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Samenvatting
Het moderne bedreigingslandschap is 
dynamisch, maar toch zijn er enkele constanten.

Vier discussiegebieden van het  
Cisco-beveiligingsrapport 2015:

1. Informatie over bedreigingen

2. Cisco Security Capabilities  
Benchmark Study

3. Geopolitieke trends en branchetrends

4. Het beeld van cyberbeveiliging 
veranderen – van gebruikers tot 
de directiekamer

Kwaadwillenden verfijnen continu technieken of 
ontwikkelen nieuwe technieken die detectie kunnen 
vermijden en kwaadaardige activiteiten kunnen verbergen. 
De verdedigers – beveiligingsteams – moeten continu hun 
aanpak verbeteren om de organisatie en gebruikers tegen 
deze steeds geraffineerdere campagnes te beschermen. 

De gebruikers zitten tussen twee vuren. Maar nu blijkt dat 
ze niet alleen doelwit zijn, maar ook medeplichtig zijn aan 
de uitvoering van aanvallen. 

In het Cisco-beveiligingsrapport 2015, met de 
onderzoeksresultaten, inzichten en perspectieven van 
Cisco® Security Research en andere beveiligingsexperts 
binnen Cisco, wordt de voortgaande strijd tussen 
aanvallers en verdedigers beschreven en wordt 
aangegeven hoe gebruikers een steeds zwakkere schakel 
in de beveiligingsketen vormen.

Cyberbeveiliging is een brede, complexe zaak en 
kan verstrekkende gevolgen hebben voor gebruikers, 
bedrijven, overheden en andere groepen wereldwijd. 
Het Cisco-beveiligingsrapport 2015 is opgedeeld in 
vier discussiegebieden. Deze secties en de problemen 
die daarin worden verkend, lijken in eerste instantie op 
zichzelf staand, maar bij nader onderzoek blijkt dat ze wel 
degelijk zijn verbonden:
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1. Informatie over bedreigingen  
Deze sectie biedt een overzicht van het meeste recente 
bedreigingsonderzoek van Cisco, waaronder updates over exploitkits, 
spam, bedreigingen en kwetsbaarheden, en trends op het gebied 
van malvertising (kwaadaardige advertenties). De trend dat online 
criminelen steeds vaker misbruik maken van gebruikers om hun 
aanvallen uit te voeren, is ook onderzocht. Cisco Security Research 
heeft een wereldwijde set telemetriegegevens gebruikt om de 
analyse van waargenomen trends in 2014 te produceren. De 
informatie over bedreigingen die in het rapport is opgenomen, omvat 
bijdragen van topbeveiligingsexperts bij diverse afdelingen van Cisco.

2. Security Capabilities Benchmark Study  
Cisco heeft de perceptie van beveiligingsprofessionals van de 
beveiligingstoestand binnen hun organisaties gepeild door CISO’s 
(Chief Information Security Officers) en SecOps-managers (Security 
Operations) in negen landen en bij zowel grote als kleine bedrijven 
te vragen naar hun beveiligingsresources en -procedures. De 
bevindingen van dit onderzoek worden exclusief gepresenteerd  
in het Cisco-beveiligingsrapport 2015.

3. Geopolitieke trends en branchetrends  
In deze sectie worden door Cisco-experts op het gebied van 
beveiliging, geopolitiek en beleid huidige en opkomende geopolitieke 
trends geïdentificeerd die organisaties – met name multinationals 
– zouden moeten monitoren. Er wordt ingegaan op de groei van 
cybercriminaliteit in gebieden met zwakke governance. Tevens 
worden recente wereldwijde ontwikkelingen ten aanzien van de 
soevereiniteit, lokalisatie, encryptie en compatibiliteit van gegevens 
beschreven. 

4. Het beeld van cyberbeveiliging veranderen – van gebruikers 
tot de directiekamer  
Beveiligingsexperts van Cisco voeren aan dat het tijd voor 
organisaties om hun aanpak van cyberbeveiliging te veranderen 
als zij beveiliging in de echte wereld willen bewerkstelligen. 
Strategieën omvatten het adopteren van geavanceerdere 
beveiligingsmechanismen om zich te verdedigen tegen bedreigingen 
voor, tijdens en na een aanval, beveiliging tot onderwerp maken 
op de agenda in de directiekamer en het implementeren van het 
Cisco-beveiligingsmanifest: een set beveiligingsprincipes waarmee 
organisaties hun aanpak van beveiliging dynamischer kunnen maken –  
en zich beter kunnen aanpassen en sneller kunnen innoveren dan 
kwaadwillenden.

Het onderlinge verband van de beveiligingsonderwerpen die 
in het Cisco-beveiligingsrapport 2015 aan bod komen is als 
volgt: aanvallers worden steeds beter in het misbruik maken van 
tekortkomingen in de beveiliging om hun kwaadaardige activiteiten 
te verbergen en verhullen. Gebruikers – en beveiligingsteams – 
vormen deel van het beveiligingsprobleem. Hoewel vele verdedigers 
van mening zijn dat hun beveiligingsprocessen geoptimaliseerd zijn – 
en de beveiligingstools effectief – behoeft hun beveiligingsgereedheid 
naar alle waarschijnlijkheid verbetering. Wat plaatsvindt binnen het 
geopolitieke landschap, van wetgeving tot beveiligingsbedreigingen, 
kan een rechtstreekse impact hebben op bedrijfsactiviteiten en op 
de manier waarop organisaties beveiliging aanpakken. Wanneer 
al deze factoren in overweging worden genomen, blijkt dat het voor 
organisaties essentiëler is dan ooit om te beseffen dat beveiliging 
een ‘mensenprobleem’ is, dat er altijd sprake is van risico’s en dat 
het nu tijd is voor een nieuwe aanpak van beveiliging.
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Aanvallers worden steeds beter in het misbruik maken van 
tekortkomingen in de beveiliging om hun kwaadaardige 
activiteiten te verbergen en verhullen. 

 ► In 2014 werd 1% van de veelvoorkomende kwetsbaarheden en 
risico’s waarvoor een CVE-waarschuwing (Common Vulnerabilities 
and Exposures) is afgegeven, actief misbruikt. Dit houdt in dat 
organisaties deze 1% van alle kwetsbaarheden moeten prioriteren 
en snel moeten patchen. Maar zelfs met toonaangevende 
beveiligingstechnologie zijn superieure processen noodzakelijk 
om kwetsbaarheden aan te pakken.

 ► Na het buiten spel zetten van de exploitkit Blackhole in 2013, 
heeft geen andere exploitkit ooit meer hetzelfde succes gehad. 
Maar de toppositie is onder auteurs van exploitkits wellicht ook niet 
zo begeerd meer als deze eens was.

 ► Java-exploitaties zijn met 34% afgenomen, terwijl de beveiliging 
van Java beter wordt en kwaadwillenden nieuwe aanvalsvectoren 
zoeken.

 ► Flash-malware kan nu communiceren met JavaScript om 
kwaadaardige activiteiten te helpen verbergen, waardoor deze 
moeilijker te detecteren en analyseren zijn. 

 ► De hoeveelheid spam is met 250% toegenomen in de periode 
van januari 2014 tot november 2014. 

 ► Snowshoe-spam, waarbij kleine hoeveelheden spam worden 
verzonden via een groot aantal IP-adressen om detectie 
te voorkomen, vormt een nieuwe bedreiging.

Gebruikers en IT-teams zijn nietsvermoedend onderdeel 
geworden van het beveiligingsprobleem.

 ► Online criminelen maken misbruik van gebruikers om malware 
te installeren of om misbruik te maken van hiaten in de beveiliging.

 ► Heartbleed, het gevaarlijke beveiligingslek, legt OpenSSL gevaarlijk 
bloot. Bovendien is 56% van alle OpenSSL-versies ouder dan 
50 maanden en dus nog altijd kwetsbaar.

 ► Het onzorgvuldige gedrag van gebruikers bij het gebruik van het 
internet, in combinatie met gerichte aanvallen door kwaadwillenden, 
zorgt ervoor dat veel brancheverticalen meer risico lopen op 
blootstelling aan webmalware. Volgens Cisco Security Research 
is de farmaceutische en chemische industrie in 2014 naar voren 
gekomen als de verticale markt met het hoogste risico voor 
blootstelling aan webmalware.

 ► Makers van malware gebruiken add-ons voor webbrowsers als een 
middel om malware en ongewenste toepassingen te verspreiden. 
Deze manier om malware te verspreiden is succesvol gebleken 
voor kwaadwillenden omdat veel gebruikers invoegtoepassingen 
van nature vertrouwen of beschouwen als goedaardig.

In de Cisco Security Capabilities Benchmark Study worden 
discrepanties in de perceptie van beveiligingsgereedheid 
onthuld.

 ► 95% van de CISO’s (Chief Information Security Officers) 
beschouwt hun beveiligingsprocessen als geoptimaliseerd, 
in vergelijking tot 46% van de SecOps-managers (Security 
Operations).

 ► Ongeveer 75% van de CISO’s vindt hun beveiligingstools zeer 
of uitermate effectief, terwijl ongeveer een kwart van hen de 
beveiligingstools als slechts enigszins effectief beschouwt.

 ► 91% van de respondenten bij bedrijven met geavanceerde 
beveiliging is het er volledig mee eens dat het management 
beveiliging als hoge prioriteit beschouwt.

 ► Minder dan 50% van de respondenten gebruikt standaardtools 
zoals patching en configuratie om te helpen inbreuken op de 
beveiliging te voorkomen.

 ► Grotere organisaties in het commercial-segment hebben vaker 
een zeer geavanceerd beveiligingspostuur, in vergelijking tot 
organisaties van een andere omvang die ook in het onderzoek 
zijn meegenomen.

Belangrijke vaststellingen
De volgende belangrijke vaststellingen worden gepresenteerd 
in het Cisco-beveiligingsrapport 2015.
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Aanvallers tegen verdedigers:  
een voortgaande strijd
Beveiligingsprofessionals en online criminelen voeren  
een voortgaande strijd om de ander te slim af te zijn. 

Aan de beveiligingskant zetten organisaties een extra tandje bij door 
meer geavanceerde tools in te schakelen om aanvallen te voorkomen 
en de impact ervan te verminderen. Zij erkennen dat een krachtig 
beveiligingspostuur noodzakelijk is – en geven aan erin te vertrouwen 
dat hun beveiligingsprocessen zijn geoptimaliseerd. Leveranciers 
van technologie richten zich ook steeds meer op het zoeken naar 
en herstellen van kwetsbaarheden in hun producten, zodat criminelen 
minder kans hebben om exploitaties te starten.

Maar kwaadwillenden worden ook steeds geavanceerder, niet alleen 
in hun aanpak maar ook in het voorkomen van detectie:

 ► Zij veranderen continu hun tactieken en tools, verdwijnen van een 
netwerk voordat ze kunnen worden tegengehouden of kiezen snel 
een andere methode om toegang te verkrijgen. 

 ► Zij zetten met behulp van honderden IP-adressen 
spamcampagnes op om op die manier IP gebaseerde 
antispamproducten te omzeilen. 

 ► Zij ontwikkelen malware die misbruik maakt van tools waarop 
gebruikers vertrouwen, of die zij als goedaardig beschouwen, om 
machines te infecteren en zich in het zicht verborgen te houden. 

 ► Zij zoeken nieuwe kwetsbaarheden om misbruik van te maken als 
leveranciers zwakke plekken in andere producten herstellen. 

 ► Zij willen zich verbergen of opgaan in de doelorganisatie, 
en ze kunnen soms weken of maanden besteden om op 
meerdere manieren vaste voet te krijgen in de infrastructuur 
en gebruikersdatabases. Pas wanneer zij er klaar voor zijn voeren 
zij hun kerntaak uit.

Volgens de nieuwe Cisco Security Capabilities Benchmark Study (zie 
pagina 24) geven beveiligingsprofessionals aan dat zij van mening zijn 
dat zij goed zijn voorbereid op het tegenhouden van online aanvallers. 
Toch blijven kwaadwillenden informatie stelen, geld binnenhalen via 
scams of netwerken verstoren voor politieke doeleinden. Uiteindelijk 
gaat het bij beveiliging allemaal om cijfers. Zelfs als een organisatie 
99,99% van miljarden spamberichten blokkeert, is er toch een aantal 
berichten dat wel de beveiliging trotseert. Een effectiviteit van 100% 
is onmogelijk.

Wanneer deze berichten of exploitaties gebruikers bereiken, zijn 
het de gebruikers zelf die de zwakke plek worden in het netwerk. 
Aangezien ondernemingen steeds beter worden in het benutten van 
oplossingen om netwerkschendingen, malware en spam te blokkeren, 

kunnen kwaadwillenden in plaats daarvan misbruik gaan maken van 
gebruikers via tactieken zoals het verzenden van een vals verzoek tot 
het opnieuw instellen van een wachtwoord. 

Nu gebruikers steeds zwakkere schakels vormen in de 
beveiligingsketen, moeten organisaties bij het implementeren van 
beveiligingstechnologieën en -beleid besluiten nemen. Worden 
organisaties meer blootgesteld aan nieuwe tekortkomingen waarvan 
cybercriminelen misbruik kunnen maken naarmate ontwikkelaars 
toepassingen en software steeds intuïtiever en gebruiksvriendelijker 
maken? Moeten ondernemingen gebruikers omzeilen, aannemen 
dat zij niet kunnen worden vertrouwd of goed kunnen worden 
geïnstrueerd, en steeds strengere beveiligingsmechanismen 
installeren die gebruikers belemmeren bij het uitvoeren van hun 
taken? Nemen ondernemingen de tijd om gebruikers te instrueren 
waarom beveiligingsmechanismen zijn opgenomen en duidelijk 
uit te leggen dat zij een essentiële rol spelen bij het realiseren van 
dynamische beveiliging van het bedrijf? 

Zoals de beginselen in het Cisco-beveiligingsmanifest op pagina 
45 aangeven, is het laatste het geval. Technologische oplossingen 
stellen gebruikers zelden in staat als actieve deelnemers een rol te 
spelen in de beveiliging. In plaats daarvan hebben ze te maken met 
beveiligingstools die tijdens hun werkzaamheden in de weg zitten – 
waardoor het bedrijf juist minder beveiligd is. Bij beveiliging is het niet 
langer de vraag of een netwerk wordt besmet. Elk netwerk zal op 
enig moment worden besmet. Wat moet een organisatie dan doen? 
En als beveiligingspersoneel wist dat het netwerk gevaar liep, zou het 
de beveiliging dan anders aanpakken?

In het Cisco-beveiligingsrapport 2015 wordt het nieuwste onderzoek 
van de Cisco Security Research-groep gepresenteerd. Het team 
onderzoekt ontwikkelingen binnen de beveiligingsbranche die 
organisaties en gebruikers beschermen tegen aanvallen, en de 
technieken en strategieën die door kwaadwillenden worden ingezet 
om door die verdedigingen heen te breken. Het rapport belicht ook 
de belangrijkste bevindingen van de Cisco Security Capabilities 
Benchmark Study, die het beveiligingspostuur van ondernemingen 
en de perceptie van hun vermogen zich tegen aanvallen 
te verdedigen onderzoekt. Geopolitieke trends, ontwikkelingen 
wereldwijd op het gebied van gegevenslokalisatie, de waarde van 
meer geavanceerd beveiligd toegangsbeheer, segmentering op basis 
van op rollen gebaseerde toegang en het belang van cyberbeveiliging 
als standaard agendapunt in de directiekamer worden ook besproken. 

tegen



7Cisco-beveiligingsrapport 2015 | Informatie over bedreigingen

In de zakenwereld doen bedrijven er alles aan om marktleider 
te worden. Maar voor auteurs van exploitkits werkzaam in de 
zogenoemde ‘schaduweconomie’ is volgens Cisco Security Research 
een vierde of vijfde positie in de ranglijst wellicht een groter teken 
van succes.

Zoals in het Cisco 2014 Midyear Security Report (Halfjaarlijks  
Cisco-beveiligingsrapport 2014) wordt vermeld, is er sinds eind 
2013 geen duidelijke ‘leider’ onder exploitkits.1 Toentertijd hebben de 
autoriteiten de veel gebruikte, goed onderhouden en zeer effectieve 
exploitkit Blackhole buiten spel gezet door de vermeende auteur en 
verspreider ervan, Paunch, te arresteren. Volgens Cisco Security 
Research is een belangrijke reden voor het – vooralsnog – ontbreken 
van een dominante exploitkit eenvoudigweg dat er geen andere kit 
als ware technologische leider naar voren is gekomen. Een andere 
waargenomen trend: sinds Paunch en Blackhole zijn uitgeschakeld, 
lijken meer gebruikers van exploitkits te investeren in kits die technologisch 
geavanceerd zijn ten aanzien van het omzeilen van detectie. 

Volgens Cisco-beveiligingsexperts waren gedurende 2014 de 
exploitkits Angler, Sweet Orange en Goon het vaakst aangetroffen 
in de praktijk. Van alle exploitkits werd Angler in 2014 het meest 
frequent gedetecteerd. Deze kit was om onduidelijke redenen met 
name eind augustus erg actief. Volgens Cisco Security Research 
werd Angler zo populair vanwege de beslissing van de auteur(s) om 
het downloaden van een uitvoerbaar Windows-bestand voor het 
leveren van malware overbodig te maken. 

Doordat Angler misbruik maakt van kwetsbaarheden in Flash, Java, 
Microsoft Internet Explorer (IE) en zelfs Silverlight, is dit de exploitkit 
die volgens Cisco-onderzoekers goed in de gaten moet worden 
gehouden. Zodra de exploitatie is geactiveerd, wordt de payload van 
de malware niet naar een schijf maar rechtstreeks naar het geheugen 
geschreven via een proces zoals iexplore.exe. De payload van Angler 
lijkt op een groep gecodeerde gegevens, waardoor deze moeilijker te 
identificeren en te blokkeren is. 

De exploitkit Sweet Orange is ook zeer dynamisch; de componenten, 
poorten en payload-URL’s ervan veranderen continu, waardoor 
Sweet Orange effectief kan blijven en detectie vermijdt. Hierdoor 
is Sweet Orange volgens Cisco Security Research de exploitkit 
die de meeste kans op succes heeft. Sweet Orange verspreidt 
een verzameling malware naar niet-gepatchte systemen van 
eindgebruikers en omvat exploitaties voor kwetsbaarheden in 
Adobe Flash Player, IE en Java. Kwaadwillenden die Sweet Orange 
gebruiken, maken vaak gebruik van malvertising om gebruikers naar 
websites om te leiden – waaronder legitieme sites – die de exploitkit 
hosten. Gebruikers worden tijdens het proces doorgaans ten minste 
tweemaal omgeleid. Besmette websites die verouderde versies 
van contentbeheersystemen (CMS) zoals WordPress en Joomla 
gebruiken, zijn andere locaties die zeer geschikt zijn voor het hosten 
van de exploitkit Sweet Orange.2 

Voor de exploitkit Goon is volgens Cisco Security Research de 
reputatie van betrouwbaarheid waarschijnlijk de reden voor de 
bescheiden maar consistente populariteit ervan in 2014; bovendien 
staat Goon bekend als ‘de best georganiseerde’ exploitkit. Goon 
– ook wel bekend als Goon/Infinity – werd oorspronkelijk in 2013 
ontdekt door beveiligingsonderzoekers en is een framework voor 
het verspreiden van malware die exploitaties genereert voor 
kwetsbaarheden in browsers voor Flash-, Java- of Silverlight-
componenten op Windows- en Mac-platforms.3 

Voor meer informatie over Angler en hoe malvertising 
(kwaadaardige advertenties) wordt ingezet als primaire 
manier om de exploitkit bij gebruikers af te leveren, leest 
u het Cisco Security-blogbericht ‘Angling for Silverlight 
Exploits’ (Vissen naar mogelijkheden voor Silverlight-
exploitaties).

1. Informatie over bedreigingen
Cisco Security Research heeft inzichten ten aanzien van beveiliging verzameld en in dit 
rapport geanalyseerd op basis van een wereldwijde set telemetriegegevens. Cisco-
beveiligingsexperts onderzoeken en analyseren continu ontdekte bedreigingen, zoals 
malwareverkeer. Dit kan inzicht verschaffen in mogelijk toekomstig crimineel gedrag 
en de detectie van bedreigingen bevorderen. 

Webexploitaties: voor auteurs van exploitkits betekent 
de hoogste positie niet direct dat ze de beste zijn

http://blogs.cisco.com/security/angling-for-silverlight-exploits
http://blogs.cisco.com/security/angling-for-silverlight-exploits
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Hoewel het totale aantal exploitkits dat in de praktijk werd 
gedetecteerd in de maanden na de uitschakeling van de exploitkit 
Blackhole met 87% afnam, is het aantal kits dat door Cisco 
Security Research is gedetecteerd gedurende de zomer van 
2014 toegenomen (zie afbeelding 1). In de laatste twee weken 
van augustus werd een aanzienlijke piek waargenomen in het aantal 
detecties van de exploitkit Angler. In november was het aantal 
detecties van bekende exploitkits weer afgenomen, waarbij Angler 
en Goon/Infinity nog steeds het meest frequent waren. De totale 
gemiddelde afname in het aantal gedetecteerde exploitkits tussen 
mei en november 2014 was 88%.

Bedreigingen en kwetsbaarheden:  
afname van Java als aanvalsvector
Gedurende de afgelopen jaren heeft Java ongewenst een 
belangrijke plaats ingenomen op lijsten van de meest voorkomende 
en ernstige kwetsbaarheden om misbruik van te maken. Volgens 
Cisco Security Research lijkt Java echter uit de gratie te geraken 
bij kwaadwillenden die op zoek zijn naar de snelste, eenvoudigste 
en minst detecteerbare manieren om exploitaties te starten via 

kwetsbaarheden in software. 

In de top 25 van waarschuwingen voor leverancier- en 
productgerelateerde kwetsbaarheden tussen 1 januari 2014 en 30 
november 2014 had er slechts één betrekking op Java (zie CVSS-
diagram (Common Vulnerability Scoring System) in tabel 1 op 
pagina 10). In 2013 traceerde Cisco Security Research 54 urgente 
nieuwe Java-kwetsbaarheden; in 2014 was dat aantal nog maar 
19. Gezien de populariteit en effectiviteit van aanvallen op deze 
oudere kwetsbaarheden, die nog steeds aanwezig zijn, zullen online 
criminelen zich hier echter op blijven richten.

Gegevens uit de National Vulnerability Database (NVD) geven een 
soortgelijke afname aan: de NVD meldde 309 Java-kwetsbaarheden 
in 2013 en 253 nieuwe Java-kwetsbaarheden in 2014. (Cisco 
Security Research traceert belangrijke kwetsbaarheden die hoog 
scoren op de CVSS-schaal, vandaar het lagere aantal; de NVD 
omvat alle gemelde kwetsbaarheden.) In afbeelding 2 worden de 
belangrijkste exploitaties van kwetsbaarheden in 2014 getoond 
op leverancier en product.

Exploitaties die zijn gebaseerd op kwetsbaarheden aan de clientzijde 
in Adobe Flash Player en Microsoft IE, hebben de leiding  

jan 2014 nov 2014Exploitkits: unieke tre	ers per maand 

Bron: Cisco Security Research

88% totale gemiddelde afname  
van exploitkits gedetecteerd in 2014

Lees het Cisco Security-blogbericht ‘Fiesta Exploit Pack 
Is No Party for Drive-By Victims’ (Exploitkit Fiesta is geen 
feest voor de slachtoffers) om na te gaan hoe bedrijven 
zich tegen de exploitkit Fiesta kunnen beschermen. Deze 
kit levert malware af via aanvalsvectoren zoals Silverlight 
en gebruikt dynamische DNS-domeinen (DDNS) als 
landingspagina voor exploitaties.  
 

Voor meer informatie over de exploitkit Nuclear en het 
vermogen ervan om het systeem van een gebruiker 
te beoordelen op kwetsbaarheden en gepaste 
malwaretypen te leveren, leest u het Cisco Security-
blogbericht ‘Evolution of the Nuclear Exploit Kit’ (Evolutie 
van de exploitkit Nuclear).

Afbeelding 1. Trends van exploitkits: aantal gedetecteerde unieke 
treffers tussen januari en november 2014

Adobe Flash
Player, Reader 5

Microsoft 8

Symantec 1 Oracle Java 1 

PHP 1 OpenSSL 1

Mozilla 1 Linux-kernel 1 WordPress 2

Apache Struts
Framework 2 HP 3

Bron: Cisco Security Research

Afbeelding 2. Belangrijkste exploitaties van leverancier- en productkwetsbaarheden
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van Java, samen met exploitaties die zijn gericht op servers (zoals 
exploitaties van kwetsbaarheden in Apache Struts Framework, het 
open-source webframework). Het groeiende aantal exploitaties van 
Apache Struts Framework is een voorbeeld van de trend waarbij 
criminelen zich richten op online infrastructuren om het bereik en 
de mogelijkheden tijdens hun aanvallen te vergroten. Apache Struts 
Framework is een logisch startpunt voor exploitaties gezien de 
populariteit ervan. 

In afbeelding 3 worden de meest populaire productcategorieën 
aangegeven die in 2014 te maken hadden met exploitatie.

Volgens gegevens van Cisco Security Research waren in 2014 
toepassingen en infrastructuren het meest frequent slachtoffer 
van exploitatie. Contentbeheersystemen (CMS) waren ook een 
geliefd doelwit; kwaadwillenden maken misbruik van websites die 
een verouderde versie van een CMS gebruiken om hun exploitkits 
af te leveren

Aantal cumulatieve jaarlijkse waarschuwingen neemt af

De totale aantallen jaarlijkse waarschuwingen, het cumulatieve aantal 
nieuwe en bijgewerkte productkwetsbaarheden die in 2014 zijn 
gemeld en door Cisco Security Research zijn verzameld, lijken af te 
nemen (afbeelding 4). Vanaf november 2014 was het totaal aantal 
waarschuwingen 1,8% lager dan in 2013. Dat is misschien een klein 
percentage, maar dit is de eerste keer in recente jaren dat het aantal 
lager is dan het voorgaande jaar.

De meest waarschijnlijke reden voor de afname is de groeiende 
aandacht voor het testen en ontwikkelen van software door 
leveranciers. Verbeterde ontwikkelingscyclussen lijken het aantal 
kwetsbaarheden te verminderen waarvan criminelen eenvoudig 
misbruik kunnen maken.

Afbeelding 4. Totalen cumulatieve jaarlijkse waarschuwingen

januari december
2013 20142012

Bron: Cisco Security Research

Waarschuwingen

6756

537

Exploitatie

Infrastructuur 41,9%

ICS-SCADA 11,6%

CMS 11,6%

Toepassing 32,6%

TLS 2,3%

Bron: Cisco Security Research

Afbeelding 3. Top van productcategorieën waarvan misbruik  
is gemaakt
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Het aantal nieuwe waarschuwingen in 2013 en 2014 geeft aan 
dat nog steeds meer nieuwe kwetsbaarheden worden gemeld dan 
in voorgaande jaren. Dit betekent dat leveranciers, ontwikkelaars 
en beveiligingsonderzoekers meer nieuwe kwetsbaarheden in 
hun producten detecteren, repareren en melden. Zoals te zien 
is in afbeelding 5, is het aantal nieuwe waarschuwingen en het 
jaarlijkse totaal in 2014 gelijk gebleven of licht gedaald in vergelijking 
met 2013. 

Tabel 1 bevat een aantal kwetsbaarheden die volgens het CVSS 
(Common Vulnerability Scoring System) het meest worden misbruikt. 
De NVD (National Vulnerability Database) van het Amerikaanse 
instituut NIST (National Institute of Standards and Technology) 
biedt een framework om de kenmerken en gevolgen van IT-
kwetsbaarheden te verzamelen en ondersteunt het CVSS. De score 
‘Urgentie’ in de CVSS-tabel geeft aan dat deze kwetsbaarheden 
actief worden misbruikt, hetgeen overeenkomt met de ‘Tijdgebonden’ 
scores die actieve exploitaties weergeven. Door de lijst met 
producten te scannen die worden misbruikt, kunnen bedrijven ook 
bepalen welke van deze producten worden gebruikt en daarom 
moeten worden bewaakt en gepatcht. 

De leveranciers en producten met de hoogste CVSS-scores worden 
getoond in afbeelding 6. Cisco geeft via de CVSS-score aan dat een 
proof-of-concept exploitatiecode bestaat; de code is echter voor 
zover bekend niet openbaar beschikbaar.

Waarschuwingen (totaal)

Nieuwe waarschuwingen Bijgewerkte waarschuwingen

Bron: Cisco Security Research

2012 2013 20142011

(6200)(6200)

(7400)

(5300)

Tabel 1. Meest misbruikte kwetsbaarheden

IntelliShield-ID Titel Urgentie Geloofwaardigheid Ernst

Bron: Cisco Security Research

Basis

Common Vulnerability Scoring System (CVSS)

Tijdgebonden

33695  
Kwetsbaarheid in OpenSSL voor openbaarmaking van informatie 
via TLS/DTLS-heartbeat 5,0 5,0

35880
Kwetsbaarheid in GNU Bash voor uitvoeren van arbitraire code bij 
verwerking van inhoud van omgevingsvariabelen 10,0 7,4

36121 Kwetsbaarheid in Drupal Core voor SQL-injectie 7,5 6,2

32718 Kwetsbaarheid in Adobe Flash Player voor uitvoeren van externe code 9,3 7,7

33961 Kwetsbaarheid in Microsoft Internet Explorer voor uitvoeren van code 
via verwijderd geheugenobject 9,3 7,7

28462 Kwetsbaarheden in Oracle Java SE voor uitvoeren van arbitraire code 
via omzeilen van beveiliging 9,3 7,7

35879 Kwetsbaarheid in GNU Bash voor uitvoeren van arbitraire code bij 
verwerking functiede�nities voor omgevingsvariabelen 10,0 7,4

30128 Kwetsbaarheid in meerdere leveranciersproducten met Struts 2 voor 
opdrachtinjectie bij verwerking van parameters met 'action:' 10,0 8,3

Nieuwe waarschuwingen tegenover bijgewerkte waarschuwingen

Afbeelding 5. Vergelijking van nieuwe en bijgewerkte waarschuwingen

Bron: Cisco Security Research

Cisco (18)

CVSS-scores 
(telling)

HP (13)

Apache (2)

Oracle Java (4)

Microsoft (13)

EMC (2)

Adobe (9)

Opmerking: voor de kwetsbaarheden in tabel 1 werden tijdens de 
bewuste periode de eerste tekenen van exploitaties waargenomen. 
De meeste van deze kwetsbaarheden werden nog niet op grote 
schaal misbruikt, hetgeen inhoudt dat deze nog niet waren 
opgenomen in exploitkits die te koop werden aangeboden.
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Afbeelding 6. Leveranciers en producten met de hoogste CVSS-scores
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Volgens Cisco Security Research is de afname in Java-exploitaties 
gedeeltelijk te danken aan het feit dat in 2014 geen nieuwe zero-
day Java-exploitaties openbaar zijn gemaakt en beschikbaar waren 
voor kwaadwillenden om van te profiteren. Moderne versies van Java 
worden automatisch gepatcht en oudere, kwetsbaardere versies van 
de Java Runtime Environment (JRE) worden standaard geblokkeerd 
door leveranciers van browsers. Apple neemt zelfs de extra stap om 
oudere en kwetsbare versies van Java uit te schakelen en deze met 
automatische updates te patchen. Bovendien raadt het Amerikaanse 
Computer Emergency Readiness Team (US-CERT) sinds januari 
2013 aan dat computergebruikers Java beveiligen, uitschakelen of 
verwijderen.

Java 8 is de nieuwste versie en heeft krachtigere mechanismen dan 
eerdere releases. Deze versie is ook moeilijker te misbruiken omdat 
deze nu menselijke interactie vereist, zoals codesignering en een 
gebruikersdialoogvenster om Java in te schakelen. Online criminelen 

hebben gemakkelijkere doelen ontdekt en hun aandacht verschoven 
naar andere vectoren dan Java die een hoger investeringsrendement 
opleveren. Veel gebruikers vergeten Adobe Flash, PDF-lezers of 
browsers regelmatig bij te werken, waardoor criminelen een ruimer 
scala aan zowel oude als nieuwe kwetsbaarheden kunnen misbruiken. 
En zoals aangegeven in het Cisco Midyear Security Report 2014  
(Halfjaarlijks Cisco-beveiligingsrapport 2014) neemt het aantal 
exploitkits met Microsoft Silverlight-exploitaties toe.4

In afbeelding 7 wordt getoond dat de leidende positie van Java als 
aanvalsvector al meer dan een jaar een dalende trend vertoont. 
Het gebruik van Flash om exploitaties te starten is enigszins grillig, 
met de hoogste piek in januari 2014. PDF-gebruik is constant 
geweest, aangezien vele kwaadwillenden zich blijven richten op zeer 
doelgerichte campagnes via e-mail met PDF-bijlagen. Het aantal 
Silverlight-aanvallen, hoewel zeer laag in aantal in vergelijking met 
meer gevestigde vectoren, blijft stijgen – met name sinds augustus.

dec 2012 jan 2014 sep 2014

Geregistreerde aantallen

Silverlight      228% PDF     7% Flash    3%Java     34%

Silverlight

PDF

Flash

Java

Bron: Cisco Security Research

Afbeelding 7. Vergelijking van volumetrends per aanvalsvector

Flash en JavaScript: samen beter?

In 2014 heeft Cisco Security Research een toename in het gebruik van Flash-malware waargenomen die communiceert met 
JavaScript. De exploitatie wordt gedeeld tussen twee verschillende bestanden: het ene Flash, het andere JavaScript. Misbruik 
delen over twee verschillende bestanden en indelingen maakt het moeilijker voor beveiligingsapparaten om de exploitatie te 
herkennen en te blokkeren en met reverse-engineeringtools te analyseren. Via deze benadering kunnen kwaadwillenden hun 
aanvallen ook efficiënter en effectiever maken. Als de eerste fase van een aanval volledig in JavaScript plaatsvindt, treedt de 
tweede fase (het overdragen van de payload) pas op nadat de JavaScript-code is uitgevoerd. Op die manier ontvangen alleen 
gebruikers die het schadelijke bestand kunnen uitvoeren de payload.

Analyse: waarschijnlijke factoren voor kwaadwillenden  
om af te zien van Java-exploitaties 
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Zoals aangegeven in de uiteenzetting over kwetsbaarheden (zie 
pagina 8), nemen kwaadwillenden de kortst mogelijke weg bij het 
bepalen hoe en waar hun exploitaties succes zullen boeken. Zij 
kiezen producten die meer mogelijkheden voor aanvalsvlakken 
bieden; die mogelijkheden worden meestal gecreëerd door het 
gebruik van niet-gepatchte of verouderde software. Het patchen van 
applicaties blijft bijvoorbeeld een uitdaging, omdat veel systemen nog 
steeds kwetsbaar zijn voor de SSL-Poodle-aanval.5 Op basis van 
waargenomen trends suggereert Cisco Security Research dat de 
proliferatie van verouderde versies van software die kunnen worden 
misbruikt zal blijven leiden tot grote beveiligingsproblemen.

Cisco Security Research heeft scanengines gebruikt om apparaten 
te onderzoeken die met internet waren verbonden en OpenSSL 
gebruikten. Het team stelde vast dat 56% van de onderzochte 
apparaten werkte met versies van OpenSSL die ouder dan 50 
maanden waren. Dit betekent dat ondanks de aandacht die aan 
Heartbleed6 is besteed, ondanks de zwakke plek in de afhandeling 
van Transport Layer Security (TLS) die in 2014 is ontdekt en ondanks 
de urgente noodzaak om een upgrade uit te voeren naar de nieuwste 
versie van de OpenSSL-software om dergelijke kwetsbaarheden 
te vermijden, organisaties er niet in slagen te garanderen dat zij de 
nieuwste versies gebruiken. In afbeelding 8 wordt de ouderdom van 
OpenSSL-versies getoond.

Bron: Cisco Security Research

56%

56% van de geïndexeerde apparaten gebruikt 
versies van OpenSSL > 50 maanden oud

Afbeelding 8. Ouderdom van OpenSSL-versies

De archeologie van kwetsbaarheden 
blootleggen: de gevaren van verouderde 
software – en waarom patching niet de enige 
oplossing is
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Beter gebruik van automatische updates kan een oplossing zijn voor 
het probleem van verouderde software. Cisco Security Research 
heeft gegevens van apparaten onderzocht die online waren en de 
browser Chrome of IE gebruikten. De gegevens toonden aan dat 
64% van het aantal Chrome-verzoeken afkomstig is van de nieuwste 
versie van die browser. Bij IE-gebruikers was slechts 10% van het 
aantal verzoeken afkomstig van de nieuwste versie. 

Cisco Security Research vermoedt dat het automatische 
updatesysteem van Chrome beter in staat is te garanderen dat zoveel 
mogelijk gebruikers de recentste versie van de software hebben. (Het 
is ook mogelijk dat Chrome-gebruikers technisch beter onderlegd 
zijn dan IE-gebruikers en daarom sneller hun browser bijwerken en 
updates installeren.) 

In combinatie met de afname van Java-kwetsbaarheden en 
-exploitaties toont het onderzoek duidelijk aan dat software die 
automatisch eigen updates installeert een voorsprong heeft 
bij het vormen van een veiliger beveiligingsframework. Om 
de gegarandeerde uiteindelijke besmetting te overwinnen die 
plaatsvindt bij handmatige updateprocessen, wordt het mogelijk tijd 
voor organisaties om de incidentele fouten en incompatibiliteit te 
accepteren die bij automatische updates optreden.

Risicorapport voor brancheverticalen: 
doelgerichte aanvallen door 
kwaadwillenden en onzorgvuldige 
praktijken van gebruikers vormen een 
gevaarlijke combinatie voor bedrijven  
in verticale markten met een hoog risico
De farmaceutische en chemische branche is naar voren gekomen 
als verticale markt met het hoogste risico op aantreffingen van 
webmalware in 2014. In de eerste helft van het jaar had de media- 
en uitgeversbranche de toppositie ingenomen, maar was in november 
op de tweede plaats beland. De top 5 bestaat verder respectievelijk 
uit de branches Productie, Transport en logistiek en Luchtvaart. 
Al deze verticale markten stonden in de eerste helft van 2014  
al in de top 5. 

Hoewel men zou verwachten dat de detailhandel een hogere plaats 
zou innemen op deze lijst gezien de recente opvallende aanvallen 
waar deze branche slachtoffer van was, is de ranglijst opgesteld op 
basis van het aantal kwaadaardige aantreffingen en niet het aantal 
daadwerkelijke inbreuken. 

Om sectorspecifieke aantreffingspercentages voor malware 
te bepalen, vergelijkt Cisco Security Research het gemiddelde 
aantreffingspercentage voor alle organisaties die Cisco Cloud Web 
Security gebruiken met het gemiddelde aantreffingspercentage voor 
alle bedrijven binnen een specifieke sector die de service gebruiken 
(afbeelding 9). Een branche met een aantreffingswaarde hoger dan 
1 loopt een hoger dan normaal risico op webmalware, terwijl een 
aantreffingswaarde lager dan 1 een lager risico aanduidt. Een bedrijf 
met een aantreffingswaarde van 1,7 loopt bijvoorbeeld 70% meer 
risico dan het gemiddelde. Een bedrijf met een aantreffingswaarde 
van 0,7 loopt daarentegen 30% minder risico dan het gemiddelde.

Aantreffing tegenover besmetting  
 

Bij een ‘aantreffing’ wordt malware geblokkeerd. Anders 
dan bij een ‘besmetting’ wordt het apparaat van de 
gebruiker bij een aantreffing niet geïnfecteerd, omdat 
er geen binair bestand wordt gedownload. 

Mogelijke oplossingen: automatische updates en patching
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Afbeelding 9. Risico van aantreffing van webmalware  
per verticale markt, alle regio’s, 1 januari – 15 november 2014

Bron: Cisco Security Research

Farmaceutisch en chemisch 4,78

3,89Media en uitgeverijen

2,53Productie

2,08

2,01

Transport en logistiek

Luchtvaart

Top 10 (1-5)

Voeding en drank 1,68

1,63Juridisch

1,51Land- en mijnbouw

1,49

1,42

Verzekeringen

Energie- en nutsbedrijven

Top 10 (6-10)waarde waarde
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Cisco Security Research heeft acht typen aanvalsmethoden 
onderzocht (afbeelding 10) om te bepalen of de doelgerichtheid van 
aanvallen door kwaadwillenden of de manier waarop mensen internet 
gebruiken de meest bepalende factor was voor het vergroten van 
het risico van een brancheverticaal om met malware in aanraking te 
komen. Er werd vastgesteld dat de combinatie van zowel doelgerichte 
aanvalsmethoden als onzorgvuldig online gedrag van gebruikers 
invloed heeft op het risiconiveau. 

Om te bepalen of er daadwerkelijk verschil is tussen gebruikersgedrag 
in brancheverticalen met hoge en lage risico’s, heeft Cisco Security 
Research gekeken naar vier typen niet-gerichte aanvalsmethoden 
waar gebruikers vaak mee in aanraking komen wanneer zij op internet 
surfen: adware, klikfraude, scam en iFrame-injecties. Het team heeft 
ook gekeken naar vier typen meer geavanceerde aanvalsmethoden 
die kwaadwillenden vaak toepassen in doelgerichte campagnes: 
exploitatie, Trojaans paard, OI (detectie van malware) en downloader. 

Opmerking: de acht aanvalsmethoden zijn door Cisco Security 
Research onderverdeeld in heuristische categorieën.
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Aan de hand van de meest en minst aan malware blootgestelde 
verticale markten, volgens Cisco Cloud Web Security-gegevens, 
heeft Cisco Security Research vervolgens het percentage 
incidenten voor elk type aanvalsmethode genomen en gemiddelde 
aantallen voor de hoogste en laagste vier verticale markten 
bepaald. De vergelijking in afbeelding 10 is opgesteld door het 
hoogste gemiddelde te delen door het laagste gemiddelde. Een 
verhouding van 1 geeft aan dat dezelfde activiteitspatronen worden 
waargenomen tussen de meest en minst aangevallen groepen. 

De gegevens tonen aan dat de brancheverticalen met het hoogste 
risico geavanceerdere aanvalsmethoden met downloaders aantreffen 
met een frequentie die zevenmaal hoger ligt dan bij de vier onderste 
brancheverticalen met een hoog risico. Dit komt overeen met wat te 
verwachten zou zijn als aanvalsmethoden zouden plaatsvinden die zijn 
gericht op de brancheverticalen met het hoogste risico.

Het aantreffingspercentage van klikfraude en adware is ook hoger 
bij de brancheverticalen die het meest worden aangevallen en 
hoge risico’s lopen in vergelijking met brancheverticalen die minder 
worden aangevallen en lagere risico’s lopen. Dit geeft aan dat het 
verschil mogelijk complexer is dan alleen doelgerichte aanvallen 
van kwaadwillenden. Gebruikersgedrag kan ook een factor zijn 

bij de hogere blootstelling aan malware – wellicht als gevolg van 
verschillen in de manier waarop gebruikers met internet omgaan 
en hun surfgedrag – en dat zij bijdragen aan het grotere aantal 
aantreffingen van aanvalsmethoden met webmalware in verticale 
markten met een hoog risico. Gebruikers in branches waar het snel 
omarmen van nieuwe media wordt aangemoedigd en noodzakelijk is 
voor concurrentie- en innovatiedoeleinden zullen ook vaker te maken 
hebben met aanvallen door webmalware dan gebruikers in andere 
branches. Denk hierbij aan de overheid waar internetgebruik mogelijk 
meer wordt beperkt en/of onder een strenger regime staat. 

Cisco Security Research suggereert bijvoorbeeld dat aangezien 
gebruikers in de media- en uitgeversbranche gewoonlijk intensieve 
internetgebruikers zijn, zij het risico lopen vaker webexploitaties aan 
te treffen dan gebruikers in andere branches. 

Opmerking: in 2014 was in de media- en uitgeversbranche sprake 
van aanzienlijk hogere percentages aantreffingen van webmalware 
dan eerder waargenomen door Cisco Security Research (dat deze 
gegevens sinds 2008 samenstelt). Gebruikersblootstelling aan meer 
wijdverspreide malvertising op legitieme websites kan aan deze 
stijging hebben bijgedragen.

Afbeelding 10. Aanvalsmethoden van webmalware: vergelijking van de hoogste en laagste vier verticale markten met een hoog risico.

Bron: Cisco Security Research
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Afbeelding 11. Verticale markten met het hoogste risico op blootstelling aan malware in AMER, APJC en EMEA
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Bron: Cisco Security Research

Hieronder volgen per regio de risicogegevens ten aanzien van 
aantreffing van webmalware in verticale markten met een hoog risico. 
De drie regio’s zijn als volgt gedefinieerd:

 ► Noord-Amerika, Midden-Amerika en Zuid-Amerika (AMER)

 ► Zuidoost-Azië, China, Japan en India (APJC)

 ► Afrika, Europa en het Midden-Oosten (EMEA)

Cisco Security Research heeft voor elke regio de brancheverticalen 
met het hoogste risico bepaald (zie branches in afbeelding 11) 
en het volgende vastgesteld:

 ► Gebruikers in de verzekeringsbranche in APJC worden tot zes keer 
vaker blootgesteld aan malware in vergelijking met de 12 verticale 
markten in alle drie de regio’s. (Gemiddelde baseline: 1,5.)

 ► Gebruikers in de luchtvaartbranche in AMER worden tot vijf keer 
vaker blootgesteld aan malware.

 ► Gebruikers in de branche Onroerend goed en grondbeheer in 
APJC en gebruikers in de automobielbranche in die regio lopen 
3,5 keer meer kans te worden blootgesteld aan malware.

 ► Gebruikers in de branche Transport- en logistiek in APJC lopen 
3,25 meer kans te worden blootgesteld aan malware.

Cisco Security Research noemt explosief stijgende grond- 
en huizenprijzen, recente natuurrampen en hoge export- en 
productieactiviteiten in APJC als factoren voor kwaadwillenden om 
zich te richten op gebruikers in die regio die werkzaam zijn in of zaken 
doen met de automobielbranche, Verzekeringen, Onroerend goed en 
grondbeheer en Transport en logistiek. Het stelen van klantgegevens, 
intellectueel eigendom (waaronder gerichte aanvallen door landen) 
en luchtvrachtgegevens vormt de belangrijkste motivatie voor het 
uitvoeren van aanvallen op gebruikers in de luchtvaartbranche 
in AMER.

Aantreffing van malware per regio
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In afbeeldingen 12a tot en met12c worden per regio de technieken 
aangegeven die kwaadwillenden het meeste gebruiken om malware 
te verspreiden. De bevindingen zijn primair gebaseerd op de locatie 
waar, volgens gegevens van Cisco Cloud Web Security, sprake was 
van blokken webmalware (aangetroffen gevallen). De gegevens zijn 
uitgezet tegen de typen bedreigingen op het web.

Tijdens 2014 zijn gebruikers in AMER voornamelijk aangevallen door 
kwaadaardige scripts; iFrame-injecties waren op afstand tweede. 
In APJC bleven kwaadwillenden het afgelopen jaar voornamelijk 
vertrouwen op scams, kwaadaardige scripts en webgebaseerde 
exploitaties om gebruikers in alle markten te besmetten. Ook in EMEA 
zijn webgebaseerde exploitaties met name van toepassing. 
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17,43%iFrame-injectie   

13,63%Exploitatie   

10,35%

10,06%

Ol (detectie van malware) 

Script    
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Bron: Cisco Security Research

Afbeelding 12b. Verdeling van aanvalsmethoden, APJC

Bron: Cisco Security Research
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Afbeelding 12c. Verdeling van aanvalsmethoden, EMEA

Bron: Cisco Security Research

Totaal %Aanvalsmethode  

51,48%

15,17%Script  

8,64%Exploit

7,31%

4,16%

Scam  

iFrame-injectie   

Ol (detectie van malware) 

Lees het blogbericht van Cisco Security met de titel 
‘Threat Spotlight: Group 72’ (Bedreigingsspotlight: 
Group 72) voor meer informatie over de rol van Cisco 
Security Research bij het herkennen en verstoren van 
de activiteiten van een groep kwaadwillenden die zich 
richten op toonaangevende organisaties met intellectueel 
eigendom van hoge waarde in de sectoren productie, 
industrie, lucht en ruimtevaart en media.  
 

Raadpleeg het volgende bericht voor meer informatie 
over de Remote Administration Tool (RAT) die Group 
72 heeft gebruikt: ‘Threat Spotlight: Group 72, Opening 
the ZxShell’ (Bedreigingsspotlight: Group 72, de ZxShell 
openen).

Afbeelding 12a. Verdeling van aanvalsmethoden, AMER
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Phishing blijft zijn waarde voor criminelen bewijzen als instrument voor 
het bezorgen van malware en het stelen van aanmeldingsgegevens 
omdat gebruikers nog steeds het slachtoffer worden van bekende 
spamtactieken. Aanvallers zijn zich bewust geworden dat het vaak 
makkelijker is gebruikers te exploiteren op browser- of e-mailniveau, 
in plaats van het besmetten van servers – wat betekent dat spammers 
blijven innoveren. 

Het is niet ongebruikelijk dat een antispamsysteem meer dan 99% 
van de spam ontdekt die er doorheen gaat. De meeste van de beste 
antispamsystemen ontdekken meer dan 99,9% van de spam. In deze 
omgeving proberen spammers zo'n beetje alles om spamfilters te 
omzeilen. Om te garanderen dat spam het beoogde publiek bereikt, 
gebruiken spammers deze tactieken meer om detectie door IP-
gebaseerde antispamreputatietechnologieën te voorkomen. 

Zo is Snowshoe-spam ontstaan: de vergelijking is treffend omdat  
sneeuwschoenen iemand over diepe sneeuw laten lopen door hun 
gewicht over een groter oppervlak te verdelen en zo te voorkomen 
dat hun voet wegzinkt. Snowshoe-spam is ongevraagde bulk e-mail 
die via een groot aantal IP-adressen wordt verzonden met een 
beperkt aantal berichten per IP-adres, waardoor sommige spam- 
systemen de berichten niet als spam behandelen. Afbeelding 13  
illustreert de toename in Snowshoe-spam van 2013 tot 2014.

In een recente Snowshoe-spamcampagne die door Cisco Security 
Research is waargenomen werd een blitz-aanpak toegepast. Dit 
houdt in dat de totale spamcampagne slechts drie uur in beslag 
nam, maar op een gegeven moment 10% van al het spamverkeer 
wereldwijd vertegenwoordigde (afbeelding 14).

De Snowshoe-berichten die door Cisco-onderzoekers zijn 
onderzocht vertonen standaard kenmerken van spam. De berichten 
hebben bijvoorbeeld onderwerpregels met spelfouten zoals ‘inovice 
2921411.pdf’ en bevatten een willekeurig gegenereerd nummer. 
Bijlagen waren gewoonlijk PDF-bestanden met een Trojaans paard 
dat gebruikmaakte van een kwetsbaarheid in Adobe Reader.

Om Snowshoe-spam te beperken kunnen beveiligingsprofessionals 
niet simpelweg vertrouwen op oplossingen die op reputatie zijn 
gebaseerd, omdat hetzelfde bericht in een campagne van honderden 
of zelfs duizenden locaties kan komen in het geval van botnet-
afgeleide campagnes. Onderzoek van andere typische kenmerken 
van spam, zoals het effect ervan op de hygiëne van de e-mailserver, 
kan preciezere detectie opleveren. In de door Cisco Security 
Research waargenomen campagnes ontbraken bij veel van de IP-
adressen overeenkomstige forward en reverse domeinnaamsystemen 
(DNS), wat doorgaans een duidelijke aanwijzing is dat een mailserver 
niet legitiem is. 

Bij veel van deze IP-adressen ontbraken ook records van het verzenden 
van e-mailberichten vóór het begin van de Snowshoe-campagne, wat er 
nog meer op duidt dat online criminelen besmette computers gebruiken 
om een infrastructuur voor Snowshoe-spam te maken.

Bron: Cisco Security Research

Freemail-
afzender

0,00%
Marketingafzender

1,00%
Andere

afzender

7,00%
Snowshoe-

afzender

8,00%
6/1411/13

Raadpleeg voor meer informatie over Snowshoe-spam 
de blogpost van Cisco Security, ‘Snowshoe Spam Attack 
Comes and Goes in a Flurry’ (Snowshoe-spamaanval 
verschijnt en verdwijnt als een wervelwind).

Afbeelding 13. Spam van Snowshoe-verzenders neemt toe

Spamnieuws: spammers stappen over 
op de ‘Snowshoe’-strategie
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Wereldwijde spamomvang stijgt, wat erop duidt dat spam nog steeds 
een winstgevende vector is voor online criminelen (afbeelding 16). 
Kwaadwillenden verfijnen continu hun berichten, zodat ontvangers 
sneller worden overgehaald te klikken op kwaadaardige koppelingen. 
Hierbij wordt vaak gebruikgemaakt van social engineering-tactieken.

Hoewel de omvang van spam in 2014 over het algemeen is 
afgenomen in de Verenigde Staten, zijn niveaus in andere landen 
in dezelfde periode juist toegenomen (afbeelding 15). Volgens 
Cisco Security Research is dit mogelijk een indicatie dat sommige 
kwaadwillenden hun uitvalsbasis verplaatsen. De toename in het 
aantal spamberichten in enkele landen kan ook een teken zijn dat 
andere regio’s qua spamproductie bezig zijn met een inhaalslag, 

aangezien de VS al lange tijd een van de belangrijkste bronnen van 
wereldwijde spam is. Uiteindelijk was ook in de VS het aantal aan het 
einde van het jaar hoger.

Spear-phishing-berichten, jarenlang een handelsmerk van online 
criminelen, zijn uitgegroeid tot een punt waarbij zelfs ervaren 
eindgebruikers het moeilijk vinden nepberichten op te merken tussen 
hun echte e-mail. Deze berichten, die gericht zijn op specifieke 
personen met een goed opgesteld bericht, lijken van bekende 
leveranciers of serviceproviders te komen waarvan gebruikers 
gewoonlijk berichten ontvangen — bijvoorbeeld bezorgservices, 
webshops en aanbieders van muziek en entertainment. E-mails 
met een bekende naam of vetrouwd logo, zelfs wanneer dit is 
nagemaakt, wekken meer vertrouwen dan de oude spamberichten 
die medicijnen of horloges aanprijzen. En als de berichten vragen om 
een handeling die de ontvanger bekend voorkomt, zoals een bericht 
over een recente bestelling of een volgnummer voor een bezorging, 
zijn gebruikers eerder geneigd om te klikken op een koppeling in de 
e-mail.

Cisco Security Research heeft recentelijk een klein aantal spear-
phishingberichten waargenomen die van Apple Inc. leken te komen 
en waarin werd beweerd dat ontvangers een populair spel voor 
mobiele iOS-apparaten hadden gedownload. De onderwerpregel 
van het e-mailbericht bevatte een willekeurig gegenereerd 
referentienummer, nog een ogenschijnlijk authentiek detail, omdat 
legitieme e-mailberichten gewoonlijk een dergelijk nummer bevatten. 
Via een koppeling in het bericht werd de ontvangers geadviseerd om 
zich aan te melden en hun wachtwoord te wijzigen als zij de game 
nog niet hadden gedownload. De koppeling leidde gebruikers om 
naar een bekende phishing-website.

Bron: Cisco Security Research
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Als spammers een formule vinden die werkt — wat wil zeggen dat zij 
gebruikers hebben kunnen overtuigen op de koppeling in de spam 
te klikken, of nepproducten aan te schaffen — zullen zij berichten zo 
aanpassen dat de basisstructuur hetzelfde blijft. Maar de berichten 
zijn verschillend genoeg om spamfilters te omzeilen, in ieder geval 
gedurende korte tijd. In tabel 2, hebben Cisco-onderzoekers het 

aantal keren geteld dat de spammers tijdens een proefperiode 
hebben geprobeerd om de berichtinhoud te wijzigen om voortgaande 
beperkingen te omzeilen. De tabel bevat de bedreigingen waarvoor 
wijzigingen in de regels van Cisco Email Security Appliance (ESA) 
moesten worden doorgevoerd.

IntelliShield-ID Titel Versie Urgentie Geloofwaardigheid Ernst

Bron: Cisco Security Research

24986 Waarschuwing bedreiging: valse kennisgeving FedEx-verzending 95

30527 Waarschuwing bedreiging: kwaadaardige bijlage met persoonlijke foto’s 81

36121 Waarschuwing bedreiging: valse annulering elektronische betaling 80

23517 Waarschuwing bedreiging: vals e-mailbericht productbestelling 79

23517 Waarschuwing bedreiging: bijlage met valse factuur 78

27077 Waarschuwing bedreiging: valse kennisgeving geldoverboeking 78

26690 Waarschuwing bedreiging: valse kennisgeving overboeking bankbetaling 78

31819 Waarschuwing bedreiging: vals e-mailbericht levering faxbericht 88

Tabel 2. Waarschuwingen bedreigingsuitbraken: hardnekkigste spam en phishing-bedreigingen

Spammers passen berichten aan om detectie te omzeilen
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Cisco Security Research heeft onlangs een diepteanalyse uitgevoerd 
van een webgebaseerde bedreiging die malvertising (kwaadaardige 
advertenties) via browser add-ons gebruikte als middel om malware 
en ongewenste toepassingen te verspreiden. De groep ontdekte dat 
de bedreiging sterke overeenkomsten vertoont met het gedrag van 
een botnet. Tijdens het onderzoek van het team, waarin van 1 januari 
tot en met 30 november 2014 de activiteiten van meer dan 800.000 
gebruikers bij 70 bedrijven werden onderzocht, heeft Cisco Security 
Research de algehele omvang van de bedreiging gemeten en de 
intentie en structuur ervan bevestigd. 

De analyse toonde aan dat deze reeks browser add-ons veel 
uitgebreider is dan werd verwacht en dat de makers van malware 
een combinatie van zeer geavanceerde, professioneel geschreven 
code en een verfijnd bedrijfsmodel gebruikte om te zorgen dat hun 
malware lange tijd winstgevend was. Met andere woorden: het is niet 
nodig om volledige controle te verkrijgen over de getroffen host om 
er inkomsten mee te genereren. Dit leidt tot verhoogde aanwezigheid 
van malware die bewust is ontworpen voor minder impact op de 
getroffen host, maar is geoptimaliseerd om inkomsten te genereren 
op de langere termijn uit een groot aantal slachtoffers.

Besmette gebruikers worden door deze kwaadaardige browser 
add-ons geïnfecteerd via de installatie van gebundelde software 
(gedistribueerd samen met een ander softwarepakket of -product) 
en gewoonlijk zonder expliciete toestemming van de gebruiker. 
Toepassingen zoals PDF-tools of videospelers die zijn gedownload 
van onbetrouwbare bronnen worden bewust geïnstalleerd door 
gebruikers die denken dat deze legitiem zijn. De toepassingen 
kunnen worden ‘gebundeld’ met ongewenste en kwaadaardige 

software. Deze benadering voor het verspreiden van malware volgt 
een pay-per-install (PPI) betalingssysteem, waarbij de uitgever wordt 
betaald voor elke installatie van de software die in de oorspronkelijke 
toepassing is gebundeld. 

Veel gebruikers vertrouwen add-ons gewoonlijk of zien ze als 
goedaardig en daarom blijkt deze benadering voor de verspreiding 
van malware succesvol voor kwaadwillenden. Deze methode voor 
verspreiding van malware biedt kwaadwillenden de mogelijkheid hun 
afhankelijkheid van andere technieken, zoals exploitkits die makkelijker 
zijn te ontdekken, te verminderen. (Raadpleeg ‘Webexploitaties: voor 
auteurs van exploitkits betekent de hoogste positie niet direct dat 
ze de beste zijn’, pagina 7.)

Cisco Security Research heeft waargenomen dat het webverkeer dat 
door deze groep browser add-ons wordt gegenereerd, specifieke 
eigenschappen heeft en kan worden herkend aan twee duidelijk 
gedefinieerde patronen. De tekenreeks van de query bevat meestal 
gecodeerde gegevens, waarin informatie, zoals de naam van de 
add-on en de URL die de gebruiker eerder heeft bezocht (waaronder 
intranetkoppelingen) via exfiltratie te vinden is. 

Tijdens deze analyse heeft Cisco Security Research meer dan 
4000 verschillende namen van add-ons gevonden, waaronder 
PassShow, Bettersurf, Bettermarkit en bijbehorende SHA's 
(bee4b83970ffa8346f0e791be92555702154348c14bd8 
a1048abaf5b3ca049e35167317272539fa0dece3ac1a60 
10c7a936be8cbf70c09e547e0973ef21718e5). Omdat 
verschillende namen voor een add-on kunnen worden gebruikt per 
installatie, is de malware zeer moeilijk te traceren (afbeelding 17).

Softwarebundel Add-onAdd-on

Sluist blader- en 
andere gegevens door

Injecteert advertenties 
in bezochte webpagina’s

Bevat aanvullende 
kwaadaardige software 

Bron: Cisco Security Research

Afbeelding 17. Bedreigingsactiviteit en 
infectiestroom

Malvertising via browser add-ons: lichte 
schade per gebruiker toebrengen om  
grote beloningen binnen te halen

  Rapport delen

http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b13&REFERRING_SITE=Facebook
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b13&REFERRING_SITE=Twitter
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b13&REFERRING_SITE=LinkedIn
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b13&REFERRING_SITE=Email


22Cisco-beveiligingsrapport 2015 | Informatie over bedreigingen

Malware detecteert OS-typen en levert bijpassende exploitaties 

Cisco beveiligingsonderzoekers hebben waargenomen dat door hen geanalyseerde kwaadaardige add-ons een speciaal 
type advertenties weergeven afhankelijk van de ‘vingerafdruk’ van de browser van een gebruiker. Injecties van advertenties 
voor Linux-gebruikers betroffen gewoonlijk websites voor online gaming. Gebruikers met Microsoft IE werden omgeleid naar 
advertenties die leidden naar het downloaden van ogenschijnlijk legitieme software, die uiteindelijk blijkt kwaadaardig te zijn.

Op basis van de analyse van 11 maanden gebruikersactiviteit bij 
70 bedrijven stijgt het aantal gebruikers dat door deze bedreiging 
werd getroffen. In januari werden 711 gebruikers getroffen, maar 
in de tweede helft van het jaar lag het aantal getroffen gebruikers 
boven de 1000, met een piek in september van 1751 (afbeelding 
18). Mogelijk is de toegenomen online activiteit een van de redenen 
voor de aanzienlijke uitschieter in september en oktober, vanwege het 
aantal mensen dat na de zomervakantie terugkeerde op hun werk. 

Door onderzoek hebben Cisco-beveiligingsexperts ontdekt dat 
kwaadwillenden diverse servers inschakelen om hun malwarecampagnes 
te ondersteunen. Dit betekent waarschijnlijk dat de bedreiging 
het werk is van één cybercriminele organisatie die de ervaring 
bezit om zijn activiteiten gesegmenteerd te houden, of van een 
‘technologieleverancier’ die zijn product aan meerdere groepen verkoopt. 
Degene die verantwoordelijk is voor de verspreiding van de malware, 
lijkt bezig te zijn om een botnet van aanzienlijke omvang te creëren.

jan 2014 nov 2014

Aantal getro�en gebruikers per maand
Bron: Cisco Security Research

Max. aantal getro�enBedrijven70 Maanden11 Alle gebruikers886.646 1751

Afbeelding 18. Aantal getroffen gebruikers per maand,  
jan – nov 2014
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Cisco Security Research heeft ook meer dan 500 unieke domeinen 
gevonden die verband houden met deze bedreiging; 24 daarvan 
worden op Alexa bij de belangrijkste 1 miljoen domeinen 
gerangschikt. Vele daarvan zijn ook relatief hooggeplaatste domeinen 
(afbeelding 19). Dit betekent dat het populaire domeinen zijn, die 
desondanks zeer gevaarlijk zijn voor gebruikers om te bezoeken 
vanwege het risico van besmetting.

Enkele domeinen zijn meer dan een jaar actief geweest, maar de 
meeste hebben een veel kortere levensduur: slechts enkele weken, 
in veel gevallen (afbeelding 19). Al deze domeinen hebben een 
eigenschap gemeen: ze zijn zeer snel populair geworden.

pretool.net

optopti.net

tollbahsuburban.com

yardarmsweatermothy.com

unbentdilativecutpurse.com

mulctsamsaracorbel.com

couphomegame.com

coupvictory.com

couploss.com

couplose.com

10,000-1,000,000 >1,000,000<10,000

Bron: Cisco Security Research

Unieke
domeinen568+ 24 Momenteel vermeld 

op Alexa.com 10 Hoge populariteit gedurende 
afgelopen 6 maanden

jun 2014

Verkeersclassi�catie op Alexa.com:

nov 2014

Tips voor preventie en herstel 

Gebruikers kunnen de volgende tips toepassen om te 
voorkomen dat zij worden besmet via fraude met browser 
add-ons of om een bestaande besmetting aan te pakken:

 ► Download toepassingen van vertrouwde bronnen
 ► Schakel ongewenste software in gebundelde installaties uit
 ► Gebruik bedreigingsanalyses en sandbox- en 
webbeveiligingstechnologieën om dit soort bedreigingen 
te helpen voorkomen en detecteren

 ► Verwijder add-ons zo mogelijk handmatig en gebruik 
ook antispywaretools om ongewenste programma's 
op te ruimen

Afbeelding 19. Populaire domeinen gebruikt voor malvertising  
bij fraude met browser add-ons, genoteerd op de lijst van Alexa
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Cisco Security Capabilities: hoe goed  
zijn organisaties voorbereid?
Hoe schatten beveiligingsprofessionals van ondernemingen de 
gereedheid van hun organisaties in om inbreuken op de beveiliging 
aan te pakken? Het antwoord kan afhangen van de rol die zij spelen 
binnen de organisatie en in welke branche zij werken, volgens de 
nieuwe Cisco Security Capabilities Benchmark Study.

Afbeelding 20 bevat een overzicht van de antwoorden van profes-
sionals per branche en bedrijfsomvang. Bij niet-computergerelateerde 
productie en energie-/nutsbedrijven melden respondenten de hoog-
ste niveaus van betrokkenheid bij en kennis van beveiliging.

n (aantal respondenten) = 1738

Respondentenpro�el Security Capabilities Benchmark Study
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Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

2. Cisco Security Capabilities  
Benchmark Study
Om de perceptie van beveiligingsprofessionals te peilen van de beveiligingstoestand binnen 
hun organisaties, heeft Cisco CISO’s (Chief Information Security Officers) en SecOps-managers 
(Security Operations) in verschillende landen en bij zowel grote als kleine bedrijven gevraagd naar 
hun beveiligingsresources en -procedures. De Cisco Security Capabilities Benchmark Study die 
in oktober 2014 is voltooid, biedt inzicht in de mate van geavanceerdheid van beveiligingsactiviteiten 
en in de beveiligingspraktijken die momenteel worden gebruikt.

Afbeelding 20. Respondentenprofielen en gereedheid voor een inbreuk op de beveiliging
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Voor het onderzoek zijn CISO's en SecOps-managers ondervraagd 
om meer te weten te komen over de resources die hun bedrijven 
aan cyberbeveiliging besteden; hun beveiligingsactiviteiten, -beleid 
en -procedures; en de mate van geavanceerdheid van hun 
cyberbeveiligingsactiviteiten. Het goede nieuws uit het onderzoek is 
dat de meerderheid van de beveiligingsprofessionals van mening is dat 
zij over de tools en processen beschikken om de beveiliging effectief 
te kunnen onderhouden. CISO's zijn echter opmerkelijk optimistischer 
dan hun SecOps-collega's over de toestand van hun beveiliging. 
62% van de CISO's is het er bijvoorbeeld volledig mee eens dat 
beveiligingsprocessen in hun organisatie duidelijk zijn en worden 
begrepen, in vergelijking met slechts 48% van de SecOps-managers. 
CISO's zien hun beveiligingsprocessen ook in een positiever licht. 59% 
van de ondervraagden is het er volledig mee eens dat processen 
geoptimaliseerd zijn en dat zij zich nu richten op procesverbetering, 
in vergelijking met 46% van de SecOps-managers.

Vanwaar deze kloof in vertrouwen? Dit komt waarschijnlijk 
doordat CISO's verder verwijderd staan van de dagelijkse 
beveiligingsactiviteiten en SecOps-managers er dichter op zitten 
om zowel grote en kleine beveiligingsincidenten op te lossen. Een 
CISO van een zeer grote organisatie realiseert zich mogelijk niet dat 
er dagelijks duizend computers met malware worden geïnfecteerd, 
terwijl de SecOps-manager veel meer tijd kwijt is om de infectie te 
beperken en dus een minder rooskleurige kijk op de beveiliging van 
de organisatie heeft. 

Bovendien kunnen CISO’s beleid opstellen, zoals het blokkeren van 
toegang tot sociale media, waardoor zij de indruk krijgen van een 
strakkere, meer ondoordringbare beveiliging. Door dergelijke kanalen 
volledig af te sluiten ontberen beveiligingsteams mogelijk de kennis 
van of ervaring met de nog steeds aanwezige bedreigingen even 
buiten hun netwerken.

Een andere kloof in vertrouwen bleek toen respondenten werd 
gevraagd naar hun vertrouwen in het beveiligingsbeleid van 
hun organisatie. Zowel CISO's als SecOps-managers hebben 
veel vertrouwen in het beleid (zie afbeelding 21); ze hebben 
echter minder vertrouwen in hun vermogen om de reikwijdte van 
besmettingen te bepalen en deze te beperken (zie afbeelding 28). 

Een zelfde kloof bleek toen respondenten werd gevraagd naar hun 
beveiligingsmechanismen: bijna alle respondenten zeiden dat zij 
goede beveiligingsmechanismen hadden, maar ongeveer een kwart 
vond hun beveiligingstools slechts ‘enigszins’ in plaats van ‘zeer’ 
of ‘uitermate’ effectief (zie afbeelding 29). 

Vertrouwen in beveiligingsprocessen en -praktijken lijkt ook 
per branche te verschillen. CISO's en SecOps-managers bij 
energie-/nutsbedrijven en telecommunicatiebedrijven lijken 
het meeste vertrouwen te hebben, terwijl hun collega’s bij 
overheidsinstellingen, financiële dienstverleners, farmaceutische 
bedrijven en zorgverleners minder vertrouwen lijken te hebben. 
Zo is 62% van de beveiligingsmanagers van energie-/nutsbedrijven 
en telecommunicatiebedrijven het er volledig mee eens dat hun 
beveiligingsprocessen zijn geoptimaliseerd, in vergelijking met 50% 
bij financiële dienstverleners en 52% bij overheidsinstellingen. 

De beveiligingspraktijken van beveiligingsprofessionals bij energie-/
nutsbedrijven en telecommunicatiebedrijven lijken het meest 
geavanceerd, terwijl die bij overheidsinstellingen en financiële 
dienstverleners het minder geavanceerd zijn. Energie- en 
nutsbedrijven hebben gewoonlijk goed gedocumenteerde processen 
en procedures voor het traceren van incidenten. Dit betekent echter 
niet noodzakelijkerwijs dat zij beter beveiligd zijn dan organisaties 
in andere branches.De beveiligingspraktijken van beveiligingsprofessionals werkzaam bij energie-/nutsbedrijven en telecommunicatiebedrijven zijn het meest geavanceerd, 

terwijl die bij overheidsinstellingen en �nanciële dienstverleners het minst geavanceerd zijn. Energie- en nutsbedrijven hebben doorgaans goed 
gedocumenteerde processen en procedures opgezet voor het traceren van incidenten – hoewel dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat ze beter 
beveiligd zijn dan organisaties in andere branches

Energie/nuts en telecommunicatie Overheid

% dat het er volledig mee eens is dat beveiligingsprocessen zijn geoptimaliseerd - richt zich nu op procesverbetering:

54%90% van de bedrijven heeft vertrouwen 
in de beleidslijnen, processen en procedures 
voor beveiliging

54% is echter in het nieuws geweest 
na een inbreuk op de beveiliging

90%

FinancieelFinancieel

Er komen weinig verschillen tussen grote ondernemingen en organisaties in het commercial-segment naar voren, 
hetgeen aangeeft dat het verschil in aantal werknemers op zichzelf weinig te maken heeft met geavanceerde beveiliging.

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

62% 52% 50%

Afbeelding 21. Belangrijkste bevindingen per branche en functietitel
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Niveaus van geavanceerdheid gekoppeld aan het huidige onderzoek

Cisco heeft diverse opties voor de segmentering van de onderzoeksgegevens onderzocht voordat werd gekozen 
voor een oplossing met vijf segmenten die zijn gebaseerd op een reeks vragen gericht op beveiligingsprocessen. 
De oplossing met vijf segmenten benadert de CMMI (Capability Maturity Model Integration) vrij nauwkeurig.
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Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

In de Cisco Security Capabilities Benchmark Study worden 
ook de kenmerken van organisaties belicht die een betere 
beveiligingspostuur hebben dan andere. Deze kenmerken 
omvatten:

 ► Management prioriteert beveiliging

 ► Beleid en procedures zijn duidelijk en goed gedocumenteerd

 ► Organisatie gebruikt geïntegreerde tools die effectief samenwerken

91% van de respondenten bij bedrijven met geavanceerde 
beveiliging is het er volledig mee eens dat het management 
beveiliging als hoge prioriteit beschouwt, terwijl slechts 22% van 
de respondenten bij de minst geavanceerde bedrijven het met 
deze stelling eens is. Bovendien is 88% van de respondenten 
bij bedrijven met geavanceerde beveiliging het er volledig 
mee eens dat beveiligingsprocessen duidelijk zijn en worden 
begrepen, in vergelijking met 0% van de respondenten bij de minst 
geavanceerde bedrijven.

Afbeelding 22. Niveaus van geavanceerdheid gekoppeld aan het huidige onderzoek
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Tekenen van geavanceerde beveiliging
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Het grote aantal organisaties met een speciale beveiligingsfunctionaris is bemoedigend. Zonder beveiligingsfunctionarissen worden 
processen minder goed gede�nieerd, gecommuniceerd en gehandhaafd. Het is zeer wel mogelijk dat recente opvallende inbreuken 
op de beveiliging organisaties ertoe hebben aangezet in de bedrijfsleiding ruimte te maken voor een functionaris voor 
beveiligingsmanagement.

Belangrijkste bevindingen

% is het er volledig mee eens dat:

Beveiligingsprocessen duidelijk 
zijn en goed worden begrepen

91% geeft aan een leidinggevende in dienst te hebben die rechtstreeks verantwoordelijk is voor beveiliging
Dit is meestal een CISO (29%) of een CSO (24%).

91%

SecOps CISO of gelijkwaardig

Beveiligingsprocessen zijn geoptimaliseerd; 
richten zich nu op procesverbetering

CISO’s (en gelijkwaardig) zijn optimistischer dan SecOps-managers over de status van beveiliging binnen hun bedrijf, 
wellicht omdat zij verder weg staan van de dagelijkse realiteit.

48%

46%

62%

59%

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

Afbeelding 23. Belangrijkste bevindingen ten aanzien van toonaangevende beveiliging binnen organisaties

Uit afbeelding 23 blijkt dat 91% van de respondenten aangeeft 
dat hun organisatie een leidinggevende heeft die rechtstreeks 
verantwoordelijk is voor beveiliging, meestal een CISO of een 
CSO (Chief Security Officer). Het grote aantal organisaties met 
een speciale beveiligingsfunctionaris is bemoedigend. Zonder 
beveiligingsfunctionarissen worden processen minder goed 
gedefinieerd, gecommuniceerd en gehandhaafd. Het is zeer 
wel mogelijk dat recente opvallende inbreuken op de beveiliging 
organisaties ertoe hebben aangezet in de bedrijfsleiding ruimte 
te maken voor een functionaris voor beveiligingsmanagement.

78% van de respondenten bij de bedrijven met geavanceerdere 
beveiliging is het er volledig mee eens dat beveiligingstechnologieën 
goed zijn geïntegreerd en effectief samenwerken, dit in tegenstelling 
tot 17% van de respondenten bij minder geavanceerde bedrijven.

Het positieve nieuws voor organisaties die hun beveiligingsprocessen 
willen verbeteren, is dat het samenstellen van een groot team van 
lastig te vinden beveiligingsspecialisten niet noodzakelijkerwijs een 
vereiste is. In de minder geavanceerde bedrijven is het gemiddelde 
aantal beveiligingsprofessionals 32; in de meer geavanceerde 
bedrijven is dit aantal ook 32. Het in dienst nemen van meer mensen 
lijkt dus niet rechtstreeks te kunnen worden gerelateerd aan beter 
beheer van beveiligingsprocessen. Een betere benadering is om te 
zoeken naar een optimale verhouding tussen beveiligingspersoneel 
en het algehele aantal werknemers in het bedrijf. 
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Organisaties met minder geavanceerde beveiliging zijn over het algemeen van mening dat leidinggevenden beveiliging niet als een 
hoge prioriteit beschouwen; bovendien zijn zij van mening dat beveiligingsprocessen onduidelijk zijn en niet goed worden begrepen

Belangrijkste bevindingen:

% dat het er volledig mee eens is dat

Het aantal beveiligingsmedewerkers is echter geen indicatie van geavanceerde beveiliging

Beveiligingsprocessen duidelijk zijn en goed 
worden begrepen

Organisaties met geavanceerde beveiliging kunnen eenvoudig worden onderscheiden van organisaties met minder geavanceerde 
beveiliging...

Geavanceerde beveiliging Minder geavanceerd

Beveiligingstechnologieën goed zijn geïntegreerd 
en e�ectief samenwerken

Gemiddeld aantal beveiligingsprofessionals binnen 
organisatie in elk van de vijf segmenten

88%

78%

0%

Bedrijfsmanagement beveiliging als hoge prioriteit 
beschouwt

91% 22%

17%

Laag Laaggem. Gemiddeld Hooggem. Hoog

32 49 29 30 32

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

Afbeelding 24. Belangrijkste bevindingen ten aanzien van prioritering van beveiliging

Uit afbeelding 24 blijkt dat organisaties met minder geavanceerde 
beveiliging over het algemeen niet van mening zijn dat het 
management beveiliging als hoge prioriteit beschouwt of dat 
beveiligingsprocessen duidelijk zijn en goed worden begrepen.

Als we de geavanceerdheid van de beveiliging van organisaties 
per land vergelijken, is er sprake van een positief resultaat: in elk 
segment voert het merendeel van de organisaties een geavanceerd 
beveiligingsregime. Respondenten in enkele landen lijken echter 
een positiever beeld te hebben van hun eigen houding ten opzichte 
van beveiliging dan de buitenwereld. Het te rooskleurige beeld dat 
respondenten in  
enkele landen hebben, is mogelijk deels het gevolg van de sociale 
kernwaarden van een cultuur, zoals de noodzaak zichzelf – en dus 
de organisatie – in een positief daglicht te stellen.

Wees op de hoede voor overmatig vertrouwen 

Hoewel CISO’s en SecOps-managers vertrouwen 
lijken te hebben in de beveiliging, geven zij ook aan 
geen standaardtools te gebruiken die inbreuken op de 
beveiliging kunnen helpen voorkomen. Minder dan 50% 
van de respondenten gebruikt de volgende tools:

 ► Identiteitsbeheer of gebruikersprovisioning
 ► Patching en configuratie
 ► Penetratietests
 ► Forensisch onderzoek van endpoints
 ► Kwetsbaarheidsscans
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Beveiligingsresources van organisaties 

Organisaties hebben gemiddeld 123 professionals in dienst die zich speci�ek met beveiliging bezighouden. Overheidsinstellingen 
besteden het vaakst hun beveiligingsservices uit.

Momentopname van beveiligingsresources

JA 91%

NEE 9%

Heeft uw organisatie een responsteam 
voor beveiligingsincidenten?

Aantal speciale beveiligingsprofessionals

24%

2%
8% 9%

15% 18%

7%
16%

1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-99 100-199 200+

Gemiddeld percentage tijd dat wordt besteed 
aan beveiligingsgerelateerde taken

63%

De overheid lijkt meer beveiligingsservices uit te besteden dan andere branches.

Welke 
beveiligingsservices 

zijn uitbesteed?
Advisering 
en consultancy

51%
Geen/geheel 
intern

21%
Bewaking
42%

Audit
41%

Reactie 
op incidenten

35%
Herstel
34%

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

Gemiddeld aantal professionals dat 
zich speci�ek met beveiliging bezighoudt

123

Afbeelding 25. Aantal speciale beveiligingsprofessionals binnen organisaties 
Organisaties hebben gemiddeld 123 professionals in dienst die zich specifiek met beveiliging bezighouden. Overheidsinstellingen besteden het 
vaakst hun beveiligingsservices uit. 
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13% van de respondenten geeft aan dat geen enkele gebruikte bescherming tegen bedreigingen wordt toegepast 
via cloudgebaseerde services. Dit is met name het geval in de gezondheidszorg, de �nanciële dienstverlening 
en de farmaceutische branche.

Door organisaties ingezette bescherming tegen bedreigingen

Netwerkbeveiliging, �rewalls/inbraakpreventie

Webbeveiliging

E-mail-/messagingbeveiliging

Voorkoming van gegevensverlies

Encryptie/privacy-/gegevensbescherming

Toegangscontrole/autorisatie

Veri�catie

Mobiliteitsbeveiliging

Beveiligde draadloze toegang

Endpointbescherming/anti-malware

Kwetsbaarheidsscans

VPN

Identiteitsbeheer/gebruikersprovisioning

Security Information and Event Management (SIEM)

Forensisch onderzoek netwerk

Patching en con�guratie

Penetratietests

DDoS-bescherming

Forensisch onderzoek van endpoints

SecOps CISO SecOps CISO
57% 64%

56% 62%

53% 58%

55% 55% - -

52% 55% - -

55% 52%

54% 51%

48% 54%

47% 52%

45% 52%

44% 51%

49% 46%

43% 47%

39% 46%

41% 43%

38% 40%

39% 37%

35% 37%

29% 33%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30% 39%

33% 41%

33% 41%

24% 24%

24% 22%

24% 32%

22% 30%

24% 27%

24% 26%

25% 27%

16% 23%

20% 19%

Door organisatie ingezette bescherming
tegen bedreigingen

Bescherming via 
cloudgebaseerde services

n=797  n=941 n=759 n=887

Beveiligingsrespondenten die bescherming tegen bedreigingen inzetten; n=1646

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

Afbeelding 27. Door organisaties ingezette bescherming tegen bedreigingen
Diverse door organisaties ingezette bescherming tegen bedreigingen in 2014.

Ongeveer tweederde van de respondenten geeft aan dat de beveiligingstechnologieën up-to-date zijn en regelmatig worden bijgewerkt

Een aanzienlijk hoger percentage CISO’s (70%) geeft aan dat de infrastructuur zeer up-to-date is, in vergelijking met SecOps-managers (57%).

Hou zou u de beveiligingsinfrastructuur beschrijven? Basis: n=1738

Met name telecommunicatiebedrijven geven aan dat hun beveiligingsinfrastructuur up-to-date wordt gehouden.

Onze beveiligingsinfrastructuur is volledig up-to-date en wordt continu 
geüpgraded met de beste beschikbare technologieën.64%

We vervangen of upgraden onze beveiligingstechnologieën regelmatig, 
maar hebben niet de beschikking over de allernieuwste en beste tools.33%

We vervangen of upgraden onze beveiligingstechnologieën alleen wanneer 
de oude niet meer werken of verouderd zijn of wanneer sprake is van volledig 
nieuwe behoeften.

3%

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

Afbeelding 26. Door organisaties ingezette beveiligingstechnologieën
Ongeveer tweederde van de respondenten geeft aan dat de beveiligingstechnologieën up-to-date zijn en regelmatig worden bijgewerkt.
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We gebruiken tools waarmee we feedback kunnen evalueren en leveren 
ten aanzien van de mogelijkheden van onze beveiligingsactiviteiten 10% 41% 49% 4% 39% 57%

We kunnen indien nodig de beveiliging verhogen ten aanzien 
van hoogwaardige bedrijfsmiddelen 10% 43% 47% 3% 38% 59%

Onze bedreigingsdetectie en blokkeringsmogelijkheden worden 
up-to-date gehouden 9% 38% 53% 3% 36% 61%

Beveiliging is goed geïntegreerd in de doelstellingen en zakelijke mogelijkheden 
van onze organisatie 10% 39% 51% 2% 34% 64%

In vergelijking met respondenten bij grote bedrijven zijn er meer respondenten in het commercial-segment die  
het volledig eens zijn met de stelling ‘We evalueren en verbeteren onze beveiligingsactiviteiten regelmatig, formeel 
en strategisch in de loop der tijd’.

Hoewel organisaties vertrouwen lijken te hebben in het beveiligingsbeleid, tonen ze aanzienlijk minder vertrouwen
in hun vermogen om de reikwijdte van besmettingen te bepalen en deze te beperken

SecOps CISO

Niet mee eens/Mee eens/Volledig mee eens Niet mee eens/Mee eens/Volledig mee eens

Niet mee eens/Mee eens/Volledig mee eens Niet mee eens/Mee eens/Volledig mee eens

Informatiemiddelen worden geïnventariseerd en duidelijk geclassi�ceerd 11% 40% 49% 4% 38% 58%
HR-beveiliging wordt op een uitstekende manier gerealiseerd 9% 45% 46% 4% 36% 60%
Computerfaciliteiten binnen mijn organisatie worden goed beschermd 10% 39% 51% 4% 34% 62%
Technische beveiligingsmechanismen in systemen en netwerken worden 
goed beheerd 6% 41% 53% 3% 31% 66%
Toegangsrechten tot netwerken, systemen, toepassingen, 
functies en gegevens worden adequaat beheerd

8% 35% 57% 4% 32% 64%

Beveiliging is goed ingebouwd in onze systemen en toepassingen 10% 38% 52% 4% 32% 64%
Beveiliging is goed ingebouwd in onze procedures voor het verkrijgen, 
ontwikkelen en onderhouden van systemen

9% 41% 50% 4% 35% 61%

Beveiligingsbeleid  n=797n=1738  n=941

SecOps CISO

We evalueren en verbeteren onze beveiligingsactiviteiten regelmatig, 
formeel en strategisch in de loop der tijd

7% 42% 51% 3% 36% 61%

We onderzoeken beveiligingsincidenten regelmatig en systematisch 11% 40% 49% 3% 37% 60%

We controleren regelmatig verbindingsactiviteiten op het netwerk om er zeker 
van te zijn dat beveiligingsmaatregelen werken zoals beoogd

8% 39% 53% 4% 33% 63%

Onze beveiligingstechnologieën zijn goed geïntegreerd en werken e�ectief samen 9% 40% 51% 3% 37% 60%

De reikwijdte van een besmetting kan eenvoudig worden bepaald, de risico’s 
kunnen worden beperkt en de schade van exploitaties kan worden hersteld

15% 44% 41% 8% 42% 50%

Operationele aspecten van beveiliging  n=797n=1738  n=941

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

Afbeelding 28. Mate van vertrouwen in beveiligingsbeleid van organisaties en hun vermogen om besmetting te beperken 
te beperken
Hoewel organisaties vertrouwen lijken te hebben in het beveiligingsbeleid, tonen ze aanzienlijk minder vertrouwen in hun vermogen om 
de reikwijdte van besmettingen te bepalen en deze te beperken.

Beveiligingsbeleid, -procedures en -activiteiten van organisaties

Mate van vertrouwen in beveiligingsbeleid van organisaties

Mate van vertrouwen in vermogen van organisaties besmettingen te beperken
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Beveiligingsprofessionals in de transportbranche geven aan minder vertrouwen te hebben in het vermogen 
van hun organisatie om bekende beveiligingsbedreigingen te detecteren en ertegen te beschermen.

Hoewel beveiligingsprofessionals van mening zijn dat zij goede beveiligingsmechanismen hebben ingesteld, zijn volgens een kwart 
van de respondenten hun beveiligingstools slechts ‘enigszins’ e�ectief

SecOps CISO

Wij houden ons aan normen voor reactie op incidenten, zoals RFC2350, 
ISO/IEC 27035:2011 of hebben Amerikaanse certi�cering

15% 42% 43% 6% 40% 54%

We hebben e�ectieve processen ingesteld voor het interpreteren en prioriteren 
van inkomende incidentmeldingen

11% 46% 43% 4% 39% 57%

We hebben goede systemen voor het veri�ëren van het daadwerkelijk optreden 
van beveiligingsincidenten 11% 41% 48% 4% 36% 60%

We hebben een goed systeem voor het categoriseren van incidentgerelateerde informatie 10% 43% 47% 4% 37% 59%

We stellen belanghebbenden op de hoogte en werken met hen samen in het geval 
van beveiligingsincidenten

10% 46% 44% 3% 40% 57%

We hebben goed gedocumenteerde processen en procedures opgezet voor 
reactie op en tracering van incidenten

9% 40% 51% 4% 35% 61%

Assessments van cyberrisico’s worden standaard opgenomen in ons algehele 
proces van risicobeoordeling

10% 37% 53% 4% 36% 60%

Beveiligingsmechanismen; n=1738  n=797  n=941

Aanzienlijk meer respondenten bij energie-/nutsbedrijven zijn het volledig eens met de stelling ‘We hebben goed 
gedocumenteerde processen en procedures opgezet voor reactie op en tracering van incidenten’ dan professionals 
uit bijna alle andere branches.

Stellen ons in staat potentiële beveiligingsrisico’s 
te evalueren

Stellen ons in staat beveiligingsbeleid te handhaven

SecOps CISO
Geheel niet 
of nauwelijks 
e�ectief

Geheel niet 
of nauwelijks 
e�ectief

Enigszins 
e�ectief

Enigszins 
e�ectief

Uitermate 
e�ectief

Uitermate 
e�ectief

Zeer 
e�ectief

Zeer 
e�ectief

Blokkeren bekende beveiligingsbedreigingen
Detecteren netwerkafwijkingen en beschermen 
dynamisch tegen verschuivingen in adaptieve 
bedreigingen
Bepalen de reikwijdte van een risico, perken 
deze in en beperken verdere exploitaties

E�ectiviteit van beveiligingstools  n=797

31%

31%

28%

30%

33%

44%

45%

46%

44%

44%

18%

19%

21%

20%

18%

22%

23%

21%

24%

27%

51%

55%

54%

53%

52%

25%

21%

24%

22%

20%

n=1738  n=941

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

Niet mee eens/Mee eens/Volledig mee eens Niet mee eens/Mee eens/Volledig mee eens

Afbeelding 29. Mening van respondenten ten aanzien van beveiligingsmechanismen en beveiligingstools binnen de organisatie
Hoewel beveiligingsprofessionals van mening zijn dat zij goede beveiligingsmechanismen hebben ingesteld, zijn volgens een kwart van 
de respondenten hun beveiligingstools slechts enigszins effectief.
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Antwoorden van CISO’s en SecOps-managers zijn consistent, met uitzondering van ‘Communicatie van kwaadaardige 
software stoppen’.

Beveiligingsprofessionals zullen eerder gebruikmaken van �rewall-logboeken om risico’s te analyseren, ook al bevatten 
deze geen hoogwaardige gegevens en bieden ze geen context. Voor betere risicoanalyses zouden beveiligingsprofessionals 
regelmatig IDS/IPS-logboeken moeten doornemen

SecOps CISO

Logboek �rewall 59% 62%

Analyse van systeemlogboeken 58% 60%

Regressieanalyse van malware of bestanden 51% 58%

Analyse van netwerkstromen 51% 54%

Analyse van register 48% 51%

Vastleggingsanalyse van volledige pakketten 44% 48%

Gecorreleerde analyse gebeurtenis/logboek 40% 44%

Forensisch onderzoek van geheugen 39% 43%

Forensisch onderzoek van schijf 38% 41%

IOC-detectie (Indicators of Compromise) 38% 38%

Externe teams (of derden) voor reactie op/analyse van incidenten 36% 38%

Processen om besmette systemen te analyseren
 n=797  n=941

SecOps CISO
 n=797  n=941

Processen om oorzaak beveiligingsincident weg te nemen

55% 60%Kwaadaardige toepassing in quarantaine plaatsen of verwijderen

55% 56%Analyse van hoofdoorzaak

51% 55%Communicatie van kwaadaardige software stoppen 

51% 53%Extra controle

50% 51%Beleidsupdates

47% 49%Communicatie van besmette toepassing stoppen

46% 48%Ontwikkeling van langetermijnoplossing 

43% 47%Systeem terugzetten naar vorige image

Respondenten bij de overheid melden over het algemeen meer processen voor het analyseren van besmette 
systemen dan respondenten uit de meeste andere branches.

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

Afbeelding 30. Toegepaste processen om besmette systemen te analyseren en oorzaken van beveiligingsincidenten weg te nemen
Beveiligingsprofessionals zullen met name gebruikmaken van firewall-logboeken om risico’s te analyseren, ook al bevatten deze geen 
hoogwaardige gegevens en bieden ze geen context. Voor betere risicoanalyses zouden beveiligingsprofessionals regelmatig IDS/IPS-logboeken, 
proxy, Host-Based Intrusion Prevention Systems (HIPS), toepassingslogboeken en NetFlow moeten controleren.

Het is ook verrassend dat ‘Gecorreleerde analyse gebeurtenis/logboek’ lager staat op de lijst van tools die worden gebruikt om risico’s 
te analyseren. Mogelijk correleren de respondenten geen gegevens of koppelen ze geen gegevensbronnen voor meer diepgaande analyse 
van een beveiligingsincident.
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Overheidsinstanties hebben aanzienlijk vaker duidelijk gede�nieerde kennisgevingsprocedures met meer 
bijbehorende groepen groepen dan andere branches.

Meer CISO’s geven aan na een incident aanvullende mechanismen te implementeren dan beveiligingsprofessionals

SecOps CISO

Aanvullende of nieuwe detecties en mechanismen implementeren op basis van 
na een incident geïdenti�ceerde zwakke plekken 55% 65%

Kwetsbare toepassingen patchen en bijwerken 59% 60%

Een back-up van voor het incident terugzetten 53% 60%

Informatie di�erentieel herstellen 53% 58%

Herstellen met behulp van ‘gold image’ 33% 36%

Processen om besmette systemen te herstellen 
 n=797  n=941

SecOps CISO
 n=797  n=941

Respondenten bij telecommunicatie- en energie-/nutsbedrijven geven vaker aan te herstellen met behulp van 
‘gold image’ dan respondenten uit de andere branches.

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

Groepen die op de hoogte worden gesteld van een incident 

Operationeel beheer 44% 48%

Technologiepartners 42% 47%

Engineering 38% 37%

Human Resources 37% 35%

Juridische afdeling 37% 35%

Alle werknemers 38% 33%

Productie 31% 36%

Zakenpartners 31% 33%

Marketing 30% 31%

Public Relations 30% 27%

Externe autoriteiten 25% 20%

Afbeelding 31. Antwoorden van CISO’s en SecOps op vragen over post-incident controlemechanismen
Meer CISO’s geven aan na een incident aanvullende controlemechanismen te implementeren dan beveiligingsprofessionals.

Afbeelding 32. Wie worden op de hoogte gesteld van beveiligingsincidenten?
Met name uitvoerend personeel en technologiepartners worden via meer formele processen op de hoogte gesteld van beveiligingsincidenten.
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Segmentdistributie varieert per land, maar beter ontwikkelde segmenten domineren overal

Segmentgrootte 

VS Brazilië Duitsland Italië Verenigd Koninkrijk

Australië China India Japan

(totaal gemiddelde) 

Hoog (38%) Hooggem. (27%) Gemiddeld (22%) Laaggemid. (12%) Laag (4%)

24%

40%

14%

15%
7%

30%

35%

19%

7%
9%

36%

29%

32%

3%

54%

16%

20%

3%
7%

41%

18%

25%

8%
8%

38%

25%

13%

23%
1%

43%

25%

57%

7%
1%

44%

16%

27%

10%
3%

34%

35%

24%

5%
2%

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

Kwaliteit van organisatiebeveiliging 
De meeste bedrijven voldoen aan meer geavanceerde beveiligingspro�elen – dit geldt voor alle landen en branches

SegmentgrootteSegmenten weerspiegelen toenemende 
geavanceerdheid ten aanzien van prioritering 
van beveiliging en hoe dit tot uitdrukking 
komt in processen en procedures

39%

23%

26%

8%

4%

Hoog

Hooggem.

Gemiddeld

Laaggemid.

Laag

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

Afbeelding 33. Geavanceerdheid van beveiligingsprocessen
De meeste bedrijven voldoen aan meer geavanceerde beveiligingsprofielen. Dit geldt voor alle landen (afbeelding 34) en branches  
(afbeelding 35).

Afbeelding 34. Geavanceerdheid van beveiligingsprocessen per land

  Rapport delen

http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b22&REFERRING_SITE=Facebook
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b22&REFERRING_SITE=Twitter
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b22&REFERRING_SITE=LinkedIn
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b22&REFERRING_SITE=Email
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Bijna de helft van de telecommunicatie- en energie-/nutsbedrijven valt onder de categorie van zeer geavanceerde beveiliging 

Segmentgrootte (totaal gemiddelde) 

Chemische
techniek 

Financiële
dienstverlening

Overheid Gezondheidszorg Niet-computergerelateerde 
productie 

Farmacie Telecommunicatie Transport Energie-/nutsbedrijven

Hoog (39%) Hooggem. (27%) Gemiddeld (24%) Laaggem. (13%) Laag (4%) 

47%

25%

26%

1%1%

47%

22%

20%

6% 5%
31%

32%

23%

9%
5%

35%

25%

25%

13%
2%

43%

28%

21%

5% 3%

43%

23%

26%

5% 3%

43%

21%

22%

5%
9%

25%

35%

28%

9%
3%

39%

20%

25%

11%
5%

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

Afbeelding 35. Geavanceerdheid van beveiligingsprocessen per branche
Bijna de helft van de telecommunicatie- en energie-/nutsbedrijven valt onder de categorie van zeer geavanceerde beveiliging.
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Van zeer grote organisaties wordt verwacht dat zij de beveiliging 
goed geregeld hebben omdat zij toegang hebben tot de meeste 
resources: budget voor de aanschaf van de nieuwste technologie, 
en geschoold personeel om dit alles te beheren. Van grotere 
organisaties in het commercial-segment (voor dit onderzoek 
gedefinieerd als bedrijven met 500 tot 999 werknemers) wordt 
vaak aangenomen dat ze achterblijven bij hun grotere tegenhangers 
(1000 of meer werknemers) wat betreft hun gereedheid om te 
reageren op beveiligingsincidenten. Volgens de Cisco Security 
Capabilities Benchmark Study lijken grotere organisaties in het 
commercial-segment grote ondernemingen op het gebied van 
beveiligingsgereedheid echter niet alleen te evenaren, maar vaak 
zelfs voorbij te streven, waarschijnlijk dankzij de grotere flexibiliteit 
en wendbaarheid van de organisatie.

Volgens het onderzoek is het zelfs zo dat grotere organisaties 
in het commercial-segment vaker een zeer geavanceerd 
beveiligingspostuur hebben. Zoals weergegeven in afbeelding 36, 
zijn significant meer grotere organisaties in het commercial-segment 

boven gemiddeld tot zeer geavanceerd in vergelijking met kleinere 
organisaties in het commercial-segment (250 tot 499 werknemers) 
en grote ondernemingen (1000 of meer werknemers).

Het over het algemeen gelijke speelveld voor middelgrote 
ondernemingen is veelbelovend nieuws, aangezien bedrijven in het 
commercial-segment de motor zijn achter een zich herstellende 
economie.

Belangrijkste bevindingen van het vergelijkende onderzoek 
onder ondernemingen in het commercial-segment en hun 
beveiligingsgereedheid:

 ► 92% van de organisaties in het commercial-segment heeft interne 
responsteams voor incidenten, vergeleken met 93% van de grote 
ondernemingen.

 ► 94% van de organisaties in het commercial-segment heeft een 
leidinggevende die direct verantwoordelijk is voor beveiliging, 
vergeleken met 92% van de grotere ondernemingen.

Grotere organisaties in het commercial-segment hebben een geavanceerd beveiligingspostuur.

Segmenten weerspiegelen toenemende geavanceerdheid in prioritering van beveiliging binnen de organisatie en hoe dit tot uitdrukking 
komt in processen en procedures.

Ten minste 60% heeft een geavanceerder beveiligingspro�el.

Aanzienlijk meer middelgrote organisaties bevinden zich op hooggemiddeld en hoog niveau dan kleine bedrijven en ondernemingen.

Middelgrote organisaties Grote ondernemingenKleine organisaties

Hoog Hooggem. Gemiddeld Laaggemid. Laag

23%

37%
5%

32%

3%
23%

44%

4%

25%

4%
23%

38%

11%

24%

4%

Bron: Cisco Security Capabilities Benchmark Study

Organisaties in het commercial-segment lijken goed 
voorbereid te zijn wat betreft beveiligingsgereedheid

Afbeelding 36. De mate van geavanceerdheid van het beveiligingspostuur van grotere organisaties in het 
commercial-segment

  Rapport delen

http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b23&REFERRING_SITE=Facebook
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b23&REFERRING_SITE=Twitter
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b23&REFERRING_SITE=LinkedIn
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b23&REFERRING_SITE=Email
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CISO’s en andere beveiligingsfunctionarissen denken er mogelijk 
niet altijd aan voldoende aandacht te schenken aan geopolitieke 
dynamiek, terwijl zij dit juist wel zouden moeten doen, met name 
wanneer zij voor een multinational werken. Wat plaatsvindt binnen 
het geopolitieke landschap kan een directe invloed hebben op 
wereldwijde toevoerketens en hoe het bedrijf omgaat met de 
gegevens van klanten en werknemers in verschillende landen. 
Daarnaast kunnen er hogere juridische en administratieve kosten 
ontstaan, bestaat het gevaar dat handelsgeheimen worden gestolen 
en is er risico op fysieke en reputatieschade.

Cybercriminaliteit neemt wereldwijd toe, met name in gebieden met 
zwakke governance. Oost-Europa, dat reeds lang een broeinest is 
van georganiseerde misdaad, is hier een voorbeeld van. In gebieden 
met zwakke governance is het niet ongebruikelijk dat er bewijzen 
worden gevonden voor sterke banden tussen inlichtingendiensten 
van de overheid en georganiseerde groepen die betrokken zijn bij 
cybercriminaliteit. 

Volgens Amerikaanse autoriteiten zijn enkele recente opvallende 
aanvallen met doelen in de VS afkomstig uit dergelijke gebieden. 
Sommige aanvallen leken geen winstbejag na te streven, maar 
waren politiek gemotiveerde campagnes of pogingen om informatie 
te verzamelen of een infrastructuur binnen te dringen.7 Dit kan erop 
duiden dat de campagnes door een staat werden gesteund en/of 
georganiseerd door geraffineerde cybercriminelen. 

Meer en meer overheden doen hun best een beter cyber-bestuur 
te implementeren via wet- en regelgeving. China heeft bijvoorbeeld 
‘rechtsstatelijkheid’ het thema gemaakt van het vierde plenum 
van het 18e congres van de Chinese communistische partij.8 
Peking streeft naar het uitroeien van corruptie en het handhaven 
van wetgeving binnen bedrijven en de overheid. Dit streven 
ondersteunt de wetshandhaving en internationale inspanningen 
om cybercriminelen op te sporen en het voor hen moeilijker te maken 
zich verborgen te houden. 

Transnationale terroristische groeperingen maken gebruik 
van het internet 

De opkomst van transnationale terroristische groeperingen zoals 
de zogenaamde Islamitische Staat (ook bekend als IS), is een 
andere geopolitieke trend die in de gaten moet worden gehouden. 
Terwijl groepen zoals IS niets te maken lijken te hebben met enige 
significante cybercriminaliteit, zijn ze erg afhankelijk van het internet –  
namelijk sociale media – om leden te werven. Op dit moment lijken 
vooraanstaande transnationale terroristische groepen voldoende 
geld te verdienen via traditionele fondsenwerving zoals afpersing, 
mensenhandel en olie. Maar naarmate deze organisaties groeien, 
zouden zij cybercriminaliteit kunnen omarmen als een manier om 
hun activiteiten over de gehele wereld te bekostigen. Daarnaast 
bestaat de mogelijkheid dat nieuwe terroristische organisaties die 
geen toegang hebben tot dezelfde resources als meer gevestigde 
groepen, cybercriminaliteit zullen ontdekken als een snelle weg naar 
groei.

Ga naar het Cisco-blogbericht ‘Cupcakes and 
Cyberspionage’ (Cupcakes en cyberspionage) 
om meer te lezen over de voorgestelde nieuwe 
benadering ter bescherming tegen cyberspionage. 

3. Geopolitieke trends en branchetrends
Cisco-experts op het gebied van beveiliging, geopolitiek en beleid identificeren huidige en 
opkomende geopolitieke trends die organisaties, met name multinationals, zouden moeten 
monitoren. Dezelfde experts onderzoeken ook recente en potentiële ontwikkelingen ten 
aanzien van de soevereiniteit, lokalisatie, encryptie en compatibiliteit van gegevens.

Cybercriminaliteit gedijt goed in  
gebieden met zwakke governance
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De aantijgingen van Edward Snowden omtrent te verstrekkend 
overheidstoezicht in de VS, gegevenssoevereiniteit (het concept 
dat gegevens vallen onder de jurisdictie van het land waar deze 
zich bevinden en niet van overheden of rechtbanken die eenzijdige 
toegang tot deze gegevens willen hebben) en gegevenslokalisatie  
(een overheidsmandaat dat vereist dat gegevens op een bepaalde 
plaats worden opgeslagen) zijn actuele problemen geworden.

Sommige landen zoeken inmiddels naar manieren om hun gegevens 
te lokaliseren om te voorkomen dat buitenlandse overheden toegang 
krijgen tot de gegevens van hun burgers. Ze stellen vereisten op 
die bepalen dat gegevens binnen hun land moeten blijven, of op 
bepaalde manieren moeten worden gerouteerd, en dat bedrijven 
in het binnenland vervaardigde apparatuur moeten gebruiken.

Brazilië bijvoorbeeld heeft recentelijk een nieuwe wet aangenomen 
die privacyvereisten omvat die [toepasselijke] bedrijven verbiedt 
de persoonlijke informatie, communicatie en bepaalde online 
logginggegevens van gebruikers te delen.9 Rusland heeft ondertussen 
de wetgeving omtrent gegevensbescherming en informatiewetgeving 
aangepast, waardoor alle data-operators die persoonlijke gegevens 
van inwoners van Rusland verwerken, inclusief internetgegevens, 
kopieën van dergelijke gegevens moeten bewaren op servers en 
in databases binnen Rusland; deze wet moet in 2015 in werking 
treden.10 

Een potentieel negatief gevolg van landen die gegevenslokalisatie 
vereisen – waardoor wetgeving wordt gecreëerd die niet interoperabel 
is – is dat multinationals te maken kunnen krijgen met tegenstrijdige 
wettelijke eisen. Een verplichting om te voldoen aan de vereisten van 
het ene land om gegevens te produceren, bewaren of vernietigen, 
kan strijdig zijn met de wetgeving van een ander land.

Naast het potentieel veroorzaken van tegenstrijdige wettelijke 
verplichtingen, beperken vereisten op het gebied van 
gegevenslokalisatie mogelijk ook de gegevensstroom over nationale 
grenzen heen. Hierdoor kan verwarring ontstaan, en wordt het 
beheer van netwerken geconfronteerd met grote uitdagingen. Ook 
met de toevoerketen moet rekening worden gehouden: steeds meer 
wereldwijde supply chain-operators stappen over op cloudgebaseerde 
technologie om al hun partners over de gehele wereld met elkaar 
te verbinden. Gegevenslokalisatie zou de uitwisseling van gegevens 
binnen deze bedrijfsnetwerken kunnen belemmeren of onmogelijk 
maken, en potentieel grensoverschrijdende activiteiten ter bestrijding 
van cybercriminaliteit hinderen.

Als bepaalde landen ervoor kiezen alleen eigen technologieën te 
gebruiken, of aanzienlijke beperkingen op te leggen met betrekking 
tot wie de gegevens van hun burgers mag verwerken, bestaat de 
mogelijkheid dat zij zichzelf afsnijden van de wereldwijde talentpool 
en gaat dit mogelijk ten koste van de innovatie die normaliter 
resulteert uit de kruisbestuiving van nieuwe ideeën.

Een aantal toonaangevende technologiebedrijven in de VS hoopt 
dat het gebruik van end-to-end encryptie voldoende zal zijn om 
hun klanten gerust te stellen dat hun gegevens beveiligd zijn 
wanneer deze het grenzeloze internet doorkruisen. De Amerikaanse 
overheid vreest echter dat een dergelijke encryptie het moeilijker 
maakt burgers te beschermen. De nieuwe directeur van het GCHQ 
(Government Communications Headquarters), de belangrijkste 
Britse inlichtingendienst die zich bezighoudt met signals intelligence, 
vergelijkbaar met de National Security Agency in de VS, heeft zelfs 
gesuggereerd dat de grote sociale mediabedrijven in de VS de 
activiteiten van terroristen ondersteunen door hen in staat te stellen 
gecodeerde informatie over de gehele wereld te versturen.11 

Ondanks deze kritiek is het waarschijnlijk dat technologiebedrijven 
doorgaan met de ontwikkeling en adoptie van technologische 
maatregelen die het vertrouwen van de klant moeten herstellen tot 
overheden beleid hebben geïmplementeerd dat het belang van het 
recht op vrije meningsuiting en veilige handel effectiever reflecteert 
en tegelijkertijd beschermt tegen bedreigingen voor de openbare en 
nationale veiligheid. 

Vertrouwen in technologische producten, en in de bedrijven die deze 
ontwikkelen, zal erg belangrijk zijn voor landen en hun overheden 
en de burgers die erop moeten kunnen vertrouwen dat zijzelf en 
hun gegevens beschermd zijn. Zoals Mark Chandler, Senior Vice 
President van Cisco, algemeen juridisch adviseur en secretaris 
opmerkte in een Cisco-blogpost eerder dit jaar: “Een serieuze poging 
om deze problemen op te lossen kan vertrouwen versterken, en nog 
belangrijker, resulteren in het verwezenlijken van de belofte van de 
volgende generatie van het internet, een wereld waarin het verbinden 
van mensen en apparaten leidt tot meer vrijheid, welvaart en kansen 
voor alle wereldburgers.”12

Het dilemma van gegevenssoevereiniteit,  
gegevenslokalisatie en encryptie 

Toegang

Gegevenssoevereiniteit

Gegevenslokalisatie

Gegevensencryptie

Afbeelding 37. Het dilemma van de juiste balans tussen 
soevereiniteit, lokalisatie en encryptie van gegevens
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De houding van een persoon (of organisatie) ten opzichte van 
gegevensprivacy kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de locatie 
waar men woont en werkt. Deze verschillende standpunten bepalen 
hoe overheden gegevensprivacy regelen en hoe ondernemingen 
zaken doen wanneer die regelgevingen met elkaar op gespannen 
voet staan. In het Data Protection Heat Index Survey Report, 
gesponsord door Cisco en opgesteld door de Cloud Security 
Alliance, worden enkele van de uitdagingen beschreven waarvoor 
ondernemingen zich gesteld zien die werken met gegevens buiten 
hun eigen land of met gegevens die behoren tot personen buiten 
het land waar het bedrijf actief is.

De discussie over de compatibiliteit van gegevensprivacy – het 
realiseren van een consistente benadering van gegevensprivacy 
wereldwijd – is urgenter geworden als gevolg van de groei in 
cloudservices. Als bijvoorbeeld een bedrijf in de Verenigde Staten 
cloudopslag aanschaft bij een bedrijf in India en die cloud gebruikt 
om gegevens van klanten in Duitsland op te slaan, welke wetgeving 
ten aanzien van gegevensprivacy (van welke regio of land) is dan van 
toepassing? 

Andere aanjagers voor compatibiliteit van gegevensprivacy zijn het 
Internet of Things (IoT) en big data. Naarmate ondernemingen nieuwe 
manieren overwegen om apparaten met elkaar te verbinden en 
enorme gegevenssets gebruiken om bedrijfsbeslissingen te nemen, 
zijn structuren en regels nodig ten aanzien van de verwerking van die 
gegevens op wereldwijde schaal.

Er worden verschillende inspanningen geleverd om vereisten ten 
aanzien van gegevensprivacy te harmoniseren binnen een regio 
of landengroep. Momenteel wordt bijvoorbeeld EU-wetgeving 
opgesteld, de Algemene verordening gegevensbescherming, 
waarmee het bestaande kader voor gegevensbeveiliging wordt 
bijgewerkt en waarmee regelgeving ten aanzien van de harmonisering 
van gegevensbescherming wordt bevorderd. Inspanningen om 
consensus te bereiken met betrekking tot wetgeving ten aanzien 
van gegevensprivacy en -soevereiniteit worden verhoogd. Meer 
harmonisatie zou welkom zijn, maar het is ook van belang dat de 
uiteindelijke tekst gericht is op resultaat, aansluit bij regelgeving in 
andere regio’s en is afgestemd op de nieuwste technologieën. De 
regio Zuidoost-Azië heeft de Cross-Border Privacy Enforcement 
Arrangement van de Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 
ontwikkeld waarmee het delen van gegevens in plaatselijke 
economieën mogelijk wordt. Overheden moeten nog meer doen om 
het grotere doel te realiseren: het creëren van compatibele regimes 
voor gegevensprivacy en beveiliging, verankerd in wereldwijd erkende 
normen die een open internet stimuleren met vrije gegevensstromen 
over nationale en regionale grenzen heen.

Naarmate landen en regio’s hun benadering van gegevensprivacy 
verduidelijken, zullen ondernemingen beter in staat zijn wereldwijd 
consistente privacypraktijken toe te passen en effectievere ‘privacy 
by design’-kaders te implementeren waarbij privacymogelijkheden 
standaard in producten en services zijn ingebouwd. Aan de hand 
van duidelijke en consistente kaders voor privacyregelgeving zouden 
bedrijven aan privacyvereisten kunnen voldoen en deze zelfs kunnen 
overschrijden, ongeacht de locatie waar hun producten/services 
worden geïmplementeerd. Op die manier wordt de ontwikkeling van 
innovatieve producten en het gebruik van gegevens gestimuleerd.

Compatibiliteit van gegevensprivacy

Big data

Internet of Things

Delen in cloud KlantverwachtingenVerwachtingen
regelgeving

Afbeelding 38. Voldoen aan uiteenlopende  
regelgeving en klantverwachtingen

https://cloudsecurityalliance.org/download/data-protection-heat-index-survey-report/
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Gegevensprivacy: gezamenlijke begripsvorming

In het onderzoek naar gegevensprivacy werden experts op het 
gebied van wereldwijde privacy in Noord-Amerika, de Europese 
Unie en de regio Zuidoost-Azië gevraagd naar informatie 
over de regelgeving ten aanzien van gegevens in hun regio, 
overheidspraktijken, gebruikerscontent en beveiligingsnormen. 
De antwoorden toonden een hoge mate van consistentie bij wat 
de respondenten verstonden onder gegevensprivacy en het belang 
van wereldwijde privacynormen.

 ► Gegevenslocatie en -soevereiniteit: persoonlijke gegevens 
en persoonlijk identificeerbare informatie (PII) werden door 
respondenten aangegeven als de gegevens die in de meeste 
landen in het land zelf moeten worden bewaard. 

 ► Wettelijke interceptie: de respondenten bleken een universele 
interpretatie aan te houden van wanneer en hoe gegevens mogen 
worden onderschept – bijvoorbeeld indien dat nodig is voor 
strafrechtelijk onderzoek.

 ► Gebruikerstoestemming: 37% van de respondenten was het 
ermee eens dat er sprake zou moeten zijn van een wereldwijd in 
plaats van een regionaal handvest voor consumentenprivacy. 65% 
gaf aan dat de Verenigde Naties een actieve rol zouden moeten 
spelen bij het opstellen van een dergelijk handvest.

 ► Privacyprincipes: respondenten werden gevraagd of 
privacyprincipes van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) harmonisatie van 
gegevens mogelijk zouden maken of juist zouden leiden tot grotere 
bezorgdheid. De experts op het gebied van gegevensprivacy die 
aan het onderzoek deelnamen, waren voor het merendeel voor 
adoptie van deze principes.

Kortom, het onderzoek naar gegevensprivacy lijkt aan te geven dat 
vele experts het ermee eens zijn dat basisprivacyprincipes, indien 
wereldwijd geadopteerd en gestandaardiseerd, geen obstakel vormen 
maar bedrijven juist in staat stellen zaken te doen. De resultaten 
geven ook aan dat experts op het gebied van gegevensprivacy een 
gedeelde interesse hebben in het ‘inbedden’ van privacyprincipes 
voor nieuwe technologische oplossingen in plaats van deze 
oplossingen achteraf aan te passen om aan privacyvereisten 
te voldoen. De huidige regelgevingskaders met betrekking tot privacy 
zijn echter relatief nieuw en evolueren snel. 

Mocht dit resulteren in een hoger niveau van harmonisatie, dan 
profiteren zowel bedrijven als personen daarvan. Maar zolang de 
branche wereldwijd te maken heeft met strijdige privacykaders, 
moeten bedrijven de aanpak van privacy- en gegevensbescherming 
zorgvuldig overwegen en proactief hun aanbod en processen 
aanpassen om te voldoen aan de verschillende klantverwachtingen 
en regelgevingen.

Lees voor meer informatie over problemen met de 
beveiliging van gegevens het Cisco Security-blogpost 
‘Data Protection in the Balance—EU Citizen Protection 
and Innovation’ (Gegevensbeveiliging in gevaar – 
bescherming van EU-burgers en innovatie).

http://blogs.cisco.com/gov/data-protection-in-the-balance-eu-citizen-protection-and-innovation
http://blogs.cisco.com/gov/data-protection-in-the-balance-eu-citizen-protection-and-innovation
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CISO’s en andere beveiligingsprofessionals hebben te maken met 
complexe uitdagingen ten aanzien van toegang tot netwerkinformatie 
en -services. Dankzij de trends in de richting van BYOD-beleid (Bring 
Your Own Device), moeten zij ervoor zorgen dat werknemers toegang 
hebben tot resources van de onderneming, ongeacht waar zij zich 
bevinden en ongeacht hoe zij verbinding maken met het netwerk. 

Beveiligingsprofessionals moeten het netwerk ook beschermen tegen 
ongeautoriseerde gebruikers of criminele aanvallen op een manier 
die de toegang voor bevoegde gebruikers niet hindert. Virtual Private 
Networks (VPN’s) vormden bijvoorbeeld altijd de standaardoplossing 
voor netwerktoegangsbeheer. Maar sommige VPN’s vereisen 
gecompliceerde aanmeldingsprocedures en speciale software. 
Dit vormt een beperking voor het moment en de manier waarop 
gebruikers op het netwerk komen. Bij vele VPN’s is het ook lastig 
voor IT-afdelingen om te bepalen wie en vanaf welke locatie toegang 
krijgt; bovendien kunnen VPN’s niet de apparaten identificeren 
die worden gebruikt. VPN’s evolueren om meer zichtbaarheid en 
een transparantere gebruikerservaring te bieden, waardoor betere 
endpointbeveiliging mogelijk is.

Netwerktoegangsbeheer (NAC) evolueert van basisbeveiliging naar 
meer geavanceerde zichtbaarheid van, toegang tot en beveiliging van 
endpoints (EVAS). In tegenstelling tot oudere NAC-technologieën 
wordt bij EVAS meer gedetailleerde informatie gebruikt om 
toegangsbeleid te handhaven, zoals gegevens ten aanzien van 
gebruikersrol, locatie, bedrijfsproces en risicobeheer. Via EVAS 

kunnen netwerkbeheerders niet alleen toegang bieden via computers 
maar ook via mobiele en IoT-apparaten. 

Met EVAS is een Network-as-a-Sensor benadering van 
beveiligingshandhaving mogelijk, waarbij toegang binnen het 
uitgebreide netwerk wordt toegestaan of geweigerd, ongeacht of 
toegang wordt gezocht vanaf een extern apparaat (VPN), voordat 
verbinding wordt gemaakt met netwerkservices, of zelfs binnen het 
netwerk zelf tussen gevoelige resourcepools. Met EVAS kunnen 
organisaties ook het aanvalsgebied van endpoints en het netwerk 
verkleinen, de schaal en reikwijdte van een aanval beperken, 
probleemoplossingsprocessen verbeteren en zelfs het netwerk 
versterken nadat een aanval heeft plaatsgevonden.

Lees voor meer informatie over EVAS-oplossingen, 
en hoe deze de beveiliging van organisaties kunnen 
verbeteren, de Cisco Security-blogpost ‘New 
White Paper from Enterprise Strategy Group on the 
Evolution of and Need for Secure Network Access’ 
(Nieuwe whitepaper van Enterprise Strategy Group 
over de ontwikkeling en noodzaak van beveiligde 
netwerktoegang).

Beveiligde toegang: inzicht in wie zich 
wanneer en hoe in het netwerk bevindt

4. Het beeld van cyberbeveiliging veranderen –  
van gebruikers tot de directiekamer
Cisco-beveiligingsexperts geven aan dat het tijd wordt dat ondernemingen hun benadering 
van cyberbeveiliging gaan heroverwegen, zodat de organisaties daadwerkelijk beter kunnen 
worden beveiligd. Strategieën omvatten nieuwe benaderingen om mensen, processen en 
technologie op één lijn te brengen, beveiliging tot onderwerp te maken op de agenda in 
de directiekamer en meer geavanceerde beveiligingsmechanismen te adopteren om het 
endpoint- en aanvalsgebied te verkleinen – en het netwerk na een aanval te versterken. 

http://blogs.cisco.com/security/new-white-paper-from-enterprise-strategy-group-on-the-evolution-of-and-need-for-secure-network-access
http://blogs.cisco.com/security/new-white-paper-from-enterprise-strategy-group-on-the-evolution-of-and-need-for-secure-network-access
http://blogs.cisco.com/security/new-white-paper-from-enterprise-strategy-group-on-the-evolution-of-and-need-for-secure-network-access
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Voorafgaand aan een aanval biedt EVAS de volgende 
mogelijkheden:

 ► Risicovolle bedrijfsmiddelen identificeren. Bewaak alle 
bedrijfsmiddelen die op enig moment met het netwerk zijn 
verbonden, identificeer hierbij niet-conformerende gebruikers, 
apparaten en toepassingen en correleer deze informatie 
met behulp van tools van derden voor het analyseren van 
kwetsbaarheden.

 ► Risicobeperking verbeteren. Verzamel praktisch bruikbare 
informatie die kan worden gedeeld met andere beveiligings- 
en netwerktoepassingen om werkstromen te verbeteren, de 
bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen en herstelactiviteiten te prioriteren.

 ► Gedetailleerd beleid voor netwerktoegang handhaven. 
Bied contextuele informatie voor gedetailleerde beleidshandhaving 
en beperk toegang tot gevoelige content, bedrijfsmiddelen 
of netwerksegmenten.

Tijdens een aanval biedt EVAS de volgende mogelijkheden:

 ► Integreren met geavanceerde netwerkgebaseerde 
systemen voor bescherming tegen bedreigingen. Deel kennis 
wanneer kwaadaardige activiteiten worden gedetecteerd om 
zo aanvalsgegevens en informatie over endpointverbindingen, 
configuraties en gedragspatronen in de loop der tijd te correleren.

 ► ‘Kill chain’-tactieken blokkeren op besmette systemen. 
Beperk laterale aanvalsbewegingen door te voorkomen dat 
besmette systemen toegang hebben tot beleidsbeheerde, 
niet-geautoriseerde netwerkactiva om referenties te stelen, 
bevoegdheden te escaleren en waardevolle gegevens door 
te sluizen.

 ► De reikwijdte van een aanval beperken. Leg beperkingen op 
aan systemen die abnormaal gedrag vertonen en plaats deze 
hiermee in quarantaine. 

Nadat een aanval is gedetecteerd, biedt EVAS de volgende 
mogelijkheden:

 ► Endpointprofielen evalueren op kwetsbaarheden. Deel 
informatie uit de EVAS-database met tools voor het analyseren 
van kwetsbaarheden, zodat de IT-afdeling een oplossing kan 
prioriteren.

 ► Besmette systemen herstellen. Wanneer EVAS is geïntegreerd 
met SIEM-systemen (Security Information and Event Management) 
en systemen voor endpointbeveiliging, kunnen met EVAS oplossingen 
worden geautomatiseerd en kan de voortgang worden bewaakt.

 ► Toegangsbeleid en beveiligingsmechanismen afstemmen. 
Segmenteer toepassingsverkeer met behulp van netwerk- en 
beveiligingsapparatuur of voeg nieuwe firewallregels of IPS-
handtekeningen toe.

In tegenstelling tot overmatig complex netwerktoegangsbeheer uit 
het verleden zijn EVAS-oplossingen business enablers. Naarmate 
organisaties BYOD-beleid, cloudcomputing en mobiliteitsinitiatieven 
doorvoeren, wordt het verkrijgen van meer zichtbaarheid, het 
verbeteren van de context ten aanzien van verbonden gebruikers en 
apparaten en het effectief handhaven van beveiligingsbeleid steeds 
belangrijker. Cisco-beveiligingsexperts voorspellen dat CISO’s steeds 
meer gebruik zullen maken van EVAS-oplossingen om het complexe 
web van verbindingen tussen gebruikers, apparaten, netwerken en 
cloudservices te beheren.

NAC-evolutie
naar EVAS

Consistent beleid voor beveiligde toegang gehandhaafd op het gehele uitgebreide netwerk

Delen van contextgegevens
beveiliging en netwerk

Netwerktelemetrie

Waar

Wanneer

Hoe

Feedservice
apparaatpro�el

Wat

Wie

VPN-client Mobiel RouterSwitch VPN en �rewall DC-switch Draadloze controller

?

Afbeelding 39. De evolutie van netwerktoegangsbeheer (NAC) naar zichtbaarheid van, toegang tot en beveiliging van endpoints (EVAS)

  Rapport delen

http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b24&REFERRING_SITE=Facebook
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b24&REFERRING_SITE=Twitter
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b24&REFERRING_SITE=LinkedIn
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b24&REFERRING_SITE=Email
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Volgens de Cisco Security Capabilities Benchmark Study heeft 
91% van de organisaties een leidinggevende die rechtstreeks 
verantwoordelijk is voor beveiliging. Maar in moderne bedrijven 
moet de benadering van toonaangevende beveiliging hoger 
in de organisatie worden ingezet: in de directiekamer. 

Recente, massale gegevensinbreuken bij bekende bedrijven, 
meer wet- en regelgeving ten aanzien van gegevensbeveiliging, 
geopolitieke dynamiek en verwachtingen van belanghebbenden zijn 
allemaal factoren die het belang van cyberbeveiliging tot onderwerp 
maken op de agenda in de directiekamer. Volgens een rapport 
van de Information Systems Audit and Control Association (ISACA) 
moet 55% van corporate directors nu persoonlijk inzicht hebben in 
cyberbeveiliging en die beveiliging als risicogebied beheren.13 

Dit is een positieve ontwikkeling, maar een die volgens 
vooraanstaande Cisco-beveiligingsprofessionals veel eerder had 
moeten worden ingezet. In de hedendaagse economie is elk bedrijf 
afhankelijk van IT. Hierdoor is beveiliging een kwestie die elke persoon 
in de organisatie aangaat, van de CEO tot de nieuwste werknemer, 
en niet alleen personeel met het woord ‘beveiliging’ of ‘security’ in 
hun functie- of taakomschrijving. Iedereen moet aansprakelijk zijn en 
weten hoe men kan voorkomen slachtoffer te worden.

Cisco-beveiligingsprofessionals geven aan dat grotere betrokkenheid 
van de directie een kerncomponent vormt van de toekomst van 
cyberbeveiliging. Directieleden in alle bedrijfstakken moeten inzicht 
hebben in de risico’s met betrekking tot cyberbeveiliging en wat de 
potentiële impact ervan op hun bedrijf is. Voor optimaal begrip van 
de reikwijdte van cyberbeveiligingsproblemen voor de organisatie, 
moeten sommige directies mogelijk leden toevoegen met kennis 
op het gebied van technologie en cyberbeveiliging. 

Directies moeten ook lastige vragen stellen over 
beveiligingsmechanismen: Welke mechanismen worden momenteel 
toegepast? Hoe goed zijn deze getest? Hebben we een 
meldingsproces opgezet? Hoe snel kunnen we de onvermijdelijke 

problemen detecteren en oplossen? En misschien wel de 
belangrijkste vraag: Is er nog meer dat we moeten weten? CIO’s 
moeten deze vragen van de directie kunnen beantwoorden op een 
manier die voor de directieleden duidelijk is en tevens de zakelijke 
implicaties aangeven.

In een recent interview met het blad FORTUNE14 zei John Stewart, 
Chief Security and Trust Officer bij Cisco, dat wanneer een raad van 
bestuur dit soort vragen stelt dit resulteert in “een interessante set 
downstreameffecten” die uiteindelijk leiden tot verdere ontwikkeling 
van de beveiligingsbranche. Volgens hem is de volgende essentiële 
stap dat producenten – hopelijk – eindelijk inzien dat zij beveiliging in 
hun producten moeten inbouwen.

Stewart voorspelt dat naarmate het Internet of Things (IoT) evolueert 
en zich meer “apparaten zonder mensen dan mensen met apparaten 
op het internet bevinden”, er onvermijdelijk “ongelukken” zullen 
plaatsvinden van potentieel enorme omvang. Door beveiliging te 
integreren in producten, kunnen veel van deze problemen worden 
voorkomen of kan in elk geval de impact ervan worden verminderd.

Daarom moeten directies van technologiefabrikanten hun 
beveiligingsfunctionarissen de volgende vragen stellen: Bouwen we 
beveiliging in onze producten in? En zo niet, wanneer kunnen we daar 
dan zo snel mogelijk mee beginnen?

De toekomst van cyberbeveiliging is afhankelijk van 
de huidige betrokkenheid in de directiekamer

Bekijk de videoblog van John Stewart, Chief Security and 
Trust Officer bij Cisco, over het belang van transparantie 
van cyberbeveiliging en het afleggen van verantwoording 
aan de raad van bestuur: http://blogs.cisco.com/
security/ensuring-security-and-trust-stewardship-and-
accountability. 

http://blogs.cisco.com/security/ensuring-security-and-trust-stewardship-and-accountability
http://blogs.cisco.com/security/ensuring-security-and-trust-stewardship-and-accountability
http://blogs.cisco.com/security/ensuring-security-and-trust-stewardship-and-accountability
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CISO’s moeten lastige vragen beantwoorden: Hoe kan ik van mijn 
beveiligingsteam het eerste contactpunt maken binnen het bedrijf als 
zich potentiële beveiligingsproblemen voordoen? Hoe kan ik garanderen 
dat mijn team de beschikking heeft over de tools en de zichtbaarheid die 
nodig is om te bepalen welke beveiligingsproblemen het meest relevant 
zijn en actie vereisen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat gebruikers – die 
bepalend zijn voor het succes van het bedrijf – veilig aan de slag kunnen, 
en niet alleen wanneer zij op kantoor werken?

Cisco-beveiligingsexperts geven aan dat CISO’s deze vragen kunnen 
beantwoorden door een set beveiligingsprincipes te implementeren 
en na te volgen: het Cisco-beveiligingsmanifest.

Dankzij dit inaugurele beveiligingsmanifest krijgen beveiligingsteams, en 
de gebruikers binnen hun organisatie, meer begrip van de uitdagingen 
op het gebied van cyberbeveiliging in de hedendaagse wereld. Deze 
principes kunnen voor organisaties als baseline fungeren bij het streven 
om hun aanpak van beveiliging dynamischer te maken en zo adaptiever 
en innovatiever te worden dan kwaadwillenden:

1. Beveiliging moet worden beschouwd als een motor voor 
het creëren van bedrijfsgroei. Beveiliging mag nooit een 
belemmering of last vormen die de productiviteit van gebruikers 
ondermijnt en bedrijfsinnovatie in de weg staat. Toch leggen 
beveiligingsteams technologische oplossingen op die juist wel 
problemen veroorzaken. Een primaire reden: ze worden niet 
tijdig uitgenodigd – als ze al worden uitgenodigd – voor deelname 
aan discussies over bedrijfsprojecten die de implementatie 
van nieuwe technologie vereisen. Beveiligingsprofessionals 
zijn echter ook niet vrij van schuld, omdat ze wachten op een 
uitnodiging die ze mogelijk nooit krijgen. In plaats daarvan 
moeten ze proactieve stappen nemen om ervoor te zorgen 
dat ze betrokken worden bij gesprekken over technologie, en 
begrijpen hoe beveiligingsprocessen de flexibiliteit en het succes 
van de organisatie vergroten terwijl tegelijkertijd de gegevens, 
bedrijfsmiddelen en imago van het bedrijf worden beschermd.

2. Beveiliging moet gebruikmaken van bestaande architectuur 
en bruikbaar zijn. Beveiligingsteams moeten geen architectuur 
hoeven op te zetten voor nieuwe technologische oplossingen 
die de beveiliging moeten verbeteren. Architecturen leggen van 
nature beperkingen op. Organisaties moeten niet de manier 
waarop zij zaken doen hoeven te veranderen om nieuwe 
beveiligingstechnologieën te implementeren, of worden beperkt 
in het doorvoeren van veranderingen in hun bedrijfsactiviteiten 
als gevolg van de technologieën die al worden gebruikt. Het 
eindresultaat van ‘architectuuroverload’ is dat gebruikers 
beveiligingsarchitectuur zullen omzeilen, waardoor de beveiliging van 
de organisatie juist afneemt. Als bovendien beveiligingstechnologie 
te ingewikkeld is voor gebruikers en moet worden onderhouden 
door gespecialiseerd beveiligingspersoneel dat lastig te vinden is, 
is dat niet bepaald nuttig voor een organisatie. 

3. Beveiliging moet transparant en informatief zijn. Gebruikers 
moeten informatie krijgen waarmee duidelijk wordt aangegeven 
waarom zij uit het oogpunt van beveiliging een bepaalde 
actie niet kunnen uitvoeren. Ze moeten ook weten hoe ze 
op een veilige wijze toch de benodigde activiteiten kunnen 
ondernemen in plaats van de beveiliging te omzeilen. Wanneer 
een gebruiker bijvoorbeeld een webpagina wil openen en de 
melding ‘Toegang tot deze site is door de beheerder geweigerd’ 
te zien krijgt, heeft hij/zij geen enkel inzicht in de reden waarom 
de pagina niet toegankelijk is. Als in de melding echter stond 
‘Toegang tot deze site is geweigerd omdat deze gedurende 
de afgelopen 48 uur malware heeft verspreid’, is de gebruiker 
beter geïnformeerd en heeft hij/zij begrip van het potentiële 
risico voor zowel de organisatie als voor hem-/haarzelf. Dankzij 
beveiligingstechnologieën kunnen gebruikers ook hun doelen 
op een veilige manier behalen via duidelijke aanbevelingen of 
verwijzingen naar geschikte resources voor tijdige ondersteuning. 

4. Beveiliging moet zichtbaarheid en passende maatregelen 
mogelijk maken. Beveiligingsoplossingen met open 
beveiligingsarchitectuur stellen beveiligingsteams in staat 
te bepalen of die oplossingen inderdaad effectief zijn. 
Beveiligingsprofessionals hebben bovendien tools nodig 
voor het automatiseren van zichtbaarheid van het netwerk, 
zodat ze niet alleen verkeersstromen kunnen waarnemen 
maar ook de componenten waaruit het netwerk bestaat. 
Wanneer beveiligingsteams begrip hebben van de manier 
waarop beveiligingstechnologieën werken en van wat normaal 
(en abnormaal) is binnen de IT-omgeving, kunnen zij de 
administratieve werklast verminderen en tegelijkertijd dynamischer 
en nauwkeuriger bedreigingen detecteren, daarop reageren en 
de bescherming aanpassen. Bij toepassing van deze benadering 
kunnen beveiligingsteams optimaal profiteren van meer relevante 
en doelgerichte mechanismen om problemen op te lossen. 

5. Beveiliging moet worden gezien als een ‘mensenprobleem’. 
Een op technologie gerichte benadering van beveiliging verbetert 
beveiliging niet maar verslechtert deze juist. Technologieën zijn 
slechts middelen die mensen in staat kunnen stellen hun omgeving 
beter te beveiligen. Beveiligingsteams moeten gebruikers 
instrueren over veilige manieren van werken die ze moeten 
toepassen waar ze ook maar technologie gebruiken – op kantoor, 
thuis, onderweg – zodat ze goede beslissingen kunnen nemen 
en tijdig ondersteuning zullen vragen als ze van mening zijn dat er 
iets mis is. Via verbeterde dialoog tussen beveiligingsprofessionals 
en gebruikers krijgen gebruikers ook meer inzicht in het feit dat 
alleen technologie niet voldoende is om beveiliging te garanderen. 
Mensen, processen en technologie moeten gezamenlijk de 
verdedigingslinie vormen tegen hedendaagse bedreigingen. 
Betrokkenheid, inzet en waakzaamheid van alle gebruikers binnen 
de organisatie, van het hoogste tot het laagste niveau, verhogen 
de doeltreffendheid van beveiliging.

Cisco-beveiligingsmanifest: basisprincipes voor het 
bewerkstelligen van beveiliging in de echte wereld
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Het Cisco-beveiligingsmanifest is een pleidooi voor verandering. 
In de echte wereld moeten de technologie, beleidslijnen en best 
practices voor beveiliging het gemiddelde beveiligingsniveau voor 
iedereen binnen de organisatie verhogen en het bedrijf in staat stellen 
beter onderbouwde beslissingen over risico’s te nemen – tot aan de 
individuele gebruikers. En op basis van krachtige principes krijgen 
gebruikers duidelijk begrip van de reden waarom zij bepaalde acties 
niet kunnen ondernemen en wat de waarschijnlijke impact zou zijn als 
zij besluiten de beveiliging te omzeilen. 

Het Cisco-beveiligingsmanifest, of een vergelijkbare richtlijn die 
de kernprincipes ervan weerspiegelt, kan zowel gebruikers als 
beveiligers helpen om de grote lijnen bij beveiliging te zien: hoewel 
vele bedreigingen kunnen worden tegengehouden, is besmetting 
onvermijdelijk – maar vaak kan deze snel ongedaan worden gemaakt. 
Het doel is om de tijd voor probleemoplossing te verminderen nadat 
een besmetting is opgetreden, en ervoor te zorgen dat de aandacht 
niet alleen gericht is op het voorkomen van dergelijke gebeurtenissen.

Over Cisco
Cisco levert intelligente cyberbeveiliging voor de echte wereld 
en biedt een van de meest uitgebreide en geavanceerde 
oplossingsportfolio’s gericht op bescherming tegen bedreigingen 
van de meest uiteenlopende aanvalsvectoren. Cisco’s 
bedreigingsgerichte en operationele benadering van beveiliging 
vermindert complexiteit en fragmentatie en biedt superieure 
zichtbaarheid, consistent beheer en geavanceerde bescherming 
tegen bedreigingen voor, tijdens en na een aanval.

Bedreigingsonderzoekers van het CSI-ecosysteem (Collective 
Security Intelligence) combineren toonaangevende informatie 
over bedreigingen binnen de branche, met behulp van telemetrie 
verkregen via een enorm aantal apparaten en sensoren, openbare 
en publieke feeds en de open-source community bij Cisco. Dit omvat 
de dagelijkse verwerking van miljarden webverzoeken en miljoenen 
e-mails, voorbeelden van malware en inbraken in netwerken. 

Onze geavanceerde infrastructuur en systemen gebruiken deze 
telemetrie om zelflerende systemen en onderzoekers in staat te 
stellen bedreigingen via netwerken, datacenters, endpoints, mobiele 
apparaten, virtuele systemen, het web, e-mail en de cloud te 
traceren om zo hoofdoorzaken te achterhalen en de reikwijdte van 
uitbraken te bepalen. De resulterende informatie wordt omgezet in 
real-time bescherming van onze producten en services die direct 
wereldwijd aan Cisco-klanten wordt geleverd.

Het CSI-ecosysteem bestaat uit meerdere groepen met elk 
hun eigen verantwoordelijkheidsgebied: Talos, Security & Trust 
Organization, Managed Threat Defense (MTD) en Security Research 
and Operations (SR&O).

Ga voor meer informatie over de bedreigingsgerichte benadering 
van beveiliging van Cisco naar www.cisco.com/go/security. 

http://www.cisco.com/go/security
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Aanvullende bevindingen van Security Capabilities Benchmark StudySlechts een fractie van de organisaties heeft een volledig afzonderlijk IT-beveiligingsbudget.

Vormt het beveiligingsbudget onderdeel van het IT-budget? Leden IT-afdeling n=1720

Volledig afzonderlijk Gedeeltelijk binnen IT Geheel binnen IT

6% 33% 61%

Resources

De hoogste leidinggevende verantwoordelijk voor beveiliging is meestal een CISO of CSO.

Is er binnen uw organisatie sprake van een leidinggevende die 
direct verantwoordelijk en aansprakelijk is voor beveiliging?
Respondenten die duidelijke rollen en verantwoordelijkheden melden; n=1603

Functietitel leidinggevende
Respondenten die leidinggevende met verantwoordelijkheid voor beveiliging 
aangeven; n=1465

JA 91%

NEE 9%

CISO CSO CIO CEO CTO S.VP IT COO Overig

29% 24%
16% 10% 9% 7% 4%

1%

De gezondheidszorg geeft minder vaak dan andere branches aan dat een leidinggevende verantwoordelijk 
is voor beveiliging.

Beveiligingsbeleid, -procedures en -activiteiten

  Rapport delen

http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b25&REFERRING_SITE=Facebook
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b25&REFERRING_SITE=Twitter
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b25&REFERRING_SITE=LinkedIn
http://www.cisco.com/web/NL/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=NL&CAMPAIGN=2015%2bannual%2bsecurity%2breport&CREATIVE=Figure%2b25&REFERRING_SITE=Email


48Cisco-beveiligingsrapport 2015 | Bijlage

Bijna tweederde geeft aan dat bedrijfsmanagement beveiliging als een hoge prioriteit beschouwt.

Meer respondenten die aangeven dat zij niet in het nieuws zijn geweest na een inbreuk op de beveiliging zijn 
het volledig eens met de stelling ‘Bedrijfsmanagement beschouwt beveiliging als een hoge prioriteit’.

Bedrijfsmanagement beschouwt beveiliging als een hoge prioriteit

SecOps CISO

Niet mee eens/Mee eens/Volledig mee eens Niet mee eens/Mee eens/Volledig mee eens

8% 34% 58% 3% 30% 67%

Beveiligingsrollen en -verantwoordelijkheden worden duidelijk aangegeven 
binnen het managementteam van mijn organisatie 9% 39% 52% 2% 32% 64%

Het managementteam van mijn organisatie heeft duidelijke meetcriteria 
opgesteld om de eectiviteit van ons beveiligingsprogramma te beoordelen

11% 44% 45% 4% 37% 59%

 n=797n=1738  n=941Managementbetrokkenheid

Een hoog percentage meldt beveiligingsprocessen die deelname door de werknemer aanmoedigen.

Beveiligingsprofessionals bij organisaties in het commercial-segment hebben de neiging hogere niveaus van 
instemming met onderdelen van het beveiligingsproces aan te geven dan professionals bij grote ondernemingen.

SecOps CISO

Niet mee eens/Mee eens/Volledig mee eens Niet mee eens/Mee eens/Volledig mee eens

Managers van bedrijfsonderdelen worden aangemoedigd bij te dragen 
aan beveiligingsbeleid en -procedures

12% 39% 49% 6% 40% 54%

Mijn organisatie kan zwakke plekken in de beveiliging detecteren voordat 
er sprake is van daadwerkelijke incidenten

13% 43% 44% 4% 39% 57%

Werknemers bij mijn organisatie worden aangemoedigd falen 
van/problemen met beveiliging te melden 11% 34% 55% 4% 36% 60%

Beveiligingsprocessen en -procedures bij mijn organisatie zijn duidelijk 
en worden goed begrepen 13% 39% 48% 4% 37% 59%
Dankzij beveiligingsprocessen bij mijn organisatie kunnen we proactief 
anticiperen op potentiële beveiligingsproblemen en deze beperken 14% 40% 46% 3% 40% 47%

Beveiligingsprocessen bij mijn organisatie worden gemeten en beheerd 
aan de hand van kwantitatieve gegevens 13% 40% 47% 4% 35% 61%

Mijn organisatie heeft de beveiligingsprocessen geoptimaliseerd 
en richt zich nu op procesverbetering

12% 42% 46% 4% 36% 60%

 n=797n=1738  n=941Beveiligingsprocessen

Bijna tweederde geeft aan dat bedrijfsmanagement beveiliging als een hoge prioriteit beschouwt.

Een hoog percentage meldt beveiligingsprocessen die deelname door de werknemer aanmoedigen.
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Negen van de 10 respondenten geeft aan dat regelmatig beveiligingstraining aan beveiligingspersoneel wordt gegeven – doorgaans 
door het beveiligingsteam.

Worden er regelmatig programma's ter bewustwording van beveiliging 
en/of trainingsprogramma's aan beveiligingspersoneel gegeven?
Respondenten die zich speci�ek met beveiliging bezighouden; n=1726

Wie geeft beveiligingstraining?
Respondenten waarvan de beveiligingsteams training krijgen; n=1556

JA 90%

NEE 10%
1%

17%

82%

Hoe vaak wordt beveiligingstraining gegeven?
Respondenten die zich speci�ek met beveiliging bezighouden; n=1556

Intern beveiligingsteam 79%

15%

Externe contractanten 38% Human Resources 25% Andere werknemers 10% Overig 1%

>1x per jaar

<1x per jaar / >1x per 2 jaar

<1x per 2 jaar

Financiële
dienstverlening

15% van professionals binnen de �nanciële dienstverlening geeft aan dat beveiligingstraining niet 
regelmatig wordt gegeven.

Personeel neemt over het algemeen deel aan vergaderingen of trainingen; circa tweederde geeft aan betrokken te zijn bij organisaties 
uit de beveiligingsbranche.

Nemen beveiligingsmedewerkers deel 
aan vergaderingen en/of externe training 
om hun vaardigheden te verbeteren 
en te handhaven?
Respondenten die zich speci�ek met beveiliging 
bezighouden; n=1715

JA 89%

NEE 11% Hebben werknemers zitting in raden 
of commissies van organisaties uit 
de beveiligingsbranche?
Respondenten die zich speci�ek met 
beveiliging bezighouden; n=1690

JA 64%

NEE 36%

Negen van de 10 respondenten geeft aan dat regelmatig beveiligingstraining aan 
beveiligingspersoneel wordt gegeven – doorgaans door het beveiligingsteam.

Personeel neemt over het algemeen deel aan vergaderingen of trainingen; circa 
tweederde geeft aan betrokken te zijn bij organisaties uit de beveiligingsbranche.
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Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat de organisatie in het nieuws is geweest na een inbreuk op de beveiliging.

Is uw organisatie ooit in het nieuws is geweest 
na een inbreuk op de beveiliging?
Respondenten die zich speci�ek met beveiliging bezighouden; n=1701

JA 54%

NEE 46%

De netwerken van organisaties worden meestal op locatie gehost; minder dan een op de 10 respondenten geeft aan dat deze 
in een openbare cloud worden gehost.

Aanzienlijk meer SecOps-respondenten geven aan dat bij hun organisatie gebruik wordt gemaakt van hosting buiten 
de locatie (zowel private als openbare cloud) in vergelijking met CISO’s.

Waar worden 
netwerken gehost?

Op locatie 
in private cloud

50%
Op locatie 
door derden

23%

Buiten locatie 
in private cloud

18%
Buiten locatie 
in openbare cloud

8%

Op locatie
54%
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Geavanceerdheid

Segmenten variëren voorspelbaar ten aanzien van vele geavanceerde beveiligingsmechanismen…

Maar niet ten aanzien van alle…

Bedrijfsmanagement beschouwt beveiliging als hoge prioriteit

Het bedrijf heeft duidelijke, goed begrepen 
beveiligingsprocessen/-procedures

...die worden gemeten en beheerd op basis van kwantitatieve gegevens

Het bedrijf realiseert HR-beveiliging op uitstekende manier via onboarding 
en goede processen voor overplaatsingen en uitdiensttredingen

Computerfaciliteiten binnen mijn organisatie worden goed beschermd

Beveiligingstechnologieën zijn goed geïntegreerd en werken 
e�ectief samen

38%22% 45% 71% 81%

…en heeft duidelijke meetcriteria opgesteld om e�ectiviteit van 
beveiligingsprogramma te beoordelen

19%17% 32% 52% 79%

22%0% 15% 72% 88%

17%0% 33% 65% 76%

…en evalueert regelmatig beveiligingsactiviteiten en tools zodat deze 
up-to-date en e�ectief zijn

17%0% 33% 65% 76%

…het bedrijf kan zwakke plekken in de beveiliging detecteren voordat 
er sprake is van grote incidenten

23%0% 25% 63% 70%

Informatiemiddelen worden geïnventariseerd en duidelijk geclassi�ceerd 26%17% 40% 58% 73%

27%16% 36% 52% 76%

21%17% 41% 63% 80%

21%17% 38% 59% 78%

HoogHooggem.GemiddeldLaaggemid.Laag

Er is een leidinggevende die direct verantwoordelijk 
en aansprakelijk is voor beveiliging

Het bedrijf heeft een schriftelijke, formele, organisatiebrede 
beveiligingsstrategie die regelmatig wordt geëvalueerd

Het bedrijf houdt zich aan normen voor informatiebeveiliging 
zoals ISO 27001

91%85% 88% 93% 93%

47%59% 58% 65% 60%

44%47% 50% 59% 54%

HoogHooggem.GemiddeldLaaggemid.Laag
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Eindnoten

1. Cisco 2014 Midyear Security Report (Halfjaarlijks Cisco-
beveiligingsrapport 2014): http://www.cisco.com/web/offers/lp/
midyear-security-report/index.html?keycode=000489027. 

2. Zie voor meer informatie over CMS-kwetsbaarheden ‘WordPress 
Vulnerabilities: Who Is Minding the Store?’ (Kwetsbaarheden in WordPress: 
wie houdt de boel in de gaten?), Cisco 2014 Midyear Security Report 
(Halfjaarlijks Cisco-beveiligingsrapport 2014):  
http://www.cisco.com/web/offers/lp/midyear-security-report/index.
html?keycode=000489027 .

3. ‘Goon/Infinity/RIG Exploit Kit Activity’ (Activiteiten exploitkit Goon/Infinity/
RIG), Cisco IntelliShield: Security Activity Bulletin, juli 2014: http://tools.
cisco.com/security/center/mviewAlert.x?alertId=34999.

4. Cisco 2014 Midyear Security Report (Halfjaarlijks Cisco-
beveiligingsrapport 2014): http://www.cisco.com/web/offers/lp/
midyear-security-report/index.html?keycode=000489027.

5. ‘Cisco Event Response: POODLE Vulnerability’ (Cisco’s reactie op 
gebeurtenis: kwetsbaarheid POODLE), 15 oktober 2014: http://
www.cisco.com/web/about/security/intelligence/Cisco_ERP_
Poodle_10152014.html. 

6. ‘OpenSSL Heartbleed vulnerability CVE-2014-0160 – Cisco products 
and mitigations’ (Heartbleed-kwetsbaarheid van OpenSSL, CVE-2014-
0160 – Cisco-producten en herstelacties, Cisco-blog over beveiliging), 
9 april 2014: http://blogs.cisco.com/security/openssl-heartbleed-
vulnerability-cve-2014-0160-cisco-products-and-mitigations

7. ‘JP Morgan and Other Banks Struck by Hackers’ (JP Morgan en andere 
banken slachtoffer van hackers), door Nicole Perlroth, The New York 
Times, 27 augustus 2014: http://www.nytimes.com/2014/08/28/
technology/hackers-target-banks-including-jpmorgan.html?_r=0; 

‘‘Trojan Horse’ Bug Lurking in Vital U.S. Computers Since 2011’ (Trojaans 
paard sinds 2011 aanwezig op essentiële Amerikaanse computers), 
door Jack Cloherty en Pierre Thomas, ABC News, 6 november 2014: 
http://abcnews.go.com/US/trojan-horse-bug-lurking-vital-us-
computers-2011/story?id=26737476. 

8. ‘4 Things We Learned from China’s 4th Plenum’ (4 dingen die we hebben 
geleerd van de 4e plenaire vergadering in China), door Shannon Tiezzi, 
The Diplomat, 23 oktober 2014: http://thediplomat.com/2014/10/4-
things-we-learned-from-chinas-4th-plenum/. 

9. ‘Brazil’s New Internet Law Could Broadly Impact Online Privacy and Data 
Handling Practices’ (Nieuwe internetwet in Brazilië kan verregaande 
gevolgen hebben ten aanzien van online privacy en gegevensverwerking), 
Chronicle of Data Protection, 16 mei 2014: http://www.hldataprotection.
com/2014/05/articles/international-eu-privacy/marco-civil-da-
internet-brazils-new-internet-law-could-broadly-impact-online-
companies-privacy-and-data-handling-practices/. 

10. ‘Russian data localization law may now come into force one year ahead of 
schedule, in September 2015’ (Russische wet inzake gegevenslokalisatie 
wordt mogelijk een jaar eerder dan gepland van kracht, in september 
2015), door Hogan Lovells, Natalia Gulyaeva, Maria Sedykh en Bret S. 
Cohen, Lexology.com, 18 december 2014:  
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=849ca1a9-2aa2-
42a7-902f-32e140af9d1e. 

11. ‘GCHQ Chief Accuses U.S. Tech Giants of Becoming Terrorists’ ‘Networks 
of Choice’’ (Hoofd GCHQ beschuldigt Amerikaanse technologiegiganten 
ervan de voorkeursnetwerken van terroristen te worden), door Ben Quinn, 
James Ball en Dominic Rushe, The Guardian, 3 november 2014: http://
www.theguardian.com/uk-news/2014/nov/03/privacy-gchq-spying-
robert-hannigan. 

12. ‘Internet Security Necessary for Global Technology Economy’ 
(Internetbeveiliging noodzakelijk voor technologische economie 
wereldwijd), door Mark Chandler, Cisco-blog, 13 mei 2014: http://blogs.
cisco.com/news/internet-security-necessary-for-global-technology-
economy. 

13. ‘Cybersecurity: What the Board of Directors Needs to Ask’ 
(Cyberbeveiliging: de vragen die de raad van bestuur moet stellen), ISACA 
en The Institute of Internal Auditors Research Foundation, augustus 2014:  
http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/
ResearchDeliverables/Pages/Cybersecurity-What-the-Board-of-
Directors-Needs-to-Ask.aspx.

14. ‘It’s Time for Corporate Boards to Tackle Cybersecurity. Here’s Why’  
(Het wordt tijd dat directies cyberbeveiliging gaan aanpakken, en wel 
hierom), door Andrew Nusca, FORTUNE, 25 april 2014:  
http://fortune.com/2014/04/25/its-time-for-corporate-boards-to-
tackle-cybersecurity-heres-why/.
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