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De behoefte aan een nieuwe IT-securityarchitectuur: Nederland 
Ponemon Institute, mei 2017 

 
Deel 1. Inleiding  
 
De behoefte aan een nieuwe IT-securityarchitectuur: Nederland1 , door Citrix gesponsord en door 
Ponemon Institute uitgevoerd, maakt duidelijk welke trends er bestaan op het gebied van IT-
securityrisico’s en waarom de aanpak en het beleid rond security moeten veranderen om goed te 
kunnen inspelen op de risico’s van disruptieve technologie, cybercriminaliteit en de naleving van 
wet- en regelgeving. Andere risicoverhogende factoren voor organisaties zijn veranderingen op 
de werkvloer en problemen met het beheer van IT-security. In Nederland hebben we 225 mensen 
in IT en IT-security vragen gesteld over de volgende onderwerpen:  
 
 risico’s die verband houden met verouderde en inefficiënte IT-securitytechnologie; 

 
 risico’s die verband houden met wet- en regelgeving, met name de algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG/GDPR) in Europees verband;  
 

 de toevloed aan ongeautoriseerde applicaties en devices, evenals de organisatorische 
disfuncties die ontstaan door generatieverschillen op de werkvloer;  

 
 risico’s die verband houden met cybercriminaliteit, onvoorzichtige medewerkers en 

organisatorische disfuncties, en de technologie die volgens de respondenten het meest 
geschikt is om deze risico’s aan te pakken.  

 
Organisaties zijn bang dat ze de nieuwe risico’s niet aankunnen omdat hun 
securityoplossingen verouderd zijn. In figuur 1 is te zien dat 65 procent van de respondenten 
aangeeft de bestaande securityoplossingen van hun organisatie verouderd en ondoeltreffend te 
vinden. Volgens 71 procent van de respondenten is een nieuw IT-securityframework nodig om de 
security te verbeteren en de risico’s te beperken. Een nieuwe strategie is met name belangrijk om 
de risico’s aan te pakken die verband houden met het Internet of Things (61 procent van de 
respondenten). 
 
Figuur 1. Waarom organisaties blootstaan aan risico’s  
Antwoorden ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’ samen 

                                                      
1 In dit onderzoek hebben we 4268 IT- en IT-securityprofessionals ondervraagd, afkomstig uit 
Australië/Nieuw-Zeeland, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Japan, Korea, Mexico, 
Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De 
resultaten worden gepresenteerd in een apart rapport per land. 
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Deel 2. Belangrijkste bevindingen 
 
In dit deel geven we een gedetailleerde analyse van de belangrijkste bevindingen. Hierna volgen 
de onderwerpen waaraan dit onderzoek is gewijd. 
 
 Trends rond cybercriminaliteit, de menselijke factor, organisatorische risico’s en compliance-

gerelateerde risico’s 
 Waarom een nieuwe IT-securityarchitectuur nodig is 
 Realiseren van een betere IT-securityinfrastructuur 

 
Trends rond cybercriminaliteit, de menselijke factor, organisatorische risico’s en 
compliance-gerelateerde risico’s 
 
Meest negatieve risico’s van cybercriminaliteit. We hebben de respondenten gevraagd om 
een score te geven aan de potentiële negatieve impact van acht risico’s met betrekking tot 
cybercriminaliteit. Uit de resultaten blijkt dat de meeste risico’s zeer significant zijn, zoals figuur 2 
aangeeft. 
 
Wat cybercriminaliteit betreft zijn de risico’s die het hoogst scoren cyberaanvallen door vreemde 
mogendheden (95 procent van de respondenten), uitlekken van belangrijke informatie zoals 
intellectuele eigendom en handelsgeheimen (82 procent), cyberoorlog of cyberterrorisme (80 
procent) en diefstal van grote hoeveelheden gegevens (79 procent). 
 
Figuur 2. Trends rond de risico’s van cybercriminaliteit 
Reacties met een score van 7+ op een schaal van 1 = geen negatieve impact tot 10 = significante negatieve 
impact  
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De werkplek verandert en daardoor veranderen ook de risico’s waar de mens een rol in 
speelt. Zoals in figuur 3 te zien is, maakt 75 procent van de respondenten zich zorgen over het 
niet kunnen vinden van securitypersoneel met de juiste kennis en capaciteiten, en houdt het 
gedrag van medewerkers significante risico’s in. Het gaat hier dan om medewerkers die de 
security omzeilen (91 procent van de respondenten), het gebrek aan controle over de devices en 
apps van medewerkers (70 procent) en het toenemend aantal millennials op de werkvloer (68 
procent). 
 
Figuur 3. Trends rond de mens als risicofactor  
Reacties met een score van 7+ op een schaal van 1 = geen negatieve impact tot 10 = significante negatieve 
impact  
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Millennials zijn het grootste risico voor gevoelige en vertrouwelijke gegevens. Volgens 
figuur 4 zijn millennials (leeftijd 18 tot 34) het grootste risico, gevolgd door generatie X (leeftijd 35 
tot 50). Babyboomers (leeftijd 51 tot 69) zijn een minder groot risico.  
 
Figuur 4. Welke leeftijdscategorie houdt het grootste risico in voor gevoelige en 
vertrouwelijke gegevens op de werkvloer?  
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De kans dat ze ongeautoriseerde apps en devices gebruiken, is het grootst bij millennials 
en generatie X. Figuur 5 laat de grootste risico’s zien bij alle drie de generaties. De 
interessantste verschillen bij de generaties: millennials en generatie X zijn het meest geneigd om 
het securitybeleid te omzeilen en ongeautoriseerde apps en devices te gebruiken (respectievelijk 
33 en 32 procent van de respondenten). Babyboomers zijn dan weer een grotere risicofactor wat 
phishing en social media scams betreft (35 procent van de respondenten) of weten niet hoe ze 
gevoelige en vertrouwelijke informatie moeten beschermen (28 procent). 
 
Figuur 5. Wat zijn de grootste risico’s van millennials, generatie X en babyboomers?  
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Het gebruik van social media door medewerkers wordt als het grootste risico beschouwd. 
In figuur 6 staan zeven disruptieve technologieën die een risico kunnen betekenen voor de IT-
securityinfrastructuur. Te zien is dat de meest negatieve impact verband houdt met het gebruik 
van social media op de werkvloer (79 procent van de respondenten). Andere 
personeelsgerelateerde risico’s zijn het gebruik van eigen mobiele devices op de werkvloer (65 
procent) en het gebruik van populaire cloudapps op de werkvloer (55 procent).  
 
Verder denken de respondenten dat het toenemend gebruik van bepaalde disruptieve 
technologieën door de organisatie een negatieve impact zal hebben. Hierbij valt te denken aan 
het gebruik van digitale identiteiten2 (78 procent van de respondenten) en het gebruik van 
clouddiensten en cloudinfrastructuur (69 procent). 
 
Figuur 6. Trends rond de risico’s van disruptieve technologie 
Reacties met een score van 7+ op een schaal van 1 = geen negatieve impact tot 10 = significante negatieve 
impact  

 
  

                                                      
2 Een digitale identiteit is informatie die computersystemen gebruiken om een externe entiteit voor te 
stellen. Dit kan een persoon, organisatie, applicatie of device zijn. ISO/IEC 24760-1 definieert identiteit als 
een ‘verzameling kenmerken met betrekking tot een entiteit’. Bron: Wikipedia 
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Organisaties geven toe dat er uitdagingen bestaan rond het beperken van de risico’s van 
ongeautoriseerde apps en devices. In figuur 7 is te zien dat slechts 35 procent van de 
respondenten hun effectiviteit hoog inschat (reacties met score 7+) wat betreft het inperken van 
de risico’s van alle nieuwe, ongeautoriseerde apps en devices die tegenwoordig worden gebruikt. 
Volgens de respondenten is hun organisatie doeltreffender in het realiseren van continuïteit voor 
medewerkers en bedrijf bij onderbrekingen en calamiteiten (49 procent van de respondenten) en 
in het waarborgen van de beschikbaarheid en performance van het verkeer via elke 
netwerkverbinding en op elk device (57 procent). 
 
Figuur 7. Effectiviteit bij het beperken van de risico’s met betrekking tot gegevens  
Reacties met een score van 7+ op een schaal van 1 = lage effectiviteit tot 10 = hoge effectiviteit  

 
De groei van data vormt een significant securityrisico. Volgens 92 procent van de 
respondenten maakt de groei van de hoeveelheid data organisaties kwetsbaarder voor 
securitygevaren, zoals aangegeven in figuur 8. Andere trends zijn de complexiteit van 
bedrijfsmatige en IT-gerelateerde activiteiten (82 procent van de respondenten) en het 
‘eilanddenken’ en gebrek aan samenwerking tussen IT-security en andere onderdelen van de 
organisatie (77 procent). 
 
Figuur 8. Trends rond de organisatie als risicofactor  
Reacties met een score van 7+ op een schaal van 1 = geen negatieve impact tot 10 = significante negatieve 
impact  
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Een nieuw IT-securityframework is nodig om de uitdagingen rond internationale 
regelgeving aan te pakken. 50 procent van de organisaties van dit onderzoek is van mening dat 
hun securityinfrastructuur compliance en handhaving faciliteert met een centraal verzorgde 
controle, monitoring en rapportage over/van gegevens. Het gevolg hiervan is dat respondenten 
zich afvragen wat hun organisatie zal doen bij de introductie van nieuwe internationale privacy- 
en securityregelgeving en eisen rond cybersecurity.  
 
Zoals in figuur 9 te zien is, blijkt uit de resultaten dat de respondenten zich vooral zorgen maken 
over naleving met betrekking tot groepsvorderingen (class action) en onrechtmatige daad (71 
procent van de respondenten), de Europese algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG/GDPR) (66 procent) en de internationale normen betreffende privacy- en 
gegevensbescherming (61 procent). Respondenten maken zich verder zorgen over nationale 
cyberdefensie (59 procent) en wat de mogelijk negatieve impact hiervan kan zijn op hun 
organisatie. 
 
Figuur 9. Trends rond de risico’s van wet- en regelgeving  
Reacties met een score van 7+ op een schaal van 1 = geen negatieve impact tot 10 = significante negatieve 
impact  
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Organisaties maken zich zorgen over mogelijke boetes bij niet-naleving van de 
AVG/GDPR. 93 procent van de respondenten is zich bewust van de AVG/GDPR en 68 procent 
van de organisaties van het onderzoek heeft hier geld voor vrijgemaakt en is begonnen met 
voorbereidingen. Figuur 10 laat zien waar respondenten die zich van de AVG/GDPR bewust zijn, 
zich zorgen over maken. Hun grootste zorg is de mogelijke boete, die kan oplopen tot maximaal 
100 miljoen euro of 2 tot 4 procent van de wereldwijde jaaromzet (hoogste waarde telt) (62 
procent van de respondenten). Een andere grote zorg is dat bedrijfsonderdelen buiten de EU ook 
getroffen zullen worden door de wetgeving (55 procent). Slechts 17 procent maakt zich op dit 
punt volstrekt geen zorgen. 
 
Figuur 10. Zorgen over de naleving van de AVG/GDPR  
Drie keuzes toegestaan 
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Waarom een nieuwe IT-securityarchitectuur nodig is 
 
Voor een nieuwe IT-securityinfrastructuur is bepaalde technologie nodig. Zoals eerder 
aangegeven in dit document vinden de respondenten dat de IT-securityoplossingen van hun 
organisatie verouderd zijn en weinig doen aan de risico’s van cybercriminaliteit, het gedrag van 
medewerkers en organisatorische problemen. Zoals in figuur 11 te zien is, zijn de belangrijkste 
technologieën ‘identity & access management’ (79 procent van de respondenten), ‘application 
management’ (75 procent), ‘machine learning’ en ‘SIEM and security intelligence’ (beide 74 
procent). 
 
Figuur 11. De belangrijkste technologieën voor een nieuwe IT-securityinfrastructuur  
1 = helemaal niet belangrijk tot 10 = zeer belangrijk, reacties met een score van 7+ 
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Organisaties staan bloot aan risico’s omdat ze vaak geen compleet, organisatiebreed zicht 
hebben op alle gebruikers. In figuur 12 is te zien dat de nieuwe IT-securityarchitectuur op een 
uniforme manier zicht moet bieden op de gebruikers van de organisatie, zo geeft 53 procent van 
de respondenten aan. 46 procent zegt alle bedrijfskritische applicaties of systemen inzichtelijk te 
willen maken en 38 procent wil in staat zijn om nieuwe of opkomende aanvallen te kunnen 
bijhouden. Minder belangrijk zijn het kunnen toepassen van organisatiebrede 
controlefunctionaliteit en het kunnen beveiligen van de securityinfrastructuur met gelijktijdige 
ondersteuning van bedrijfsmatige innovaties (respectievelijk 31 en 30 procent van de 
respondenten).  
 
Figuur 12. Wat zijn de twee belangrijkste doelen van een nieuw IT-securityframework in uw 
organisatie?  
Twee keuzes toegestaan 
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Verouderde en ondoeltreffende securityoplossingen brengen organisaties in gevaar. In 
figuur 13 is te zien dat 65 procent van de respondenten aangeeft bepaalde bestaande 
securityoplossingen van hun organisatie verouderd en ondoeltreffend te vinden.  
 
Het gevolg is dat ze hun organisatie een slechte score geven qua verlagen van de risico’s van 
‘unmanaged data’ (slechts 31 procent van de respondenten is het daarmee eens), het verlagen 
van de risico’s van ongeautoriseerde applicaties (slechts 32 procent) en het hebben van 
securitytechnologie voor een adequate bescherming van informatie en IT-infrastructuur (slechts 
39 procent). 53 procent zegt over de juiste regels en procedures te beschikken om informatie en 
kritische infrastructuur te beschermen. 
 
Figuur 13. Perceptie van securitytechnologie  
Antwoorden ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’ samen 
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Securityoplossingen en -regels slagen er niet in om gevaar tegen te houden dat van 
binnenuit komt. Zoals in figuur 14 te zien is, heeft slechts 29 procent van de respondenten er 
vertrouwen in dat criminelen niet via devices van medewerkers toegang kunnen krijgen tot de 
netwerken en data van de organisatie. Minder dan de helft (48 procent) zegt dat zijn of haar 
organisatie securityregels heeft ingevoerd om ervoor te zorgen dat medewerkers en derden op 
het juiste niveau toegang krijgen tot gevoelige bedrijfsgegevens.  
 
Een ander risicogebied is de perceptie dat medewerkers en derden de securityregels en 
securitytechnologieën omzeilen omdat deze te complex zijn (57 procent van de respondenten). 
Vaak komt dit doordat de securityregels van de organisatie de productiviteit van de medewerkers 
in de weg zitten (41 procent). 
 
Figuur 14. Perceptie van het gevaar van binnenuit (‘insider risk’)  
Antwoorden ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’ samen 
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Organisaties vinden het lastig om de risico’s voor hun gegevens in de hand te houden. 
Zoals in figuur 15 te zien is, geeft slechts 45 procent van de respondenten aan dat hun 
organisatie zeer doeltreffend is in het gebruik van oplossingen voor toegangsbeheer en 
meervoudige authenticatie om daarmee informatie op devices, servers of in de cloud te 
beschermen. Minder dan de helft (48 procent van de respondenten) beoordeelt de effectiviteit 
van hun organisatie als hoog wat betreft het beschermen van gevoelige apps en data in rust, in 
gebruik en in beweging. 57 procent van de respondenten beoordeelt de effectiviteit als hoog wat 
betreft het beperken van het risico van bijvoorbeeld DDoS- en browseraanvallen en ransomware.  
 
Figuur 15. Effectiviteit bij het beperken van de risico’s met betrekking tot gegevens  
Reacties met een score van 7+ op een schaal van 1 = lage effectiviteit tot 10 = hoge effectiviteit  
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‘Identity and Access Management’ (IAM) en ‘machine learning’ worden beschouwd als de 
belangrijkste technologie voor het verkleinen van de securityrisico’s. Van welke technologie 
zijn organisaties de komende twee jaar het meest afhankelijk? Volgens figuur 16 vindt 79 procent 
IAM zeer belangrijk. ‘Machine learning’ en ‘SIEM and security intelligence’ worden door 74% van 
de respondenten kritisch gevonden.  
 
Andere belangrijke technologieën zijn ‘Enterprise mobility management‘ (EMM) (64 procent van 
de respondenten), ‘Web application firewalls’ (WAF), ‘Virtual private network’ (VPN) en ‘Big data 
analytics’ (alle met 61 procent). 
 
Figuur 16. Trends in de belangrijkste technologie voor het beperken van de 
securityrisico’s  
Reacties met een score van 7+ op een schaal van 1 = helemaal niet belangrijk tot 10 = zeer belangrijk  
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Realiseren van een betere IT-securityinfrastructuur 
 
Betere financiering en betere technologie zorgen voor een betere security. Zoals in figuur 
17 te zien is, zijn de twee belangrijkste doelen een betere financiering (meer middelen) en betere 
technologie om in die middelen te kunnen investeren (beide punten scoren 67 procent van de 
respondenten). Ook belangrijk is een verbetering van de personeelsbezetting (59 procent) en 
beperking van de complexiteit (58 procent).  
 
Figuur 17. Zakelijke doelstellingen die de security verbeteren  
Meer dan één keuze toegestaan 
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Het niet kunnen vinden en vasthouden van personeel werkt door in de securitysituatie. 
Zoals eerder aangegeven kunnen organisaties hun securitysituatie verbeteren met een betere 
personeelsbezetting en betere technologieën. Als deze doelen niet worden gehaald, zegt, zoals 
in figuur 18 te zien is, 74 procent van de respondenten dat een gebrek aan deskundig personeel 
ten koste gaat van de securitysituatie van de organisatie en 66 procent dat een gebrek aan 
geschikte technologie een negatieve impact heeft op de securitysituatie. Andere factoren met een 
negatieve impact op de security zijn het niet kunnen inperken van personeelsgerelateerde risico’s 
(59 procent van de respondenten), een gebrek aan financiële middelen (54 procent) en een 
gebrek aan concrete informatie (‘actionable intelligence’) (51 procent). 
 
Figuur 18. Welke factoren gaan ten koste van de algehele securitysituatie?  
Meer dan één keuze toegestaan  

 
Organisaties krijgen een iets hoger budget. Het gebrek aan financiële middelen wordt gezien 
als een belangrijk obstakel voor een sterke security. Gemiddeld besteden de organisaties van dit 
onderzoek in 2017 circa 13 miljoen Amerikaanse dollar uit aan IT-security. Voor de meeste 
organisaties (66 procent van de respondenten) is dit een lichte toename (27 procent) of een 
status-quo (39 procent) van het IT-securitybudget, zoals aangegeven in figuur 19. 
 
Figuur 19. Het budget stijgt of blijft ongewijzigd  
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Deel 3. Methode 
 
Voor deelname aan dit onderzoek werden in Nederland 7658 personen in de IT en IT-security 
geselecteerd. Dit is het steekproefkader. Tabel 1 bevat de 254 respondenten die de enquête 
hebben beantwoord. Na screening werden de antwoorden van 29 respondenten verwijderd. 
Uiteindelijk werden de antwoorden van 225 respondenten gebruikt (ofwel een respons van 2,9 
procent).  
 

Tabel 1. Repons Aantal 
Percentage 

(%) 
Totaal steekproefkader  7658  100,0% 
Totaalaantal inzendingen  254  3,3% 
Geweigerde enquêtes  29  0,4% 
Uiteindelijke steekproef  225  2,9% 

 
Cirkeldiagram 1 geeft het organisatieniveau van de respondent aan binnen de deelnemende 
organisatie. Het onderzoek is zo opgezet dat meer dan de helft van de respondenten (56 procent) 
zich op of boven toezichthoudend niveau bevindt.  
 
Cirkeldiagram 1. Functieniveau binnen de organisatie 
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Zoals in cirkeldiagram 2 te zien is, rapporteert 50 procent van de respondenten rechtstreeks aan 
de Chief Information Officer, 20 procent aan de Chief Information Security Officer en 8 procent 
aan de Chief Technology Officer.  
 
Cirkeldiagram 2. De persoon aan wie wordt gerapporteerd binnen de organisatie 
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Cirkeldiagram 3 geeft aan in welke sector de organisatie van de respondenten in hoofdzaak actief 
is. Volgens dit diagram is het grootste segment de financiële dienstverlening (17 procent van de 
respondenten), gevolgd door de retail (12 procent) en openbare sector (11 procent).  
 
Cirkeldiagram 3. Sector 

 
 

68 procent van de respondenten is afkomstig uit organisaties met wereldwijd meer dan 500 
medewerkers, zoals in cirkeldiagram 4 te zien is. 
 
Cirkeldiagram 4. Aantal medewerkers van organisatie wereldwijd 
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Vragen? Stuur een bericht naar research@ponemon.org of bel het nummer +1 800 877 31 
18. 

 
 

Ponemon Institute 
Advancing Responsible Information Management 

 
Ponemon Institute is een gespecialiseerd onafhankelijk onderzoeksbureau dat informatie 
verzamelt over privacygerelateerde zaken voor bedrijven en overheden. Het is onze missie om 
hoogwaardige, empirische onderzoeken te doen naar kritieke problemen die gevolgen hebben 
voor het omgaan met en veilig houden van gevoelige informatie over personen en organisaties. 
 
Wij houden strikte vertrouwelijkheid, privacy en ethische onderzoeksnormen hoog in het vaandel. 
Wij verzamelen geen gegevens die personen rechtstreeks kunnen identificeren (of, wanneer het 
om onderzoeken naar bedrijven gaat, gegevens die bedrijven rechtstreeks kunnen identificeren). 
Voorts houden wij er strenge kwaliteitsnormen op na om ervoor te zorgen dat geen overbodige, 
irrelevante of misplaatste vragen worden gesteld. 
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