldoende 
‘in control’ is op het gebied van informatiebeveiliging. 
Uiteraard zijn ook meer technische maatregelen onmisbaar, 
zoals antivirus en anti-DDoS-maatregelen, of het voorzien 
in de mogelijkheid om data versleuteld op te slaan of te 
versturen. Ook het beveiligen van verbindingen is zeer 
belangrijk. Zo blijkt uit een recent onderzoek van de 
Open State Foundation dat minder dan de helft van de 
overheidswebsites beveiligde verbindingen ondersteunt.⁹ 

Naast het beveiligen van persoonsgebonden gegevens, 
is het ook de taak van de overheid om ervoor te zorgen 
dat industriële controlesystemen, zoals de bediening 
van sluizen, bruggen en gemalen, goed beveiligd zijn 
tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik. 
Aanvallen op deze operationele technologie vormen 
namelijk een bedreiging voor vitale infrastructuren. Een 
grote brug die door hackers bijvoorbeeld geopend wordt 
tijdens de avondspits brengt vanzelfsprekend enorme 
risico’s met zich mee. Alleen met gedegen, specifiek 
voor deze industrie ontworpen securityvoorzieningen, 
uitgebreide testprogramma’s en voortdurende 
monitoring kunnen we inbraken en hacks op vitale 
infrastructuren tijdig opmerken en neutraliseren. 

Security in de praktijk
3 sectoren uitgelicht

Elke sector heeft te maken met andere uitdagingen op het gebied van 
informatie beveiliging. Zo zijn er sectoren die over veel privacygevoelige 
persoonsgegevens beschikken of sectoren die gevoeliger zijn voor DDoS-
aanvallen. Zoals we eerder al hebben geconcludeerd, kunnen andere 
risicoprofielen en dreigingsindicaties leiden tot andere weerbaarheids-
maatregelen. In dit hoofdstuk nemen we 3 sectoren onder de loep die 
hun securitybeleid allemaal op een andere, maar bij hun passende manier, 
vormgeven.

⁹ www.openstate.eu/nl/projecten/politieke-transparantie/ 
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                    Zorg
Door op een slimme manier gebruik te maken van 
digitalisering, big data en Internet of Things-toepassingen 
wordt binnen de zorgsector een grote kwaliteitsslag 
gemaakt. Moderne ICT-middelen dragen bij aan betere 
zorg, snellere interventies en het voorkomen van medische 
fouten. Medische apparaten met een netwerkverbinding 
kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan het verbeteren van 
de algemene gezondheid, de effectiviteit van medische 
behandelingen en de levenskwaliteit.

eHealth-ontwikkelingen en -toepassingen stellen patiënten 
en artsen in staat om steeds meer gebruik te maken van 
digitale zorgverlening. Bijvoorbeeld door via de computer 
diagnoses te stellen, uitslagen te bespreken en informatie 
uit te wisselen. Met eHealth kunnen patiënten op een 
laagdrempelige manier online contact onderhouden 
met hun arts of hulpverlener. Zo kunnen zij bijvoorbeeld 
gemakkelijk bloedstollingswaarden doorgeven, video-
contact zoeken met de thuiszorg, domotica-toepassingen 
gebruiken of een teleconsult aanvragen.  
Ook artsen kunnen hun patiënten beter helpen met behulp 
van eHealth, bijvoorbeeld door patiënten met chronische 
aandoeningen via telemonitoring te observeren. Zo kan de 
patiënt gewoon thuisblijven en hoeft deze niet naar een 
(minder prettige) ziekenhuisomgeving.

Met de grootschalige inzet van ICT-middelen groeit 
echter ook het risico dat kwaadwillenden deze middelen 
willen overnemen en gebruiken. Zo brengt het gebruik 
van medische apparaten die met een netwerk verbonden 
zijn een aantal potentiële risico’s met zich mee, zoals 
diefstal van persoonlijke informatie, doelbewuste sabotage 
van apparatuur om schade aan te richten, algemene 
ontwrichting van medische zorg en onvoorziene uitval van 
medische apparatuur. 

Bij eHealth-toepassingen bestaat bovendien het risico dat 
privacygevoelige data op straat komen te liggen.

Het gaat dan ook geregeld mis met bijvoorbeeld de 
bescherming van medische data. Dit blijkt uit cijfers van de 
Autoriteit Persoonsgegevens over 2017. In dat jaar ontving 
deze instantie ruim 10.000 meldingen van datalekken. 
Bijna 1/3 daarvan was afkomstig uit de sector gezondheid 
en welzijn.¹⁰ Cijfers over 2018 laten een vergelijkbaar beeld 
zien. De Autoriteit Persoonsgegevens ontving in dat jaar 
20.881 meldingen van datalekken. Gezondheid en welzijn 
ging weer aan kop met 29% van de datalekken. Menselijke 
fouten en onbeveiligde verbindingen waren volgens de 
Autoriteit Persoonsgegevens de belangrijkste oorzaken 
van de datalekken binnen de zorg. Volgens een onderzoek 
van Women in Cybersecurity (WICS) moesten patiënten 
in 2016 bij 1 op de 3 ziekenhuizen hun gegevens via een 
slecht beveiligde verbinding versturen.¹¹ Bij 25% van de 
ziekenhuiswebsites ontbreekt een beveiligde verbinding 
zelfs helemaal. 

Voor cybercriminelen is de zorgsector dan ook een 
steeds populairder doelwit. Een infectie met bijvoorbeeld 
ransomware heeft voor een zorginstelling vaak enorme 
gevolgen. Als systemen worden gegijzeld, staan er 
mensenlevens op het spel. Ziekenhuizen die worden 
getroffen, hebben vaak weinig andere opties dan het 
losgeld te betalen.

Het maken van back-ups is in de zorg dan ook geen 
overbodige luxe. Encryptie en toegangscontrole om 
privacygevoelige data te beschermen, zijn dat evenmin.  
Om de zorgsector handvaten te geven voor het opstellen 
van systemen voor informatiebeveiliging is de norm 
NEN 7510 opgesteld. Deze norm is gebaseerd op de 
internationale norm ISO 27001. Onder andere de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt specifiek 
de omgang met patiëntgegevens.

¹⁰ www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-presenteert-jaarverslag-2017-meer-aandacht-voor-privacy  
¹¹ www.wics.online/2017/01/1-out-of-3-hospitals-websites-is-not-secured-properly/

‘Voor cybercriminelen is 
de zorgsector een steeds 
populairder doelwit.’



                         Maakindustrie
De maakindustrie is, naast de zorg, 1 van de sectoren 
die het meest wordt aangevallen door cybercriminelen. 
Daarbij komt dat veel incidenten in deze sector niet 
worden gemeld, vanwege de vrees voor imago- en 
gevolgschade. De impact van cyberaanvallen op de 
maakindustrie is namelijk enorm. Veel industrieën maken 
met hun productiefaciliteiten deel uit van de vitale 
infrastructuur van Nederland. Een incident waarmee 
het productieproces wordt beïnvloed of verstoord, 
kan direct gevolgen hebben voor de omgeving en 
de Nederlandse samenleving. Zo kan een subtiele 
wijziging van voedingsrecepturen van buitenaf enorme 
consequenties hebben voor consumenten in Nederland.

In veel gevallen hebben hackers het gemunt op het 
intellectueel eigendom van industriële bedrijven. 
Sabotage en chantage zijn voor hackers belangrijke 
drijfveren om industriële partijen aan te vallen. Ze persen 
organisaties af door bijvoorbeeld te dreigen met het 
saboteren van industriële processen of met het gijzelen 
van industriële controlesystemen met ransomware.

Nieuwe opkomende technologieën zorgen ervoor dat de 
netwerken van fabrikanten steeds kwetsbaarder worden. In 
‘slimme fabrieken’ zijn steeds meer apparaten, zoals  

sensoren en machines, met het internet verbonden 
en daardoor kwetsbaar voor aanvallen. Met dergelijke 
dreigingen hebben fabrikanten nog niet eerder te 
maken gehad. Ook industriële controlesystemen (ICS) 
hebben steeds vaker een verbinding met het internet. 

Deze toegenomen kwetsbaarheid binnen deze sector 
maakt het noodzakelijk om de securitymaatregelen ook te 
betrekken op de industriële automatisering. De bekende 
ISA99/IEC 62443-standaard is hier goed bruikbaar voor. 
Hierin worden de diverse componenten van de ICT-
omgeving (waar industriële automatisering een onderdeel 
van is) ingedeeld in 6 lagen met gescheiden securityzones. 
Door de verwevenheid van IT en OT – waarbij de 
netwerken voor de operationele technologie (OT) vaak 
niet zijn ontworpen om verbinding te maken met een 
netwerk, waardoor ze zelden security als uitgangspunt 
hebben – moeten securitymonitoringsmaatregelen 
ook op beide omgevingen zijn gericht.

‘In veel gevallen hebben 
hackers het gemunt op het 
intellectueel eigendom.’
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Kernrol in de vitale infrastructuur
Vanuit onze jarenlange expertise en onze kernrol 
in de vitale infrastructuur, kunnen we de juiste 
oplossingen bieden om uw ICT-infrastructuur te 
beveiligen. KPN (er)kent als belangrijke stakeholder 
in deze vitale infrastructuur als geen ander het 
belang van security. Dit zit reeds jarenlang als een 
tweede natuur in onze dienstverlening ingeweven.

Kwaliteit en veiligheid, voor de gehele markt
KPN biedt het beste en het veiligste netwerk. Bovendien 
leveren we veilige producten en diensten voor iedereen. 
Daarnaast biedt KPN volledige ontzorging, zowel 
in technische oplossingen, als op het gebied van 
bescherming van privacy. Voor de gehele zakelijke 
markt, van overheden en corporates tot en met 
mkb beschermen wij uw digitale assets. Dankzij ons 
hebben alle militairen een digitale identiteit en is het 
UWV in staat elke maand veilig en vertrouwd uit te 
keren. Ook wordt er bij landelijke calamiteiten een 
betrouwbare infrastructuur door KPN geleverd, waar 

de gehele zwaailichtsector gebruik van maakt. Binnen 
het bedrijfsleven beschermen wij de infrastructuur 
van diverse vooraanstaande financiële instellingen 
tegen aanvallen van buitenaf. Bovendien worden de 
persoonsgegevens van het merendeel van de Nederlandse 
consumenten ook door ons beschermd tegen misbruik. 

Kennis en expertise
KPN heeft niet alleen jarenlange ervaring op het gebied 
van telecom, maar zeker ook op het gebied van IT en 
security. Bovendien bieden wij 24 uur per dag, 7 dagen per 
week en 365 dagen per jaar ondersteuning op specifieke 
dienstverlening vanuit de verschillende Security Operations 
Centra. Gezien de impact en aard van onze security-
dienstverlening wordt deze dienstverlening alleen door 
hooggekwalificeerde medewerkers uitgevoerd. Onze 
ethische hackers behoren zelfs tot de beste ter wereld. 
Ons werk doen we met verschillende KPN-bedrijven, zoals 
KPN, DearBytes en QSight IT. Door de gebundelde kracht 
van onze 3 ondernemingen zijn wij bovendien de nummer 
1 managed security service provider van Nederland.

Investeren in cybersecurity 
beschermt uw toekomst
Samen met u waarborgen we uw bedrijfscontinuïteit
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Identify 
Binnen het domein Identify bevinden zich diensten en 
producten die zich bezighouden met het identificeren van 
belangrijke assets en (mogelijke) dreigingen. Ook richt 
dit domein zich op het ontdekken van kwetsbaarheden in 
uw huidige ICT-infrastructuur en het verbeteren van uw 
authenticatiebeleid. Binnen dit domein wordt voornamelijk 
gekeken naar de bestaande situatie om te beoordelen: 
“Hoe zit het nu eigenlijk en wie kan er allemaal, bedoeld  

of onbedoeld, toegang krijgen tot mijn systemen  
en gegevens?”
Onder het domein Identify vallen de producten:

• Vulnerability Management & Compas
• Enterprise Mobility Management
• Network Access Control
• Security Assessment
• Ethical Assessment

Uw veiligheid in  
vertrouwde handen
Het security-portfolio van KPN

KPN beveiligt al decennialang de kritieke infrastructuur van Nederlandse 
organisaties. Met een uitgebreid security-portfolio levert KPN, samen met 
dochterbedrijven DearBytes en QSight IT een breed scala aan producten 
en diensten, uiteenlopend van Enterprise Mobility Management en 
Compliance Monitoring tot AntiDDoS en PenTesting. De 5 categorieën van 
securitymaatregelen die we eerder in dit whitepaper hebben besproken,  
vindt u ook terug in ons productportfolio. Dit is als volgt ingedeeld:

Indentify
Weten wat u hebt, wat  
belangrijk is en welke  
risico’s u loopt.

Prevent
Incidenten voorkomen 

met techniek  
en procedures.

Respond & Correct
Bijsturen op basis van  
opgedane inzichten in  
de hele keten.

Detect
Monitoren van  

verdacht gedrag en  
incidenten opvolgen

Security-portfolio van KPN

Security Advisory  
en KPN Consulting
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Prevent
In dit domein bevinden zich diensten en producten die zich 
bezighouden met het voorkomen van securityincidenten. 
Dit kunnen incidenten zijn door cyberaanvallen op uw 
netwerk, maar ook het binnenhalen van een besmet 
bestand op uw servers via een e-mail of website. Een 
belangrijk onderdeel van het voorkomen van incidenten 
ligt buiten de techniek, maar is wel voor een groot deel af 
te dekken door de juiste veiligheidsbeleidsregels (policies) 
te implementeren in bijvoorbeeld de firewall. Ook het 
menselijk handelen en uw interne gedragscodes zijn voor 
een groot deel bepalend voor het al dan niet succesvol 
voorkomen van cyberincidenten en –aanvallen. 
Onder het domein Prevent vallen de producten:

• Application Delivery Control
• Endpoint Protection
• PKIOverheid
• eHerkenning
• Mobile Connect
• Managed Firewall
• Web Security
• Email Security
• Mobile Threat Defense
• AntiDDoS

Detect
Helaas is het onmogelijk om een cyberincident volledig te 
voorkomen. Als er dus onverhoopt toch iets gebeurt, moet 
er adequaat op het incident gereageerd kunnen worden. 
Het is dan ook essentieel om goed bij te houden wat er 
allemaal aan activiteit heeft plaatsgevonden en om actief 
te blijven monitoren wat er nu plaatsvindt. Zo kunt u op 
tijd ingrijpen en verdere schade voorkomen. Het domein 
Detect concentreert zich op deze signalerings-  
en detectiemaatregelen.
Onder het domein Detect vallen de producten:

• Threat Intelligence
• Security & Compliance Monitoring

Respond & Correct
Het domein Respond & Correct concentreert zich op  
2 kerngebieden, reageren en herstellen. Want goed 
reageren op potentiele of ontdekte dreigingen, is 
vanzelfsprekend erg belangrijk. Zo kan er goed worden 
bijgestuurd op basis van de kennis en informatie die door 
het hele ketenproces is opgedaan. In het uiterste geval van 
onherstelbaar verlies van data, gegevens of systemen (na 
een aanval of incident) is het nodig dat u, na het oplossen 
van het incident, terug kunt gaan naar een periode waarin 
uw systeem nog niet besmet was. U kunt dan een back-up 
van een eerder systeem terugzetten of bepaalde systemen 
herstellen. Zo kunt u zo snel mogelijk weer verder werken 
en beperkt u verdere (economische) verliezen.
Hieronder vallen de producten:

• Incident Response
• Back-up Online
• Disaster Recovery Services

Security Advisory en KPN ICT Consulting
Naast ons reguliere productportfolio biedt KPN u ook 
diverse advies- en consultancydiensten aan. Dit zijn 
diensten als:

• Security Risicoanalyse
• Business Continuity Management
• Privacy-assessments
•  Professional services (detachering vanuit KPN 

consulting)
• Awareness games (The Board Room Game, AVG Game)
• Specifieke scans ISO27001/BIG/NEN/Maturity
• Coaching
• Implementatietrajecten
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Als opfrisser voor later
Wat u echt niet wilt vergeten over cybersecurity

Een exponentieel ontwikkelende wereld vraagt om 
zorgvuldigheid. Want niet alleen de verwachtingen 
en mogelijkheden van uw klanten, medewerkers 
en zakenpartners veranderen, ook de (digitale) 
veiligheidsrisico’s nemen andere vormen aan. Ongeacht 
uw branche of sector en ongeacht de grootte van 
uw organisatie, u bent een potentieel doelwit voor 
cybercriminelen. Ook cybercriminaliteit gaat namelijk 
mee in de exponentiele groei en ontwikkeling van onze 
wereld. Zo kennen we tegenwoordig niet alleen de 
‘traditionele hacker’, maar is dreiging ook afkomstig van 
hacktivisten, (oud)medewerkers en draagbare apparatuur. 
Kwaadwillenden zijn niet altijd meer ervaren software-
programmeurs met kwade motieven. Cyberaanvallen 
kunnen tegenwoordig met 1 druk op de knop besteld 
worden via internet. Een bestelde ransomware-aanval 
kan gemakkelijk uw hele organisatie treffen en ernstige 
gevolgen hebben. Niet alleen op het gebied van bedrijfs-
continuïteit, maar ook op het gebied van imagoschade.  
U kunt zelfs boetes krijgen van miljoenen euro’s als blijkt 
dat er sprake is van een datalek. 

Om u hiertegen te beschermen, zult u maatregelen moeten 
nemen. Maar welke maatregelen bij uw organisatie passen, 
is niet altijd even makkelijk te achterhalen. Voordat u een 
goede keuze kunt maken, zult u moeten inventariseren 
op welke vlakken uw organisatie en uw medewerkers 
het meeste risico lopen. Werkt u bijvoorbeeld veel met 
flexibele medewerkers die op verschillende locaties 
toegang willen tot uw organisatienetwerk, of werkt u veel 
met privacygevoelige gegevens? Is er specifieke wet- en 
regelgeving van toepassing op uw branche, of hebt u 
te maken met internationale regels? Deze en andere 
overwegingen leiden tot een nauwkeurig risicoprofiel van 
uw organisatie en bedrijfsvoering. Met een goede risico-
inventarisatie kunt u een security-strategie opstellen. Hierin 
bepaalt u waarin u wilt investeren en op welke manier. 
Vanzelfsprekend wilt u deze strategie implementeren in 
samenwerking met een betrouwbare en professionele 
partner. Bijvoorbeeld door samen te werken met een 
gespecialiseerde dienstverlener op het gebied van digitale 
veiligheid, zoals KPN. 

Door samen te werken met een gespecialiseerde security-
partner, een managed security service provider, kunt u op 
een veilige en passende manier het veiligheidsbeleid en 
veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie aanpakken. 
Goede security betekent namelijk lang niet altijd dat u 
simpelweg meer maatregelen moet treffen. Het is vooral 
belangrijk dat u uw securitybeleid afstemt op de risico’s 
die voor u het grootst zijn. Daarnaast is het zaak dat u 
goed onderscheid weet te maken tussen de verschillende 
soorten maatregelen die u kunt treffen en op welk moment 
van de dreiging deze maatregelen zich concentreren. 
Over het algemeen onderscheiden we 5 soorten 
veiligheidsmaatregelen:

1.  Voorspellende maatregelen. Deze maatregelen con-
centreren zich op het verzamelen van informatie over 
(mogelijke) nieuwe dreigingen.

2.  Preventieve maatregelen. Deze maatregelen concen-
treren zich op het voorkomen van incidenten en lekken.

3.  Detectiemaatregelen. Deze maatregelen concentreren 
zich op het opsporen van actuele dreigingen en het 
monitoren van uw systemen en apparatuur.

4.  Responsemaatregelen. Deze maatregelen concentre-
ren zich op het bieden van hulp bij een incident. 

5.  Herstelmaatregelen. Deze maatregelen concentreren 
zich op het herstellen van beschadigde systemen  
en gegevens. 

KPN kan u als ervaren partner op het gebied van telecom, 
ICT en security ondersteunen bij het vaststellen van uw 
risicoprofiel en het implementeren of verbeteren van 
nieuwe of bestaande securitymaatregelen. Onze ervaren 
professionals gaan samen met u aan de slag om precies 
vast te leggen op welke plaatsen u het meeste risico 
loopt en adviseren u over passende maatregelen. U kunt 
vervolgens zelf bepalen of u deze maatregelen in eigen 
beheer houdt, of dit uitbesteedt aan KPN. Zo helpen wij 
u bij het borgen van de veiligheid van uw organisatie, uw 
medewerkers en uw klanten op een manier die bij u past. 



Het verbinden van mensen en organisaties is al jaren onze 
missie, omdat wij weten dat u samen meer bereikt.  
In het samenwerken met anderen ontstaan meer creatieve 
ideeën en doet u nieuwe ontdekkingen. Wij willen dan ook 
dat elke consument en elke ondernemer zich vrij en veilig 
voelt om te verbinden, te communiceren en te werken 
op een manier die bij hen past. Wij geloven dat een sterk 
verbonden wereld en betere wereld is. Maar ook dat het 
verbinden van communicatie- en datastromen, met het oog 
op de toekomst, nog sneller, makkelijker en veiliger kan.  
Wij zien het dan ook als onze taak om in een nieuwe wereld 
van digitale en technologische ontwikkelingen onze rol als 
verbinder te blijven uitvoeren. Om met u mee te denken over 
veiligheid, datagebruik en toekomstontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld Internet of Things of cloud-migratie.  
Om het gesprek aan te gaan over cyberdreigingen, 
het gebruik van mobiele apparaten of veilig en flexibel 
thuiswerken. Wij willen met onze kennis, expertise en ons 
netwerk een rol van betekenis blijven spelen voor Nederland. 

In dit whitepaper hebben wij u modellen en structuren 
aangereikt om vanuit een brede context op abstract niveau 
én met concrete voorbeelden naar uw eigen organisatie 
te kijken en de inzet van securitymaatregelen daarmee 
in verband te brengen. Hebt u daarbij meer hulp of 
ondersteuning nodig? Dan kunt u hiervoor uiteraard bij 

ons terecht. KPN biedt u als nummer 1 managed security 
service provider van Nederland volledige ondersteuning 
op vrijwel alle dienstverlening en biedt u daarnaast diverse 
hierop aansluitende producten en diensten. Als grootste 
telecombedrijf van Nederland geloven wij in eenvoudige, 
veilige en betrouwbare security-oplossingen, precies zoals 
u van KPN mag verwachten. Op onze speciale webpagina 
kpn.com/security kunt u alle mogelijkheden bekijken 
en beoordelen welke oplossingen het beste passen bij 
uw organisatie en uw transformatie. Daarnaast bieden 
wij vanzelfsprekend ook een breed aanbod aan andere 
producten en diensten aan, bijvoorbeeld op het gebied van 
cloud-technologie of Internet of Things.

KPN neemt, vanuit zijn lange historie, een belangrijke plek 
in binnen de Nederlandse samenleving. In deze tijd hebben 
we veel nieuwe technologieën voorbij zien komen. Toch is 
het ons in de afgelopen 140 jaar gelukt om telkens weer in 
de juiste technologieën te investeren en deze beschikbaar 
te maken voor zowel consumenten als voor de zakelijke 
markt. Ons uitgangspunt daarbij is altijd dat we zelf een 
realistisch beeld hebben van technologie en dit ook als 
zodanig presenteren aan onze klanten. Daarnaast willen dit 
beeld ook altijd verbinden aan de toegevoegde waarde van 
technologie in het dagelijks leven en binnen organisaties. 
Zo maken wij het leven leuker, vrijer en makkelijker.

Hoe ziet uw security-
toekomst eruit?
Ontdek de mogelijkheden, samen met KPN
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kpn.com/security

Wilt u meer weten over hoe KPN u ondersteunt  
bij het optimaliseren van uw securitybeleid?
Neem voor meer informatie contact op met uw KPN Accountmanager  
of mail naar info-grootzakelijk@kpn.com
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