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Wat maakt een cyber security programma succesvol? Is er 
bewijs dat security investeringen tot meetbare resultaten leiden? 
Hoe weten we wat er werkt en wat niet? Dat soort brandende 
vragen zijn opgenomen in Cisco’s Security Outcomes Study 
2021. Dit is een begeleidend document bij dat onderzoek dat 
exclusief is gericht op de bevindingen in Europa, Midden-
Oosten, Afrika en Rusland (EMEAR). Lees verder voor meer 
informatie over hoe de landen in de EMEAR-regio zich tot elkaar 
verhouden en welke hoofdfactoren hebben bijgedragen aan het 
succes van security programma’s zoals dat van u.

Voor Security Outcomes Study 2021 heeft  
Cisco een volledig anoniem (bron en 
respondent) onderzoek uitgevoerd onder meer 
dan 4.800 internationale actieve professionals 
op het gebied van IT, security en privacy. 
1.679 van die deelnemers 
vertegenwoordigden bedrijven met een 
hoofdkantoor in EMEAR. Het Cyentia Institute, 
een onafhankelijk bureau voor security 
onderzoek, voerde analyses uit van de 
onderzoeksdata en genereerde alle resultaten 
die in dit onderzoek zijn opgenomen.

Resultaten van security 
programma’s
We vroegen respondenten naar het succes dat ze hebben behaald op 11 security 
gebieden, onderverdeeld in drie hoofddoelstellingen: Bedrijfsactiviteiten, Risicobeheer 
en Efficiënte bedrijfsvoering. Ons uiteindelijke doel was om security praktijken te 
identificeren die tot deze resultaten hebben geleid, maar laten we niet op de zaken 
vooruitlopen. Het is de moeite waard om even na te gaan waar EMEAR-landen 
problemen mee hebben of waarin ze juist excelleren.

http://cisco.com/go/SecurityOutcomes
http://cisco.com/go/SecurityOutcomes
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In afbeelding 1 is het percentage bedrijven in elk land aangegeven dat aangeeft dat hun 
security programma elk resultaat in onze lijst behaalt. 41% van de organisaties in het 
Verenigd Koninkrijk geeft dus aan dat hun security programma’s gelijke tred houden met 
het bedrijf (vierkantje linksboven), 58% van de organisaties in Saoedi-Arabië stroomlijnt 
de processen voor respons op incidenten (vierkantje rechtsonder), enzovoort. 

De kleuren voegen een dimensie van relatieve prestaties aan deze waarden 
toe. Oranje vierkantjes geven respondenten aan die in het algemeen een 
succespercentage onder het wereldwijde gemiddelde melden. Blauwe vierkantjes 
geven beter dan gemiddelde resultaten aan. Hieruit valt duidelijk op te maken dat elk 
land verschillende probleem- en succespunten heeft.

Afbeelding 1:   Vergelijking van gemelde succespercentages per land bij elk security resultaat

We kunnen niet elk resultaat van elk land in afbeelding 1 vergelijken en 
becommentariëren. We kunnen wel enkele richtlijnen geven en algemene 
waarnemingen delen, zodat lezers hun eigen conclusies kunnen trekken. Laten we 
naar de resultaten gaan.

Gebruik de kolommen in de grafiek om landen te vergelijken. De landen lopen 
van links naar rechts op basis van hun relatieve prestaties bij alle resultaten. We 
kunnen dus zien dat respondenten in het Verenigd Koninkrijk doorgaans lagere 
succespercentages melden bij vele resultaten, terwijl respondenten in Saoedi-Arabië 
in het algemeen hogere percentages melden.
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Het woord ‘melden’ is onderstreept omdat dat van belang is bij de interpretatie van 
de bevindingen. Wat we zien in afbeelding 1 is een combinatie van werkelijk en 
vermeend succes aangegeven door de respondenten, en het is niet mogelijk de 
verhouding in de getoonde percentages aan te geven. Culturele factoren spelen 
zeker mee, en we roepen lezers op geen al te simplistische conclusies te trekken, 
zoals “Saoedi-Arabische security programma’s zijn altijd succesvoller dan Britse”. 
Het zou goed kunnen zijn dat juist het tegenovergestelde van toepassing is. Mogelijk 
bepalen bedrijven in het Verenigd Koninkrijk doelstellingen op basis van strengere 
voorschriften, ondergaan ze regelmatige audits van hun security postuur en hebben 
ze een goed idee waar risico’s aanvaardbare niveaus overschrijden. Gezonde scepsis 
is beter dan ongerechtvaardigd optimisme bij het beheren van cyberrisico’s.

We moeten de resultaten per land in afbeelding 1 weloverwogen vergelijken. Bedenk 
wat mogelijk de antwoorden in het land van uw interesse beïnvloedt om beter begrip 
te krijgen waarom die programma’s succesvol zijn. Multinationale organisaties kunnen 
deze resultaten bovendien gebruiken om verscheidenheid aan perceptie en prestaties 
onder security teams in verschillende landen te rationaliseren, zodat ze beter 
samenwerken als een unified programma.

Afbeelding 1 kan ook worden bekeken vanuit een resultaatgericht perspectief. Dat kan 
door een resultaat te selecteren en de succespercentages in de bijbehorende rij te 
vergelijken. Dan blijkt dat veel landen succes melden op het gebied van ‘Voldoen aan 
compliance-voorschriften’ (meer blauwe en witte vierkantjes), terwijl ‘Ongepland werk 
minimaliseren’ regiobreed lastiger lijkt te zijn (meer oranje vierkantjes). Nogmaals, 
perceptie speelt een belangrijke rol bij deze bevindingen, maar dergelijke terreinen 
van overeenstemming (of verschil) onder respondenten is interessant om begrip te 
krijgen van gedeelde security uitdagingen bij een wereldwijde gemeenschap.

Afbeelding 1 toont een divers beeld van het succes van security programma’s in de 
EMEAR-regio. Maar kan dat beeld verder worden verbeterd voor uw organisatie en 
die in andere landen? Volgens onze data wel. Ga naar de volgende sectie om na te 
gaan hoe bedrijven in elk land de prestaties van hun security programma hebben 
verhoogd.

We weten dat afbeelding 1 heel veel informatie bevat. Zoek onder in de tabel 
naar het land van uw interesse en volg dan de kolom omhoog om het gemelde 
succespercentage per resultaat te bekijken. De kleurschakering kan u helpen 
sneller te zien waarmee organisaties in dat land het moeilijk hebben (oranje 
vierkantjes), waar ze successen behalen (blauwe vierkantjes) of op hetzelfde 
niveau presteren als het wereldwijde gemiddelde (witte vierkantjes).

Wilt u een breder beeld op landniveau van de resultaten van de 
programma’s?
Dat kan! We hebben een interactieve datavisualisatie gemaakt voor meer inzicht 
in de succespercentages van de EMEAR-landen in afbeelding 1 en van andere 
regio’s. Elk land is vergeleken met het wereldwijde gemiddelde, zodat u precies 
kunt nagaan welke lokale bedrijven wel/geen moeite hebben om security 
resultaten te behalen.

http://cisco.com/go/SecurityOutcomes
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Belangrijkste succesfactoren
Naast de bovenstaande resultaten hebben we deelnemers aan het onderzoek 
gevraagd hoe goed hun organisatie voldoet aan 25 gangbare security praktijken. 
Vervolgens hebben we multivariabele analyses uitgevoerd om te meten welke van 
deze praktijken het meest correleren met het succesvol behalen van elke doelstelling. 
Met andere woorden: welke factoren hebben bijgedragen aan het succes van security 
programma’s bij bedrijven in de EMEAR-regio? Laten we dat nagaan.

De waarden in afbeelding 2 geven de gemiddelde toename van de kans op algeheel 
succes van het programma aan wanneer organisaties een bepaalde praktijk strikt 
naleven. Bedrijven in Frankrijk bijvoorbeeld die aangaven een strategie van proactieve 
vernieuwing van technologie te volgen, melden 15% vaker (gemiddeld, met een 
breed betrouwbaarheidsinterval) dat ze zeer succesvolle security programma’s 
hebben (vierkantje linksonder). Organisaties in Duitsland zien in vergelijking met 
Frankrijk meer nettovoordeel van de integratie van hun IT- en security technologieën, 
dan van de vernieuwing ervan. 

Vierkantjes zonder kleur of waarde geven aan dat onze analyses geen statistisch 
relevante correlatie tussen de praktijk en het algehele succes voor dat land konden 
aantonen. Het is echter nog steeds mogelijk dat die praktijken correleren met 
specifieke resultaten uit afbeelding 1.

Net als afbeelding 1 kan afbeelding 2 in kolommen of in rijen worden gelezen. En ook 
hierbij kunnen we niet inspelen op alles wat u mogelijk over deze resultaten zou willen 
weten. Maar we willen er wel voor zorgen dat u zoveel mogelijk inzicht krijgt. Daarom 
volgen nu enkele tips.

Afbeelding 2:    Bijdrage van security praktijken aan beoordeling van algeheel succes van 
programma

In de kolommen wordt onderscheid gemaakt tussen praktijken die sterk bijdragen 
aan succes binnen de regio (zoals een strategie van proactieve vernieuwing van 
technologie) en praktijken die meer lokale effecten hebben (zoals review van security 
maatregelen in Rusland of identificatie van belangrijkste cyberrisico’s in Nederland). 
Multinationals kunnen deze benadering gebruiken om praktijken te identificeren die 
bijdragen aan succes in meerdere landen waar ze actief zijn.



De rijen in afbeelding 2 vertegenwoordigen praktijken die de kans op succes van 
security programma’s in specifieke landen vergroten. Organisaties in Italië zouden 
zich bijvoorbeeld meer moeten richten op integratie van hun technologiestack 
(gemiddeld succespercentage +35%). Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk 
profiteren van een hoog investeringsrendement op hun maatregelen op het gebied 
van noodherstel (gemiddeld succespercentage +28%). Enzovoort. Het is zowel 
fascinerend als bemoedigend dat elk land meerdere door bewijs gestaafde opties 
heeft om de prestaties van security programma’s positief te beïnvloeden.

Zoek in afbeelding 2 het land van uw interesse aan de linkerzijde en kijk dan 
in een horizontale lijn naar de hotspots (blauwe vakjes). Wanneer u er een 
gevonden heeft, volg dan de kolom naar beneden voor de security praktijk 
achter die hotspot. Hoe donkerder het blauw, beste invloedrijker zijn de security 
resultaten van die praktijk voor organisaties in dat land. Dit is dus een snelle 
manier om door data ondersteunde aanbevelingen voor verbeteringen in uw 
security programma te identificeren.

Over Cisco Secure
Met Cisco Secure bieden we de security community de betrouwbaarheid en het 
vertrouwen dat ze beschermd zijn tegen bedreigingen nu en in de toekomst, met 
het Cisco SecureX-platform. We helpen 100% van de Fortune 100-bedrijven te 
beschermen wat er nu is en wat er komt met het meest uitgebreide, geïntegreerde 
cyber security platform ter wereld. Ga voor meer informatie over hoe we  
ervaringen vereenvoudigen, succes versnellen en de toekomst veiligstellen naar 
cisco.com/go/secure.

Laat u inspireren door de nieuwste succesverhalen op het gebied van security, 
gedeeld door Cisco-klanten https://www.cisco.com/go/secompanies

“Ik ben blij met de vele verbeteringen die we 
hebben geboekt door bij onze SASE-architectuur 
voor Cisco te kiezen. We hebben de ervaring van 
de supermarkt geoptimaliseerd en zijn daarmee 
een van de favoriete merken in het land geworden.”
Joel Marquez, IT Director bij Tamimi Markets

http://cisco.com/go/securex
http://cisco.com/go/secure
https://www.cisco.com/go/secompanies


Cisco’s Security  
Outcomes Study
We nodigen u uit de wereldwijde Security 
Outcomes Study te lezen, u te verdiepen in de 
interactieve datavisualisatie en korte video’s met de 
belangrijkste bevindingen te bekijken op  
cisco.com/go/SecurityOutcomes

https://cisco.com/go/SecurityOutcomes



