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IHackers vergroten werkgebiedl
Internet is doorgedrongen tot in alle vezels van onze samenleving. Yoor de meeste branches binnen het bedrijfsleven biedt de digitale

snelweg een legio aan mogelijkheden om te Imnnen functioneren en ondernemen. Internet heeft door zijn verschillende toepassingen

- voor onder meer intern en extern gebruik - steeds meer een open karakter gekregen. Die openheid geeft een bedrijf een transparant

imago, een bclangrijke marketingtool. Tegelijkertijd maakt dat een onderneming ook bijzonder kwetsbaar, zegt Henri Gloudemans,

directeur van Forest-IT. "yoor hackers is die toegankelijkhcid een uitdaging. Daar moeten niet alleen grote bedrijven op beducht zijn,

ook het midden- en kleinbedrijfkan daar het slachtoffer van worden."

Vanaf het eerste moment dat ik een com

puter aanraakte was ik gefascineerd door

de technologie erachter," vertelt Henri

Gloudemans. En dat nog voordat internet

bestond. "In de jaren 80 van de vorige eeuw

had je het in de Verenigde Staten ontwik

kelde ARPA-net, een communicatiesys
teem van het ministerie van Defensie maar

ook gebruikt door universiteiten. Ik yond

het toen al een uitdaging om via dat net

werk software en systemen te onderzoeken

op beveiligings gaten."

Door de jaren heen is de digitale revolutie

geevolueerd. De heIe wereld is door com

puters en netwerken verknoopt geraakt.

Dit biedt grote mogelijkheden, in positieve

maar ook in negatieve zin. Denk bijvoor

beeld aan de ontwikkeling van cybercrime.

Het je bewust zijn van de risico's die je

loopt door de innovatie van IT is een must.

Forest-IT is gespecialiseerd in het inventa

riseren van de risico's die een onderneming

loopt en geeft advies hoe en met wat deze

risico's zijn te beperken.

Aanzienlijke risico's

Die risico's zijn aanzienlijk. Vooral de laat

ste tijd blijken hackers grote successen te

boeken. Zo wisten hackers door te dringen

tot het netwerk van Playstation, een onder

deel van Sony. Data van meer dan 77 mil

joen gebruikers maakten ze buit. De schade

is enorm. Ook het zorgvuldig opgebouwde

imago van het Japanse bedrijf is bezoedeld.
Met hacken kan veel schade worden toe

gebracht. Op financieel en imagogebied.

Gloudemans: "Omdat we over een uitge
breide expertise beschikken kunnen wij op

alle marktsegmenten actief zijn. Dat kan

een bank zijn maar ook een webshop."

WebwinkeIs zijn kwetsbaar

Voor hackers gaat het voornamelijk om de

sport en de eel'. Zo publiceren de meeste

hackers hun geslaagde hack. Hoe groteI'
de prestatie des te meer eel'. Hackers heb

ben het gemunt op de grote jongens. Het

mkb heeft weinig te vrezen, zo lijkt het.
Gloudemans: "Dat is een misverstand.

Hackers verleggen hun werkgebied, onder

meer naar het midden- en kleinbedrijf.

Daar is de beveiliging meestal niet zo

goed geregeld. Vooral webwinkels zijn heel

kwetsbaar, alleen zijn die ondernemers zich
daar vaak niet van bewust.

Quick scan

Met een simpele quick scan kunnen we

de gevaren blootleggen." Bewustwording

begint met het inzichtelijk maken van de

risico's. "Risicomanagement is een van onze

belangrijkste pijlers. Met een audit nemen

we drie aspecten onder de loep: de tech

niek, de organisatie en het proces. Daarna
definieren we de impact van de risico's. Aan

de hand van onze bevindingen geven we

een goed op te volgen advies over de bijbe

horende maatregelen." Soms dicht software

de gaten. Meestal is het probleem veel com

plexer. Gloudemans maakt een vergelijking:

"Alsje een water put hebt en een kraan,

dan is de leiding ertussen heel simpel. En

degelijk. Maar heb je heel veel kranen, dan

lopen die leidingen kriskras door elkaar. De
lasnaden zijn dan niet zo sterk. Hackers zijn

op zoek naar zulke poreuze plekken in het

digitale leidingwerk van een bedrijf of orga

nisatie. Ze peuteren ze open - als ze al niet

open zijn - en glippen naar binnen."

Hoe veilig is mijn eigen computernetwerk?

Met een audit krijgt de opdrachtgever

antwoord op die vraag. Forest-IT kan

eveneens de oplossingen bieden. En het

lijkt logisch dat het Bossche bedrijf die

ook wil uitvoeren. "Ja,dat klopt. Maar dat

doen we bijna nooit aan de hand van onze

eigen audit", zegt Gloudemans. "Zuiverheid

in zakendoen vinden we namelijk heel

belangrijk. Je moet niet in de verleiding

willen komen om tegelijkertijd je eigen

producten te verkopen. Een rapport met

aanbevelingen zou je daarnaar toe kunnen

schrijven. Echter, als de opdrachtgever er
per se op staat dan kan het wel."

Cybercriminaliteit blijft groeien

"De ontwikkeling van IT staat niet stil,"

zegt Yolande Overberg, sales manager bij
Forest-IT. "Er wordt steeds meer online

mogelijk. Denk aan uitbesteding in de
Cloud, Smartphones en Tablets (iPads),
maar ook aan Consumerization. Steeds

meer systemen komen er bij. Die bieden

bedrijven veel meer kansen. Tegelijkertijd

moet je met je beveiliging rekening hou

den." Kortom, de loodgieter legt meer

leidingen aan, dus is er meer kans op een

breuk. "Vaak is beveiliging gekoppeld

aan angst. Die bestrijden wij. Juist door

je bewust te zijn van de risico's die je als

bedrijf loopt en ervoor te zorgen dat je 'in

control' komt, maakt dat je vrij gebruik
kunt maken van de innovaties binnen de

IT. Bij informatie beveiliging gaat het om

'in Control komen, zijn en blijven."
Het leuke van ons werk is dat we door

het inzichtelijk maken van de risico's die

een bedrijf loopt, kunnen helpen de kans

op beveiligingsissues te verkleinen", zegt

Yolande. "Uitgangspunt hierbij is een

IT-omgeving te creeren voor willekeurig

soort bedrijf - groot, midden of klein 

waarin men vrij kan ondernemen en alle

mogelijkheden van IT kan toepassen. Dus

beveiliging niet als beperking maar als
kans naar meer."
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