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Waar draait het om
bĳ beveiliging?
Beveiliging draait er in de basis om dat ongeautoriseerde personen of organisaties
geen toegang hebben tot een netwerk en informatie. Vroeger was die beveiliging
relatief simpel. Een map met gevoelige informatie legde je in een kluis of
afsluitbare kast en het gebouw werd beveiligd met een slot en eventueel een
alarm. Tegenwoordig gaat dat niet langer op. De fysieke map die lag vroeger op
één plek, omdat er maar één exemplaar was. Anno 2020 staat de informatie uit
die map op een server, misschien lokaal op een laptop en de kans is groot dat die
gegevens ook bĳ één of meerdere mensen in een e-mailbox staan. Diezelfde emailbox is bereikbaar via Outlook op een laptop, telefoon, tablet en een browser.
En die browser wordt door iemand thuis op een pc gebruikt met onveilige plugins
en de peuter speelt ook op die tablet. Dit is slechts het een fractie van de
uitdagingen waar je als organisatie mee wordt geconfronteerd bĳ het beveiligen
van data
De toegenomen complexiteit in de verspreiding en beschikbaarheid van data geldt
ook voor de beveiliging van netwerken. Denk aan ransomware, maar ook aan
hackersgroepen die via fysieke toegang een netwerk infiltreren. Die laatste is
interessant, omdat een “bendelid” dan bĳvoorbeeld solliciteert bĳ een bedrĳf of
een andere vorm van bezoek regelt waarbĳ hĳ of zĳ probeert om ter plekke fysiek
toegang tot het netwerk te krĳgen. Eenmaal binnen is het de bedoeling om
gegevens te achterhalen of er wordt software geïnstalleerd die dat mogelĳk
maakt. Daarom huren organisaties hackers in die met social engineering proberen
toegang te krĳgen tot een netwerk om zodoende kwetsbaarheden bloot te leggen
en de zwakste schakel is vaak de mens. Het zĳn zinvolle trajecten, maar voor
kleinere organisaties vaak financieel niet haalbaar.

****

PASSWORD
MANAGERS
Bĳ social engineering draait het voor een groot deel om het kraken van de
menselĳke component in de informatiebeveiliging. Een voor de hand liggende
component, want veel mensen hebben slechts een gebrekkig besef van security.
Denk aan het delen van gevoelige informatie via onbeveiligde e-mail of het
(her)gebruiken van zwakke wachtwoorden. IBM heeft niet voor niets 1Password
als password manager beschikbaar gesteld aan haar medewerkers (dat zĳn er
ongeveer 350.000). Dat is natuurlĳk niet gratis en IBM zal ongetwĳfeld een
speciale prĳs hebben bedongen, maar je hebt het dan toch snel over miljoenen
Dollars per jaar. Toch doen ze dat, omdat een goede password manager zorgt
voor sterke wachtwoorden inclusief het beheer daarvan, wat weer de basis vormt
van beveiliging. Het is iets wat veel organisaties nog niet gebruiken, ondanks dat
je dan met een relatief kleine investering het fundament van de digitale
beveiliging verbetert.
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Hoe dichten we
de digitale
welvaartskloof?
Dit vraag is wat bedrĳven kunnen doen aan die digitale welvaartskloof. Of zitten
we straks enkel nog met grote organisaties als Amazon opgescheept? Het laatste
speelt in meerdere sectoren en mede daarom mogen bedrĳven in België niet
concurreren door onder de kostprĳs te leveren. Ahold probeerde met een
prĳzenoorlog voet aan de grond te krĳgen in België waarna zĳ op de vingers
werden getikt door de Economische Inspectie. Nu gaat dat op IT vlak niet direct
helpen al zou je kunnen stellen dat het toegankelĳk houden van
basisvoorzieningen een taak van de overheid is. De vraag is alleen; tot waar gaat
dat?
Het dichten van de digitale welvaartskloof is, net als de algemene welvaartskloof
in de maatschappĳ, geen gemakkelĳke opgave. Het is een samenspel tussen
bedrĳven, individuen en overheid. Die laatste vormt een onmisbare schakel, als je
op nationaal niveau kĳkt, voor het toegankelĳk maken en houden van kennis.

?

Wat de overheid kan
doen?
De overheid vervult een sleutelpositie in de digitale welvaartskloof. Dat is op een
directe manier door het toegankelĳk houden van onderwĳs voor alle lagen in de
bevolking en door het onderwĳs aan te laten sluiten op de nieuwe digitale
werkelĳkheid. Op de middelbare school, misschien zelfs eerder, moeten kinderen
leren hoe de digitale wereld werkt. Zĳ hoeven niet zĳ persé een app te bouwen,
wel moeten ze de achterliggende logica leren. Ze moeten begrĳpen wat er
gebeurt voor er iets bĳ hun op het scherm verschĳnt, inclusief beveiliging.
Indirect kan de overheid ook veel doen. Israël is daar een mooi voorbeeld van.
Dat land staat onder constante dreiging en cyber warfare is uitgegroeid tot een
van de belangrĳkste gebieden voor de Israëlische defensie met Unit 8200, een
cybersecurity en inlichtingen team als speerpunt. Zĳ lopen voorop als het gaat om
nieuwe technieken en worden verantwoordelĳk gehouden voor een aantal grote
hacks, waaronder die van de Iraanse nucleaire activiteiten. Israël investeert veel
in Unit 8200 en drĳft de leden van deze eenheid tot innovatieve oplossingen.
Hierdoor hebben zĳ een voorsprong opgebouwd ten opzichte van veel andere
landen. Mensen in deze eenheid zĳn vaak intelligent, maar worden ook
gedwongen op een bepaalde manier naar een probleem te kĳken wat ze na hun
diensttĳd toe blĳven passen. Zo zĳn bedrĳven als WIX en Palo Alto Networks
opgericht door voormalige leden van Unit 8200. Veel bedrĳven opgericht door
deze mensen worden opgekocht door techbedrĳven als Google en het is een van
de redenen waarom Israël de titel Startup Nation heeft.
Met Unit 8200 investeert Israël dus zowel in haar defensie als economie, want de
leden van Unit 8200 zĳn klaar om in te spelen op de technologische
ontwikkelingen van morgen.
Forbes heeft enkele jaren geleden een uitgebreid artikel geschreven over Unit
8200 wat meer context geeft aan bovenstaande. Het artikel van Forbes kun je
ezen op: https://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israelssecret-startup-machine/#3d7b78b31a51.
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Conclusie
Bedrĳven die niets doen worden technisch arm en voor hen wordt concurrerend
blĳven steeds lastiger. Voor de bedrĳven die het roer omgooien liggen er kansen,
al zal het niet altĳd makkelĳk of haalbaar zĳn om de technische welvaartskloof te
dichten. Soms helpt een crisis, want het duwt zowel bedrĳven als mensen uit hun
comfort zone, waarbĳ succes in de toekomst afhankelĳk is van creatieve ideeën.
Eén ding staat volgens ons vast, wanneer je als bedrĳf niets verandert dan zal je
in de toekomst beperkter toegang hebben tot technieken die essentieel zĳn om
concurrerend te werken.

Over CE-iT
Wĳ ontwikkelen slimme software die flexibel is.
Waarom? Omdat gebruikers dat vragen. Ontdek
meer op www.ce-it.com.

