
We hebben allemaal te maken met uitdagingen op het gebied van cyber security. Onze 
wereld wordt elke dag complexer en meer verbonden. En voor cyber security teams betekent meer 
complexiteit vooral meer verantwoordelijkheid.

Gelukkig kunnen ondernemingen concrete stappen zetten om hun security resultaten te verbeteren. Voor 
onze Security Outcomes Study, deel 2 hebben we gegevens verzameld bij meer dan 5.100 security- en 
IT-professionals uit 27 landen. Dit leverde vijf belangrijke praktijken voor succesvolle cyber security op. Bekijk 
in onderstaande checklist hoe u ze kunt toepassen. 

Vernieuw uw technologie 

Bijna 40% van de organisaties gebruikt verouderde security technologieën waardoor hun security 
systemen veel kwetsbaarheden bevatten. Het goede nieuws is echter dat organisaties met een 
proactieve techstrategie en moderne geconsolideerde cloudarchitecturen hun technologie 
helemaal up-to-date kunnen brengen. Probleem plus oplossing.” 

Richard Archdeacon, Advisory CISO, Cisco

Kies de mensen met de beste vaardigheden voor uw SecOps-team, dat is belangrijker dan 
het aantal teamleden dat u heeft. Gebruik automation om met uw junior personeel net zulke 
sterke resultaten te bereiken als wanneer u meer senior personeel zou hebben.”

Wendy Nather, Head of Advisory CISOs, Cisco

Moderne, goed geïntegreerde security IT draagt bij aan het algehele succes van programma’s, 
meer dan enige andere security praktijk of controle.”

Helen Patton, Advisory CISO, Cisco

Wacht niet af tot het te laat is en er iets misgaat. 
Ontwikkel vandaag nog een proactieve strategie 
voor de vernieuwing van uw technologie.

Gelukkig zijn er steeds meer cloudgebaseerde 
oplossingen en zijn sterke integraties toegankelijker 
dan ooit. Ze bieden security teams een compleet 
beeld van al hun systemen.

39% van de door ondernemingen gebruikte security 
technologieën is verouderd.

Integratie zorgt voor meer 
overzicht 
77% van de organisaties koopt liever geïntegreerde 
oplossingen dan ze zelf te bouwen.

Kunt u uw team niet uitbreiden? Kijk of u de vaardigheden en 
kennis van uw bestaande werknemers kunt verbeteren. Trainingen 
zijn altijd een goede investering.

Breid uw team uit
Organisaties met de relatief grootste security teams 
hebben 20% sterkere bedreigingsdetectie en -respons.

Als ondernemingen de juiste mensen, processen en technologieën combineren 
met robuuste threat intelligence, krijgen ze er een krachtige infrastructuur voor 
bedreigingsdetectie en -respons voor terug.” 

Dave Lewis, Advisory CISO, Cisco

Of u uw team nu wel of niet kunt uitbreiden, gebruik alle 
beschikbare intelligence tools om uw team optimaal te 
laten presteren. Werk slimmer voor betere resultaten.

Werk slimmer met threat intelligence
Organisaties die threat intelligence gebruiken, hebben 2 keer 
zo vaak sterke detectie- en responscapaciteiten.

Veroorzaak zelf storingen
Ondernemingen die chaos engineering toepassen, 
zien 2 keer zo vaak betere bedrijfscontinuïteit.

Deze data-ondersteunde stappen helpen u op weg om uw cyber security 
postuur te versterken. Maar er is meer. Bekijk vandaag nog ons volledige 
rapport met alle gegevens waarop onze bevindingen zijn gebaseerd.

Download het rapport 
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Met regelmatige en opzettelijke IT-storingen bereidt u 
uw organisatie voor op echte dreigingen. Omarm de 
chaos om voorbereid te zijn op echte chaos.

Vijf data-ondersteunde 
manieren om uw cyber 
security te versterken 

Organisaties die regelmatig verschillende tests uitvoeren, hebben een 2,5 keer zo grote 
kans om te kunnen doorwerken tijdens echte noodsituaties. Dit kan nog extra versterkt 
worden door praktijken voor chaos engineering te volgen.” 

Wolfgang Goerlich, Advisory CISO, Cisco

https://www.cisco.com/c/nl_nl/products/security/security-outcomes-study-vol-2.html?ccid=cc000160&oid=rptsc027923
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