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3D SECURITY VOOR 
STROOM, KOELING EN 
FYSIEKE BEVEILIGING 
IN HET DATACENTER 

HET IS 5 OVER 12 
IN DE STRIJD TEGEN 
CYBERCRIMINELEN

KAN EEN MAILBOX 
TERUGZETTEN LEIDEN 
TOT EEN FORSE AVG-
BOETE?

OVER DE NOODZAAK VAN
CONTINUOUS 
SECURITY TESTING



voorbeeldbedrijf.nl/.well-known/security.txt

# Our security address
Contact: mailto:security@voorbeeldbedrijf.nl
Expires: 2023-09-30T22:00:00.000

Wanneer ethische hackers kwetsbaarheden of beveiligingslekken 
ontdekken, is vaak niet duidelijk waar deze gemeld kunnen worden. 
Hierdoor lopen organisaties onnodig risico. Hiervoor is een nieuwe 
internetstandaard (RFC) bedacht: security.txt. 

Security.txt is een eenvoudig tekstbestand dat ethische hackers leidt 
naar het contactadres voor het melden van beveiligingsproblemen. 
Hierdoor kunnen organisaties snel actie ondernemen. Implementeer 
security.txt daarom vandaag nog.

Beveiligingslek? Met  security.txt
wordt het gemeld op de juiste plek.

digitaltrustcenter.nl/securitytxt

257.023_EZK_security.txt_advertentie_A4_06_JG.indd   2257.023_EZK_security.txt_advertentie_A4_06_JG.indd   2 13-10-2022   14:2613-10-2022   14:26
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COLOFON

EDITORIAL: ERIC LUTEIJN

Cloudexpo 2022

Die beurs wordt gehouden op 7 en 8 
december in Houten en is gratis 
toegankelijk. De animo van exposanten en 
bezoekers is nu al bijzonder groot. Dat laat 
zien dat er echt behoefte is aan een 
vakbeurs waar alle facetten van de cloud 
worden belicht. Infosecurity is een van die 
facetten. Zonder security is veilig gebruik 
van de cloud onmogelijk. De cloud is ook 
nodig als platform voor security-diensten 
voor andere omgevingen. Dat illustreert 
waarom cloud en security onlosmakelijk met 
elkaar zijn verbonden. 

Over dat laatste schrijft InfoSecurity 
Magazine regelmatig. Ook de 
zusterpublicatie ITchannelPRO besteedt 
vaak aandacht aan security. Zo voorzien we 
eindgebruikers en het kanaal met voor hen 
relevante en actuele informatie over dit 
brede onderwerp. 

Voor u ligt het laatste 2022 nummer van 
InfoSecurity Magazine. Een bijzondere uitgave, 
want het blad gaat deze keer niet alleen naar 
de abonnees. Bezoekers van de Cloudexpo 2022 
beurs ontvangen dit nummer ook.  

In 2022 hebben we in totaal meer dan 150 
artikelen gepubliceerd waarbij security en 
cloud tezamen een rol spelen.  Dat staat 
nog los van de artikelen die specifiek over 
slechts een van die twee thema’s. We zien 
aan de statistieken en directe respons dat 
hier veel behoefte aan is. Zo is het recente 
artikel over de aanpak in Zwitserland van 
kwetsbare Exchange server voor sommigen 
een welkome reminder dat deze 
problematiek ook nog in Nederland 
voorkomt. Informeren en een call to action. 

Andere artikelen zetten de lezers tot 
nadenken. Zo hebben we een maand 
geleden Secior laten vertellen over de  
beveiliging OT en IoT in kritieke 
infrastructuur. Genetec legde uit waaruit de  
risico’s van oudere 
toegangscontrolesystemen bestaan.  
Naast aandacht voor bestaande issues 
besteedt InfoSecurity Magazine ook 
aandacht aan innovaties die impact hebben 
op de veilige omgang met IT. Bekendste 
voorbeeld daarvan  Quantum technologie 
om de huidige crypto technologie te 
vervangen. Een onderwerp dat nu nog zeer 
abstract overkomt, maar waarbij 
Nederlandse bedrijven een onderbelichte 
voortrekkersrol vervullen. 

Ik wens u veel leesplezier toe en een 
leerzaam bezoek aan de Cloudexpo 2022.  

Infosecurity Magazine is het enige 

onafhankelijke vakblad in de Benelux dat 

zich expliciet bezighoudt met informatie-

beveiliging. Het blad beweegt zich op het 

snijvlak van technologie en beleid. Vanaf het 

hekwerk tot in de boardroom. Toezending 

van Infosecurity Magazine vindt plaats op 

basis van abonnementen en controlled 

circulation. Abonnementen kunnen iedere 

maand ingaan en worden jaarlijks automatisch 

verlengd. Opzeggingen, uitsluitend 

schriftelijk, dienen uiterlijk twee maanden 

voor het einde van de abonnementsperiode in 

ons bezit te zijn.
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‘De cloud is ook nodig 
als platform voor 
security-diensten voor 
andere omgevingen’
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06 Cyberprotection vergt 100% focus
IT-Value gaat een nieuw initiatief aan met de oprichting 
van DataRely, een bedrijf dat zich vollédig focust op 
databeveiliging, governance, back-up en restore. 

07 Kan mailbox terugzetten leiden tot forse 
AVG-boete?
Recent heeft de AVG-toezichthouder in Italië een boete 
van 10.000 Euro opgelegd aan een bedrijf dat heel erg de 
mist is ingegaan met het afsluiten van een mailbox. Op 
basis van het bovenstaande model zou je denken dat er 
eigenlijk maar twee opties zijn: dichtgooien als het een 
e-mailadres is dat verwijst naar een persoon en 
openhouden, of verruimen, als het gaat om een generiek 
e-mailadres.

08 Orange en Netskope bundelen hun krachten
Orange Business Services, een wereldwijd bedrijf voor 
network-native digitale diensten, Orange Cyberdefense, 
een toonaangevende aanbieder van 
cybersecuritydiensten, en Netskope, een leider op het 
gebied van secure access service edge (SASE), werken 
samen om een nieuwe SSE-oplossing (Security Service 
Edge) te leveren die is geïntegreerd in het Orange Telco 
Cloud Platform.

12 3D security voor datacenters
Cybersecurity focust vooral op ICT-systemen en 
netwerken. Maar een goed functionerend datacenter 
vraagt ook om koeling, stroom en fysieke beveiliging die 
ook kwetsbaar zijn voor aanvallen. Gezien het risico voor 
de kritieke infrastructuur in Nederland, richt het nieuwe 
Nederlandse bedrijf Secior zich specifiek op deze 
uitdaging.

14 Over de noodzaak en voordelen van 
Continuous Security Testing
Recent spraken we met Wade Lance, Field CISO van 
Synack, een bedrijf gespecialiseerd in continuous 
security testing. Wade legde dat begrip uit en vertelde 
voor welke bedrijven dat interessant is.
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Het is vijf óver twaalf: 

Cyberprotection 
vergt 100% focus 

werken we ook met een MSP-platform 
waar deze data gestald kunnen worden. 
Op die manier borgen en beheren we 
deze data. Samen met IT-Value. Ook bij 
verlies. Zo kunnen we onze klanten áltijd 
helpen. Onze diensten en services 
bestaan, kortweg geformuleerd, uit 
analyse en advies, consultancy, managed 
services, beheer (via IT-Value) en 
licentieverkoop.’ 

‘We focussen ons ook op de DataRely 
security scan, waarbij we in een heel 
korte tijd in staat zijn om inzicht te 
geven in waar data staan, wie er bij kan, 
wat er mee gebeurt of de data nog uniek 
is etc. Na een dergelijke scan ziet de 
klant in een DataRely security score 
terug hoeveel gevaar hij/zij loopt 
gedurende het bewaren van zijn data en 

hoe goed hij is voorbereid op een 
(ransomware) aanval.’ 
  
Beide bedrijven versterken elkaar op het 
vlak van expertise en kennisdeling, maar 
zeker ook door hun krachten te bundelen 
op andere vlakken. Men richt zich op 
bedrijven met meer dan 300 
medewerkers. Daarnaast zal DataRely 
gaan samenwerken met IT-partners die 
gebruik kunnen gaan maken van het 
eigen MSP-model van DataRely. De 
laatste doelgroep beslaat de 
strategische IT-partners: de fulfilment 
partijen die zelf over onvoldoende kennis 
en kunde beschikken op dit vlak. 
Partners kunnen DataRely inzetten op 
(advies)projecten en gebruikmaken van 
het MSP-model en/of de dienst beheer.  

IT-Value gaat een nieuw initiatief aan met de oprichting van 
DataRely, een bedrijf dat zich vollédig focust op databeveiliging, 
governance, back-up en restore. 

Maurice Aalders, eigenaar IT-Value: ‘Het 
is voor bedrijven de hoogste tijd om aan 
de slag te gaan met het serieus 
beveiligen en managen van bedrijfsdata. 
Daardoor kun je beschikken over 
hoogwaardige specialistische kennis en 
de laatste cybertechnologieën. Het is 
niet twee voor twaalf, maar vijf óver. 
Veel IT-leveranciers doen bovenstaande 
onderwerpen er zo’n beetje bij: wij zijn 
ervan overtuigd dat dit een aparte focus 
nodig heeft, vandaar ons nieuwe 
initiatief met DataRely.

Floris van Miert, verantwoordelijk voor 
DataRely vult aan: ‘De naam DataRely 
zegt het al: wij zorgen ervoor dat de 
klant kan vertrouwen op zijn bedrijfsdata 
en de beschikbaarheid daarvan. Dát is 
de missie. Naast inzet van onze kennis, 



INFOSECURITY MAGAZINE | NR. 4 | DECEMBER 2022 | 7

NIEUWS

Privacybescherming in de praktijk

Kan mailbox 
terugzetten 
leiden tot forse 
AVG-boete ?

Ook privé-mails
In die postbus zaten niet alleen zakelijke 
mails, maar ook privé-mails. Privé-mails, 
bevatten persoonsgegevens. Die moeten 
beschermd worden. Het delen met een 
hele afdeling – nogmaals zonder 
medeweten van de betroffen persoon - 
is dat natuurlijk niet. 
Het is te makkelijk om te zeggen dat de 
medewerker het zakelijke adres niet 
voor privé-aangelegenheden had mogen 
gebruiken. Daar zijn afspraken over te 

maken, maar het is in de meeste 
gevallen nooit voor de volle 100 procent 
te voorkomen. Evenzo is het 
onverstandig te wijzen naar de 
werknemer als de persoon die de 
postbus voor het vertrek had moeten 
opschonen. Die persoon heeft immers 
geen toegang tot de back-ups en 
gearchiveerde bestanden. 

De fout is gemaakt door de directie die 
de opdracht heeft gegeven. Evenzo 
heeft de IT-dienstverlener (intern of 
extern) een probleem. Uit het 
boetebesluit blijkt namelijk niet dat die 
heeft gewezen op het onrechtmatige 
karakter van de opdracht. De moraal van 
het verhaal mag duidelijk zijn: niet elke 
opdracht voor het herstellen van een 
mailbox kan door de beugel en kan zelfs 
leiden tot het overtreden van de AVG. 

Recent heeft de AVG-toezichthouder in Italië een boete van 10.000 Euro opgelegd aan een bedrijf dat 
een fout heeft gemaakt met het afsluiten van een mailbox. Op basis van het bovenstaande model zou 
je denken dat er eigenlijk maar twee opties zijn: dichtgooien als het een e-mailadres is dat verwijst 
naar een persoon en openhouden, of verruimen, als het gaat om een generiek e-mailadres. 

Het bedrijf kreeg de boete om de 
volgende fout. Een medewerker verliet 
het bedrijf. Afgesproken was dat het 
e-mailadres uit de lucht zou worden 
gehaald. Er gebeurde echter iets heel 
anders. De directie besloot na enige tijd 
de gearchiveerde mailbox weer open te 
zetten en meerdere collega’s toegang te 
geven. Dat was niet afgestemd met de 
ex-werknemer en het was ook in 
afwijking van de staande beleid van het 
bedrijf. 

‘Het is te makkelijk om te zeggen dat de 
medewerker het zakelijke adres niet voor 
privé-aangelegenheden had mogen 
gebruiken’?
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MARKTONTWIKKELING

Voor carrier-class connectiviteit en SASE-diensten

Orange en Netskope 
bundelen hun krachten

De verbeterde oplossing is ontworpen om optimale 
prestaties te leveren met maximale beveiliging, wat 
betekent dat bedrijven niet langer een compromis 
tussen beide hoeven te vinden.

Een decennium van verschuiving naar Cloud en 
Mobile Computing, samen met de altijd aanwezige 
eisen van hybride werkomgevingen, hebben beveili-
ging en netwerkvereisten op een ramkoers gebracht. 
Hoewel SSE de beveiligingsuitdagingen aanpakt, 
moeten bedrijven deze integreren in overkoepelende 
connectiviteitsstrategieën om de voordelen van 
SASE optimaal te benutten.

Orange Business Services, een wereldwijd bedrijf voor network-native digitale 
diensten, Orange Cyberdefense, een toonaangevende aanbieder van 
cybersecuritydiensten, en Netskope, een leider op het gebied van secure access 
service edge (SASE), werken samen om een nieuwe SSE-oplossing (Security 
Service Edge) te leveren die is geïntegreerd in het Orange Telco Cloud Platform

Beveiligingsexpertise
Het partnerschap maakt gebruik van de beveiligings-
expertise van Orange Cyberdefense en de wereld-
wijde aanwezigheid van Netskope in de particuliere 
security-cloud en het toonaangevende SSE, waar-
door Orange Business Services consistente internet-
beveiliging op en buiten het netwerk kan leveren. Dit 
zal zakelijke klanten helpen beschermen tegen 
dataverlies en de groeiende hoeveelheid geavan-
ceerde bedreigingen voor Cloud-, web- en privé-toe-
passingen, met alle kenmerken van een cloud-native 
platform.
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Een decennium van verschuiving naar 
Cloud en Mobile Computing, samen met 
de altijd aanwezige eisen van hybride 
werkomgevingen, hebben beveiliging en 
netwerkvereisten op een ramkoers 
gebracht. Hoewel SSE de beveiligings-
uitdagingen aanpakt, moeten bedrijven 
deze integreren in overkoepelende 
connectiviteitsstrategieën om de 
voordelen van SASE optimaal te 
benutten.

Het partnerschap maakt gebruik van de 
beveiligingsexpertise van Orange 
Cyberdefense en de wereldwijde 
aanwezigheid van Netskope in de 
particuliere security-cloud en het 
toonaangevende SSE, waardoor Orange 
Business Services consistente internet-
beveiliging op en buiten het netwerk kan 
leveren. Dit zal zakelijke klanten helpen 

beschermen tegen dataverlies en de 
groeiende hoeveelheid geavanceerde 
bedreigingen voor Cloud-, web- en 
privé-toepassingen, met alle kenmerken 
van een cloud-native platform.

De gezamenlijk beheerde oplossing 
vermindert de complexiteit voor bedrij-
ven en biedt continu bijgewerkte cloud 
security via het Orange Business 
Services Telco Cloud Platform. Telco 
Cloud Platform is een revolutie in de 
manier waarop netwerken worden 
gebouwd, uitgevoerd en beheerd met 
verbeterde prestaties. De software 
gedefinieerde aanpak die is geoptimali-
seerd voor telco-workloads zorgt voor 
meer flexibiliteit en kostenbesparing.

Managed solution
De gezamenlijk beheerde oplossing 
vermindert de complexiteit voor bedrij-
ven en biedt continu bijgewerkte cloud 
security via het Orange Business 
Services Telco Cloud Platform. Telco 
Cloud Platform is een revolutie in de 
manier waarop netwerken worden 
gebouwd, uitgevoerd en beheerd met 
verbeterde prestaties. De software 
gedefinieerde aanpak die is geoptimali-
seerd voor telco-workloads zorgt voor 
meer flexibiliteit en kostenbesparing.

Hybride werkomgevingen
De verbeterde oplossing is ontworpen 
om optimale prestaties te leveren met 
maximale beveiliging, wat betekent dat 
bedrijven niet langer een compromis 
tussen beide hoeven te vinden.

De verbeterde oplossing is ontworpen 
om optimale prestaties te leveren met 
maximale beveiliging

Contact
Gunther Ceusters, Channel Sales Manager
info-neur@netskope.com 
www.netskope.com/
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Richtlijn van 
Witte Huis 
voor het testen 
van software 

nu een ‘software bill of materials’ 
(SBOM) wordt verlangd. Men moet dus 
vooraf inzichtelijk maken waaruit het 
pakket bestaat. Software is immers 
geen product dat van A tot Z zelf is 
ontwikkeld. Men doet leentjebuur bij 
opensource bronnen, herbruikt 
bestaande eigen componenten of koopt 
iets in bij een andere partij. 

Waar dat toe kan leiden is inmiddels 
meer dan bekend. Deze richtlijn is een 
direct gevolg van de schade die 
Solarwinds heeft aangericht in 2020. 
Dat bedrijf had gewoon geen serieuze 

kwaliteitscontrole voor delen van de 
eigen software. Russische 
cybercriminelen hebben daar maximaal 
van geprofiteerd. 

Aansprakelijkheid 
SBOM is belangrijk, maar tegelijk is het 
niets anders dan een vorm van 
zelfcertificering. Dat is een beperking, 
waar beter naar gekeken moet worden. 
Aan de andere kant is het wel zo – en 
dat is nog weinigen opgevallen – dat een 
SBOM het makkelijker maakt de 
softwaremaker of vendor aansprakelijk 
te stellen voor fouten. 

Daarmee gaat Amerika dus dezelfde 
kant op als de EU al doet. De afnemers 
moeten alle software gaan testen en 
deel daarvan is het analyseren van een 
gedetailleerd document van de 
leverancier. Dat document wordt dus 

Onlangs heeft het Witte Huis de richtlijn voor het testen van derde software voor 
overheidsdiensten bekend gemaakt. Sinds vorig jaar is aan de tekst gewerkt en nu 
weten alle afnemers en leveranciers waar ze extra op moeten letten. 

De softwarerichtlijnen van het Witte 
Huis zijn bedoeld om van 
softwareproducenten garanties te 
krijgen dat zij hun software screenen 
volgens de NIST richtlijnen. Daarbij gaat 
het om kwetsbaarheden en integriteit 
van de code. Zonder de tests mag de 
software niet meer op systemen van de 
overheid worden geïnstalleerd. Daarbij 
maakt het niet uit of het gaat om nieuwe 
installaties of upgrades. 

SBOM 
Testen is een ding. Iets dat er veel mee 
te maken heeft is dat van alle vendors 

‘Daarmee gaat Amerika dus dezelfde kant 
op als de EU’
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ONDERZOEK

Initiatief van ACA IT-Solutions, Fontys Hogeschool ICT en MKB Brabant

Onderzoek naar 
cyber-weerbaarheid 
MKB in Brabant

Cybersecurity is enorm belangrijk voor 
de beveiliging en continuïteit van 
organisaties. Om een goed beeld te 
krijgen hoe het gesteld is met de 
cyberweerbaarheid van MKB-bedrijven 
in Noord-Brabant, doet ACA IT-Solutions 
onderzoek in de regio. Het doel is om 
organisaties bewust te maken van de 
gevaren en attent te maken op mogelijke 
verbeterpunten. Tevens kan dit 
onderzoek gebruikt worden als 
referentiekader, om te zien of een 
organisatie in de regio laag of juist hoog 
scoort op het gebied van cybersecurity. 

Fase 2 
Aan het einde van het marktonderzoek 
heeft men de mogelijkheid om deel te 
nemen aan een additioneel onderzoek, 
waarin de openbare veiligheidsrisico’s 
van organisatie getoetst worden (een 
zogeheten OSINT-scan). In dit tweede 
onderzoek wordt onderzocht of en hoe 
organisaties op het open, dark en 
deepweb zichtbaar zijn voor 
kwaadwillenden. Dit tweede onderzoek 
wordt in het najaar uitgevoerd.

Deelnemen kan via aca-it.nl/brabant

Altijd al willen weten hoe goed uw cybersecurity is ten opzichte van die 
van andere organisaties uit de regio? MKB-bedrijven uit Brabant kunnen 
het te weten komen door deel te nemen aan het Cyberweerbaarheid 
Onderzoek MKB Noord-Brabant. Anoniem invullen is mogelijk. Het 
onderzoek is een initiatief van ACA IT-Solutions en wordt ondersteund 
door Fontys Hogeschool ICT en ondernemersorganisatie MKB Brabant.

Geert Rademakers, directeur van ACA 
IT-Solutions licht toe: “Cybercriminelen 
richten hun pijlen nu vol op het mkb. 
Voorheen waren met name overheden en 
enterprises (1.000 FTE+) het doelwit. 
Doordat zij zich beter zijn gaan 
wapenen, is er een duidelijke kentering 
zichtbaar.” 

Over het onderzoek 
“Kwaadwillenden zien kansen in het 
mkb, waar de cyberweerbaarheid een 
stuk lager ligt. Daarom vragen wij met 
dit onderzoek extra aandacht hiervoor 
en willen we ondernemers bewust maken 
van de gevaren en benodigde 
verbeteringen.” 
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Secior wijst op noodzaak beveiliging OT en IoT in kritieke infrastructuur 

‘3D-security
voor datacenters’ 
Cybersecurity focust vooral op ICT-systemen 
en netwerken. Maar een goed functionerend 
datacenter vraagt ook om koeling, stroom 
en fysieke beveiliging die ook kwetsbaar 
zijn voor aanvallen. Gezien het risico voor de 
kritieke infrastructuur in Nederland, richt het 
nieuwe Nederlandse bedrijf Secior zich 
specifiek op deze uitdaging. 
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door statelijke actoren. “Het Britse 
Lloyds stopt daar al mee vanaf 2023”, 
noemt Fred. 

Ervaring en inzicht 
Secior is opgericht door 
brancheveteranen om aan deze 
securitybehoefte te voldoen. Naast Fred, 
die sinds afgelopen juli de rol van CEO 
vervult, maakt Sander Nieuwmeijer ook 
deel uit van het managementteam. 
Beiden hebben door de jaren heen een 
schat aan kennis opgedaan. “Sander 
merkte twee jaar geleden op hoe een 
datacenter engineer de koeling van zijn 
datacenter regelde met zijn 
smartphone”, zegt Fred. “Dat riep 
vragen bij hem op.” 

Het idee achter Secior is de digitale 
weerbaarheid van datacenters te 
vergroten. Dat begint met het inzichtelijk 
maken van de gehele OT-, IoT- en 
IT-infrastructuur van een datacenter. 
“We brengen alles in kaart, inclusief de 
risico’s, en gaan vervolgens in op hoe de 
risico’s het beste kunnen worden 
gemitigeerd”, legt Fred uit. “Heel vaak 
weten organisaties niet hoe groot hun 
werkelijke aanvalsoppervlak is. Veel van 
de OT-systemen zijn ontworpen om een 
functie uit te voeren, zonder dat security 
een overweging was. Nu er vaak een 
Datacenter Infrastructure Management 
(DCIM) dashboard aan is toegevoegd, 
staan ze echter indirect in verbinding 
met het internet.” In veel gevallen weten 
datacenters niet wat ze in huis hebben. 
“Tijdens een scan in een groot 
datacenter kwamen we ruim 100.000 
IoT-sensoren tegen, aanzienlijk meer dan 

de eigenaar vermoedde.” De fysieke 
toegangscontrole in datacenters is 
meestal goed zichtbaar. Maar het 
complete aanvalsoppervlak, vooral het 
OT- en IoT-gedeelte, wordt vaak 
onderschat. 

Onafhankelijk 
De scan die Secior uitvoert, is niet 
afhankelijk van één leverancier. “We 
gebruiken het Secior INSITE-platform, 
waarbinnen verschillende ‘scan tools’ 
passen. Het is echt best-of-breed. Mede 
door alle legacy systemen, de 
hoeveelheid systemen en de onderlinge 
complexiteit van de systemen in een 
datacenter, is het helaas onmogelijk om 
echt alle systemen dicht te timmeren”, 
waarschuwt Fred. “Maar je moet de 
risico’s wel kennen, want alleen dan heb 
je een goed verhaal bij een cyberincident 
en heb je alles gedaan om dit te 
voorkomen.” 

Uiteindelijk is het volgens Fred de 
ambitie dat Secior een rol op zich neemt 
die bijvoorbeeld Fox-IT in de 
bankenwereld vervult: de go-to partij 
voor security-monitoring, audits, 
certificeringen en eventueel incident 
response. Hij is een warm voorstander 
van verplichte jaarlijkse assessments. 
“Wat wij voor datacenters doen, zou je 
in de toekomst ook voor ziekenhuizen en 
nutsbedrijven kunnen uitvoeren. Maar 
vergis je niet: datacenters zijn kritieke 
infrastructuur. Als een datacenter uit de 
lucht gaat, berokkent dat extreem veel 
schade. Zonder datacenters geen 
internet.” 

Datacenters zijn voor hun functioneren 
afhankelijk van Operationele Technologie 
(OT), Internet of Things (IoT) en IT. 
Koeling, stroomdistributie, IoT-sensoren, 
toegangscontrole en brandblussystemen 
maken deel uit van het ‘slimme gebouw’ 
dat een modern datacenter is. Over de 
security daarvan wordt echter weinig 
gesproken. “Je moet security echt vanuit 
drie dimensies bekijken: OT, IoT en IT”, 
zegt CEO Fred Streefland van Secior. 
“De huidige Security Operations 
Centers, SOCs, in de 
cybersecurityindustrie hebben zich altijd 
heel erg op dat laatste gericht, maar met 
aanvallen op of via OT- en IoT-systemen 
kun je een heel datacenter lamleggen.” 

Tijdens de oorlog in Oekraïne zijn 
dergelijke aanvallen op datacenters al 
waargenomen, weet Fred. “Er is zelfs 
malware ontplooid die specifiek de 
OT-systemen aanvalt. Daarnaast hebben 
wij in Oekraïne aanvallen op 
OT-systemen gezien, die gecoördineerd 
plaatsvonden met traditionele 
IT-aanvallen, waarschijnlijk om de kans 
van slagen te vergroten.” 

Urgent 
Dat inzicht is op zichzelf niet nieuw. 
Cyberveiligheid - bescherming van 
kritieke nutsfaciliteiten tegen door 
vijandige overheden aangestuurde 
hackers - houdt zich al jaren bezig met 
dit soort vraagstukken. Vooral in landen 
die aan Rusland grenzen, is het al langer 
actueel. Er zijn, naast de oorlog in 
Oekraïne, nog meer redenen waarom de 
aandacht op security van deze domeinen 
moet worden verbreed, zo meent Fred. 
“We hebben ook te maken met de 
nieuwe Europese NIS2-richtlijnen. In de 
nieuwe versie van het EU NIS2-
document, die de EU-landen dit jaar nog 
bekrachtigen, zijn datacenters 
aangemerkt als kritieke infrastructuur. 
Dat betekent dat ze aan bepaalde 
cyberveiligheidseisen moeten voldoen, 
boetes kunnen krijgen als de security 
niet op orde is, en zelfs bestuurders 
hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden 
gesteld.” Een derde reden is dat 
verzekeringsmaatschappijen 
terughoudender worden bij het 
verzekeren van grote cyberaanvallen 

‘Over de security in OT van datacenters 
wordt weinig gesproken’ 

Contact
Meer weten over Secior? Mail Fred Streefland via f.streefland@secior.com of 
bel hem op 06 392 942 00. 
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Interview Wade Lance van Synack 

Over de 
noodzaak en 
voordelen van 
Continuous 
Security Testing
Recent spraken we met Wade Lance, Field CISO van Synack, een 
bedrijf gespecialiseerd in continuous security testing. Wade legde dat 
begrip uit en vertelde voor welke bedrijven dat interessant is. 

Synack werkt op basis 
van een fixed fee 
abonnement
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Contact
Rob Rentenaar · Partner Manager SYNACK 
T +31 6 51 98 71 54 
E rrentenaar@synack.com 

Synack richt zich niet op een specifieke 
sector of bepaalde bedrijven. “Zoiets 
heeft voor ons geen zin”, zegt Wade. 
“Voor ons is het enige criterium of men 
zwaar op IT leunt. Dat is tegenwoordig 
bijna overal het geval en daarom zijn wij 
in theorie voor bedrijven vanaf 2 
medewerkers interessant. Maar eerlijk is 
eerlijk, we bedienen vooral en vaker 
klanten met veel werkplekken en een 
omvangrijke IT-omgeving.” 

Continu in plaats van periodiek 
Synack biedt testing van applicaties en 
netwerken. Er zijn tientallen bedrijven in 
de Benelux met een dergelijk aanbod. 
Het grote verschil is dat Synack 
continuous security testing aanbiedt. 
Wade: “De snelheid waarmee applicaties 
worden gewijzigd en kwetsbaarheden 
opduiken is veel te hoog om te kunnen 
vertrouwen op een manier van testen 
van tien jaar geleden. Toen kon nog 
volstaan worden met een periodieke 
test. Nu moet dat continu gebeuren.” 

Internationale focus 
Periodiek testen is niet de corebusiness 
van Synack. Het bedrijf focust zich, 
zoals gezegd, op continuous security 
testing. Om dat te kunnen aanbieden 
heeft het een team van 1.500 testers uit 
meer dan 90 landen om zich heen 
verzameld. 
 
Die internationale focus heeft twee 
redenen, vertelt Wade. “Om te beginnen 
heb je erg veel mensen nodig om grondig 
en continu te testen. Daardoor kijk je al 
snel over de landsgrens naar geschikt 
personeel. De andere reden is dat 
aanvallers, de bad guys dus, uit 
meerdere landen komen. Per land of 
regio zie je verschillen in de aanvallen. 
Dat identificeren en pareren lukt het 
beste als je teams een goede 
afspiegeling zijn van alle landen waar 
ook de aanvallers vandaan komen.” 

Lat ligt hoog 
Voor deelname aan de Synack 
onderzoeksteams ligt de lat hoog. In 
tegenstelling tot andere security 
bedrijven is de doorlooptijd ook 
behoorlijk lang. “Het duurt tot wel zes 
maanden eer we iemand volledig hebben 
getest op vaardigheden en de 
achtergronden hebben gecontroleerd. 
Het aantal afwijzingen is bij ons ook veel 
hoger dan elders, maar dat leidt er wel 
toe dat we ons positief onderscheiden 
door de kwaliteit die wij leveren.” 

Wat is continuous security 
testing? 
Maar wat is dat continuous security 
testing van Synack nu precies? De 
onderzoekers van Synack krijgen een 
periode om fouten te vinden in de 
applicatie of het netwerk van een klant. 
Dit is dus totaal anders dan een 
standaard OWASP-lijst afvinken of een 
pentest uitvoeren. De onderzoekers van 
Synack zoeken gericht naar bekende en 
nog onbekende kwetsbaarheden en 
afhankelijkheden.  
 
Alle bevindingen worden via het eigen 
Synack-platform met de klant gedeeld. 
“Door dit snel en op een overzichtelijke 
wijze te doen geeft het de developers 
van de klant de gelegenheid het 
probleem te fixen. Zodra ze dat hebben 
gedaan gaan onze teams direct 
controleren of dat ook daadwerkelijk is 
gebeurd. Vervolgens gaan ze verder 
spitten, op zoek naar andere 
kwetsbaarheden en ook gericht naar 
kwetsbaarheden die rechts zijn ontstaan 
omdat er links iets is gefixed.” 

Fixed fee 
Synack werkt op basis van een fixed fee 
abonnement. Wade: “Iedereen kan een 
bugbounty programma en meldpunt voor 
het doorgeven van fouten via zijn 
website communiceren. Daardoor wordt 
een onvoorstelbare hoeveelheid 
informatie en vooral ruis op de 
organisatie losgelaten. Dat is niet te 
managen en de kosten kunnen compleet 
uit de hand lopen. Bedrijven zien de 
noodzaak van foutdetectie in, maar een 
open-end regeling is te riskant. Synack 
biedt daar de dubbele zekerheid van het 
vinden van kwetsbaarheden en de 
voorspelbaarheid van de kosten.” 
 
Wereldwijd maken meer dan 400 
bedrijven en overheidsinstellingen 
gebruik van de diensten van Synack. 
Ook in de Nederland en België zijn er 
tientallen klanten. Wie dat zijn houdt 
Wade voor zich. “Waar we wel over 
kunnen vertellen is de centrale rol van 
ons platform. Daarmee werken de 
onderzoekers en de klanten hebben ook 
toegang. De voordelen daarvan kunnen 
mijn collega’s in Nederland uitstekend 
uitleggen. Laat me volstaan met de 
opmerking dat elke CISO of CTO altijd 
zeer onder de indruk is van de 
hoeveelheid nuttige en overzichtelijke 
informatie die via ons platform tot hun 
beschikking wordt gesteld. Het is voor 
hen een onmisbare tool. De snelheid 
waarmee we dit voorjaar de Log4J 
problemen in kaart hebben gebracht 
heeft evenzoveel indruk gemaakt. Al 
onze klanten wisten binnen 72 uur wat 
ze moesten doen, alles goed 
gedocumenteerd en via het platform 
beschikbaar gesteld.“

Het grote verschil is dat Synack continuous 
security testing aanbiedt




