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Introductie
Technologie is de laatste jaren onderdeel geworden van het dagelijks
leven. Zowel zakelijk als privé zijn we ongemerkt steeds afhankelijker
geworden van IT. Regelmatig is dan ook in het nieuws dat bedrijven zijn
platgelegd door een cyberaanval of dat er gevoelige informatie op straat is
komen te liggen. Toch weten veel organisaties niet hoe het met hun eigen
informatiebeveiliging gesteld is.

‘Veel organisaties
hebben weinig zicht
op de status van hun
informatiebeveiliging’

Het is geen verrassing dat bedreigingen op het gebied van cybersecurity exponentieel toenemen door
de veelvoud aan methoden die cybercriminelen tegenwoordig in kunnen zetten. De (inter)nationale
wetgeving is daarom gericht op het nemen van passende maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en het lekken van gevoelige informatie. Maar ondanks dat wetgeving zich richt op
het beschermen van data, privacy en compliancy, zijn veel organisaties voornamelijk bezig met het
beschermen van systemen, niet de data. En dat is opvallend, helemaal als je weet dat de meeste
bedreigingen juist gericht zijn op de data van een organisatie.
In de afgelopen jaren zijn ICT-middelen sterk veranderd. Onze data staat bij derden en we werken steeds
meer mobiel. Databescherming dient dan ook integraal gerealiseerd te worden en onderdeel te zijn van
een architectuur, die rekening houdt met de manier waarop mensen werken en communiceren. En hoe
dit zo efficiënt en veilig mogelijk kan plaatsvinden. Het is doorgaans een complexe aangelegenheid,
die om zowel een holistische als persoonlijke benadering vraagt.
Om organisaties te helpen met het optimaliseren van hun securityniveau en om dit ook op passend
niveau te houden, stelde Axians het Security Planning Process op.

‘Bedreigingen voor de organisatie, zoals
cryptoware, zijn voornamelijk gericht op
de data van een bedrijf. IT’ers zouden zich
daarom juist moeten richten op het
beschermen van data in plaats van de
systemen.’
Niels Everstijn, Business Unit Manager Security bij Axians
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Security Planning Process
‘Op dit moment bestaat er een grote
kloof tussen wat er op strategisch niveau,
boardniveau, bedacht wordt versus wat
er op technisch niveau gebeurt.’
Niels Everstijn, Business Unit Manager Security bij Axians

‘Dit is niet meer alleen

Security inregelen
Het inregelen van security is niet van de ene op de andere dag klaar. Hier gaat een proces aan vooraf,

een IT aangelegenheid,

waarbij in kaart wordt gebracht voor welke uitdagingen de organisatie staat en welke risico’s de
organisatie loopt. Pas dan kan een afweging gemaakt worden van de risico’s die met securitymaat-

maar vooral ook een

regelen moeten worden afgedekt. Dit is niet meer alleen een IT aangelegenheid, maar vooral ook een
keuze die de business maakt. Hier ligt tenslotte het belang van een goede beveiliging. Maar hoe maak

keuze van de business’.

je deze keuzes?
Met het Security Planning Process kunnen wij inzichtelijk maken hoe de security van uw organisatie
er momenteel voorstaat en hoe deze verbeterd kan worden totdat u voldoet aan alle eisen en wensen.
Door drie fasen te doorlopen, Scan, Plan en Run, maken we samen met u van uw beveiliging een echte
Security by Design-oplossing, die ook beheersbaar is en actueel gehouden kan worden dankzij het
Axians Security Management proces.
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Om een integrale security oplossing te kunnen selecteren, is het belangrijk dat uw organisatie inzichtelijk heeft welke opties er zijn en wat de voor- en nadelen hiervan zijn. Het Security Planning Process
geeft deze informatie en zorgt ervoor dat u op basis van objectieve gegevens een onderbouwde keuze
kunt maken. Deze werken we gedurende het proces verder uit, waardoor de kans op een succesvol
project wordt verhoogd. Daarbij worden verwachtingen, budget en doorlooptijd vooraf afgestemd.

Welke organisaties zijn gebaat bij het Security Planning Process?
Vooral organisaties die externe druk ondervinden om hun security goed op orde te
hebben, kunnen profiteren van het Security Planning Process. Een aantal voorbeelden
op een rij:

Gezondheidszorg
Zorginstellingen moeten hun security goed inregelen om te voldoen aan de Privacywetgeving
en integriteit in de zorg, zoals NEN-normeringen, patiënt- en persoonsgegevens.

Financiële sector

‘Goede preventie
en minder kans
op downtime zijn
essentieel’

Beursgenoteerde bedrijven moeten hun security op orde hebben, zodat zij o.a. voldoen aan de
Wet op het financieel toezicht (WFT).

Industriële sector
Security staat hoog op het lijstje voor bedrijven in de industriesector. Zij moeten hun intellectueel eigendom (patenten) beschermen en voldoen aan verschillende (ISO-)kwaliteitsstandaarden. Bovendien is het juist deze sector – met de vele operationele (productie)processen – die
steeds afhankelijker wordt van IT. Goede preventie en minder kans op downtime zijn essentieel.

Onderwijs
Ook het onderwijs is sterk aan het digitaliseren. Toegang tot lesmethoden, informatie en toetsen gaat steeds meer online. Beschikbaarheid en integriteit van deze bronnen is van belang.
Daarnaast moeten alle onderwijsinstellingen hun beveiliging op orde hebben om de bijzondere
persoonsgegevens van zowel leerlingen als leerkrachten te beschermen.

Overheid
Overheden moeten aan verschillende wet- en regelgeving voldoen om de persoonsgegevens
van burgers te beschermen.

Levensbeschouwelijke instellingen
Kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen verwerken ‘bijzondere persoonsgegevens’
(geloofsovertuiging van personen) en moeten deze beschermen. Hiervoor maken ze momenteel vaak gebruik van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), maar er gaan geluiden op
om deze instellingen die toegang te ontzeggen. Dat betekent dat ze zelf de bijzondere persoonsgegevens moeten opslaan en beveiligen, wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt.
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Fase 1: Scan
Waar staat uw organisatie op dit moment op securitygebied? Wat zijn
uw wensen? En waar moet u aan voldoen? Veel organisaties weten het
antwoord op deze vragen niet. Toch is het van belang deze vragen te stellen en hier goed over na te denken wanneer u de security van uw bedrijf
wilt verbeteren. Hoe volwassen moet uw security precies zijn en waarom?
Loopt u bijvoorbeeld hoge risico’s of bezit u vertrouwelijke informatie? In
de eerste fase van het Security Planning Process wordt antwoord gegeven
op deze vragen, en meer.
Gesprek
Om die antwoorden boven water te krijgen, gaat Axians als eerste het gesprek aan om te kijken waar
u denkt dat uw organisatie staat op securitygebied. Ook komt in dit gesprek naar voren welke risico’s
uw organisatie loopt, waar u op securitygebied op moet letten en welke ambities u heeft. Hierbij is
de context van uw organisatie van belang: met welk juridisch kader heeft u te maken en welk zakelijk
doel wilt u bereiken?

Regelgeving en compliancy

Mobiele tœpassingen

Interne en externe samenwerking

Innovaties

Organisatie

Cloud

Concurrentie
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In dit gesprek krijgt u een beter overzicht van de risico’s die u in overweging moet nemen en welke oplossingen beschikbaar zijn om deze risico’s af te dekken. Aangezien veel bedrijven moeite hebben met
het maken van de keuze tussen enerzijds het risico nemen en anderzijds de kosten en tijd investeren
om het risico af te dekken, laten we u in een vroeg stadium kennismaken met dit onderdeel, zodat u er
rekening mee kunt houden in uw planning en budget. Nadat we weten waar u naartoe wilt en welke rol
security daarin speelt, kunnen we een scan van uw huidige situatie uitvoeren.

‘Met welk juridisch
kader heeft u te maken
en welk zakelijk doel
wilt u bereiken?’

‘Het komt regelmatig voor dat organisaties
risico’s eigenlijk niet willen lopen, maar vanuit
financiële overwegingen of tijdsgebrek toch
maar aanvaarden. In dit gesprek geven we
aan welke oplossingen beschikbaar zijn,
zodat bedrijven deze op kunnen nemen
in hun planning en budget en het risico
uiteindelijk toch af kunnen dekken.’
Ad Schaafsma, Jurist en Security Consultant bij Axians

Scan
Voordat een plan wordt opgesteld om naar de gewenste securitysituatie toe te werken, is het noodzakelijk om te weten waar u op dit moment staat. De experts van Axians voeren daarom een nulmeting
uit, waarin niet alleen gekeken wordt naar de techniek, maar ook naar de securityprocessen en de
organisatie zelf. Soms wordt een penetratietest uitgevoerd om een indicatie te geven van de weerbaarheid van uw bedrijf.
Axians maakt tijdens de scan gebruik van een uitgebreide internationale referentie, waarin bekende
kwetsbaarheden zijn opgenomen. Zo kan actief naar deze kwetsbaarheden worden gezocht. Zodra de
resultaten van de nulmeting bekend zijn, bekijken we wat het verschil is tussen het huidige en het
gewenste securityniveau. Op basis daarvan wordt een verbeterplan opgesteld – een roadmap, uitgewerkt in acties, tijd en geld. Dit plan bespreken we met het bestuur en de directie van uw organisatie,
om samen af te stemmen wie welke stappen gaat uitwerken en wie welke oplossingen gaat bouwen.
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Fase 2: Plan
Wanneer de eerste fase is afgerond en overeenstemming is bereikt over
de planning en de uitvoering van het verbeterplan, gaat de Plan-fase in. In
deze tweede fase van het Security Planning Process wordt het verbeterplan
binnen een securityprogramma uitgevoerd. Hierin zijn de tijdsplanning en
het budget samen met u vastgesteld. De security-architectuur wordt bepaald, wat begint bij het zichtbaar maken van de IT-functies, applicaties,
processen en de bijbehorende informatiestromen. Deze informatie wordt
samengevat in een architectuurplaat. Hierop worden passende maatregelen getroffen in de techniek, het proces en de organisatie.

‘In de eerste fase vindt het nadenken plaats,
in fase twee gaat het om het uitvoeren.
Bij die uitvoering komt heel wat kijken:
het programmamanagement, het bouwen,
het ontwerpen, noem maar op.’
Niels Everstijn, Business Unit Manager Security bij Axians

Organisaties hebben vaak al veel geregeld op het gebied van security, zowel op strategisch als op technisch
niveau. Zo is er bijvoorbeeld al een firewall en anti-malwaresoftware geïnstalleerd. Maar waar een security-oplossing als de firewall in het verleden eenvoudig zelf te beheren was – de firewall staat aan of uit –, is
die nu vaak een stuk onoverzichtelijker. De afstemming tussen de verschillende oplossingen laat bovendien
regelmatig te wensen over, waardoor de security alsnog niet goed geregeld is.

‘We proberen de
security-oplossingen
zo generiek mogelijk
te houden’

Axians heeft de juiste tools in huis om u te helpen met het monitoren van de oplossingen die u
gebruikt en om zo duidelijk te maken welk securityproduct een update of vervanging nodig heeft. Dit doen we
bijvoorbeeld met de Security Information & Event Management (SIEM)-oplossing, gebaseerd op de technologie
van Alien Vault. SIEM laat heel duidelijk zien welke relevante informatie door welke security-oplossingen gegenereerd wordt. Gecorreleerd en gespiegeld op uw actuele omgeving levert dit informatie (incidenten) op om
gericht maatregelen te kunnen treffen. Doordat u dit ‘as a Service’ bij ons kunt afnemen, heeft u niet te maken
met hoge investeringskosten. Bovendien vermindert het uiteindelijk de complexiteit van uw architectuurplaat.

Axians-oplossingen
Tijdens het bepalen van de security-architectuur proberen we de security-oplossingen zo generiek mogelijk
te houden, zodat de complexiteit niet onnodig toeneemt. Mocht het toch voorkomen dat het onmogelijk is
om een bestaande oplossing te gebruiken, bijvoorbeeld omdat een oplossing specifiek voor een bepaalde
situatie ontwikkeld moet worden, dan kan Axians helpen met het implementeren van eigen oplossingen.
Zo heeft u alsnog de functionaliteiten die nodig zijn.
Axians - Tel: +31 88 988 90 00
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Fase 3: Run
Wanneer het plan is uitgevoerd, gaat de derde fase van het Security Planning Process van start: Run. In deze fase wordt binnen een operationeel
proces, ook wel het Security Management Process genoemd, continu
bekeken of de genomen maatregelen voldoende zijn om uw security op
peil te houden. Het optimaliseren van uw security doet u namelijk niet
eenmalig, want door veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving, productupdates of ontwikkelingen binnen cybercriminaliteit kan het
nodig zijn om nieuwe maatregelen te nemen.
PDCA-cyclus
Een belangrijk onderdeel in deze fase is de Plan Do Check Act-cyclus, aan de hand waarvan een beleidscyclus wordt gebouwd. In deze beleidscyclus kijkt iemand uit het bestuur regelmatig naar het huidige
securityniveau, de maatregelen die nog genomen moeten worden om op het optimale niveau te komen,
of er gaten in het systeem zitten en wanneer met welk budget die gaten gevuld kunnen worden. De
PDCA-cyclus wordt dus op strategisch niveau gekoppeld aan de actuele operationele security, wat
ervoor zorgt dat het strategisch kader in het achterhoofd wordt gehouden bij te nemen tactische en
operationele maatregelen. En andersom: door de dagelijkse bevindingen die voortkomen uit het proces,
wordt op strategisch niveau tijdig bijgestuurd en blijft het securityniveau optimaal.
Incident-management
Analyses

24/7 Servicedesk

Monitoring
Rapportages
Advies

Dagelijkse
operatie

Strategische roadmap

Plan

Act

Do

Check

Verificatie roadmap

Lifecycle-management
Strategisch
jaarplan

Beleidscyclus
Change management
Vulnerability management

Security-architectuur

Meetbare implementatie
Het Security Management Process, onderdeel van de derde fase van het Security Planning Process, bestaat
dus uit het continu monitoren van de IT-architectuur. De gekozen securitymaatregelen moeten daarom ook
meetbaar worden geïmplementeerd in fase 2, zodat het mogelijk is om duidelijke rapportages op te stellen.
Vanuit deze rapportages kunnen we gezamenlijk afwijkingen constateren en de impact van eventuele incidenten verkleinen. Het Security Management Process bewaakt en evalueert de security-baseline en stelt deze bij.
De architectuurplaat die in de tweede fase is opgesteld, wordt doorlopend getest en gecontroleerd om ervoor
te zorgen dat het securityniveau behouden blijft of wordt verbeterd.
Axians blijft ook na het afronden van het project betrokken bij uw organisatie. Wanneer uw wensen of
de wet- en regelgeving veranderen, denken onze security-experts actief met u mee.
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Over Axians
Axians is het merk van VINCI Energies voor ICT-oplossingen en -diensten.
Om de wereld slimmer te maken en vooruit te helpen, ondersteunt en
adviseert Axians haar klanten – private bedrijven, publieke organisaties,
overheidsinstanties, operators en service providers – in het gehele
proces van hun ICT-projecten. Dit doet Axians met een breed portfolio
aan oplossingen: software-oplossingen, cloud- en managed IT-diensten,
datasystemen en datacenters, netwerkinfrastructuren en oplossingen voor
samenwerken en communiceren, waarmee organisaties optimaal kunnen
werken, hun doelstellingen behalen en zo het verschil maken.
Axians weet welke gevolgen een security-breach kan hebben voor uw organisatie. Daarom kan zij u
ondersteunen bij het beschermen van uw intellectuele eigendommen en data, en de kans verkleinen
dat uw organisatie te maken krijgt met een verstoorde operatie door een security-incident. Met het
Security Planning Process wordt u blijvend door experts van Axians ondersteund. Zij analyseren uw
veiligheidssituatie en hebben de kennis om vervolgens de gekozen security-controls te implementeren
en onderhouden. Zo blijft uw security op het optimale niveau en bent u voorbereid op toekomstige
IT-veiligheidsrisico’s.
Als onderdeel van het VINCI-netwerk, hebben wij kennis van een aantal zeer specifieke branches waar
security nu een grote rol speelt. Naast de security voor IT-omgevingen mag u van ons een specialisatie verwachten van security in operationele omgevingen voor de industriële sector, nutsbedrijven en
energie.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Security Planning Process? Ga naar www.axians.nl/security of neem
contact op met Axians via security@axians.com of +31 88 988 90 00.
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