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‘Verdedigen van data; nieuwe kansen en gevaren’ 

Kennissessie op 29 juni - de Grolsch Veste Enschede
 

Nieuwe kansen, nieuwe gevaren 

Digitaliseren heeft directe invloed op de onderneming en 

zorgt voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Kansen en 

mogelijkheden die moeten worden benut, maar wel vragen 

om verandering. Daarnaast brengt het verder digitaliseren 

en het steeds meer doen met (een grote hoeveelheid) data 

helaas ook nieuwe gevaren met zich mee.  

Elke onderneming en ondernemer krijgt bijna met de 

regelmaat van de klok -zichtbaar en onzichtbaar- digitale 

aanvallen te verwerken.  

 

Gevaren van ransomware 

Steeds vaker verschijnen berichten over ransomware in het 

nieuws. Zo verscheen op vrijdag 12 mei 2017 een bericht in 

het nieuws over Britse ziekenhuizen die getroffen waren 

door cyberaanvallen waarvoor ransomware is gebruikt.  

De Nederlandse overheid heeft een waarschuwing 

verspreid over de gevaren van ransomware in specifiek 

genoemd de ‘vitale sectoren’, zoals energiebedrijven en 

ziekenhuizen, echter zijn de risico’s van ransomware voor 

organisaties in het algemeen erg groot.  

 

Een medewerker klikt één verkeerde link aan en het hele 

bedrijfsproces ligt stil of de (privacygevoelige c.q. 

commerciële) informatie ligt op straat.  

Bekende ‘varianten’ van ransomware zijn CTB-locker, 

Cryptolocker, Cryptowall, Locky en Coinvault. Daarbij 

worden de organisaties die de ransomware verspreiden 

steeds professioneler.  

 

 

Als slachtoffer moet je losgeld betalen om je gegevens weer 

terug te krijgen. Het betalen van losgeld kan zelfs met 

iDEAL, maar de cybercriminelen hebben een voorkeur voor 

betalingen in Bitcoins. 

Het omgaan met deze nieuwe gevaren vraagt om een 

bewuste aanpak. Een aanpak waarbij iedereen binnen een 

onderneming, gerelateerd aan de onderneming, binnen de 

overheid en/of de ethische hackers (de professionals) een 

nadrukkelijke rol heeft en moet hebben. 

Veel maatregelen die moeten en kunnen worden genomen 

zijn technisch van aard, maar ook in dit soort gevallen blijkt 

de mens (en deels ook zijn budget) de zwakste schakel te 

zijn en ‘verdient’ dan ook de nodige aandacht. 

 

Actief bewustzijn; de beste aanval op ransomware 

Juist nu is het van groot belang dat ondernemers en onder-

nemingen (bedrijfsleven) actie ondernemen om potentiële 

risico’s en gevaren te herkennen en zoveel mogelijk te 

elimineren. Alleen technische maatregelen helpen niet 

afdoende. Juist de mens moet leren om situaties te 

herkennen, in te schatten en uiteindelijk te bestrijden. 

 

Belangrijke vragen die moeten worden gesteld en die ook 

door het bedrijfsleven moet worden beantwoord zijn: 

 hoe organiseer ik mijn verdediging? 

 wie is mijn tegenstander en hoe ‘spelen’ zij? 

 wat is de beste tactiek om dit ‘te winnen’? 

 

 

Twente verdedigt… 
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In dit licht gaat Tonnis Goosen (Previder) in op de huidige 

trends en ontwikkelingen in de wereld van cybercrime. 

Daarbij zal worden aangegeven welke (technische) maat-

regelen noodzakelijk zijn om bescherming te bieden en 

continuïteit te kunnen waarborgen. 

Edwin van Andel (Zerocopter - onderdeel van Insite Security) 

zal voornamelijk ingaan op de vragen ‘Wat is ransomware?’, 

‘Hoe wordt ransomware verspreid?’ en ‘Wat kun je tegen 

ransomware doen?’. Daarbij loopt ransomware als een rode 

draad door de presentatie, waarbij we ook stilstaan bij wat 

een hacker doet en hoe hackers het bedrijfsleven kunnen 

helpen om beveiliging beter op orde te krijgen. 

Edwin is een gerenommeerd spreker en ervaren security 

expert. Edwin is voorvechter van ‘Responsible Disclosure’. 

Hij gelooft dat het overbruggen van de kloof tussen het 

bedrijfsleven en ethische hackers leidt tot betere 

beveiliging. 

 

Edward Veen (Eshuis Organisatieadviseurs) neemt u 

(afsluitend) mee in het daadwerkelijk (gezamenlijk) 

beantwoorden van de openstaande vragen. 

 

Programma 

15:15 uur  Ontvangst 

15:30 uur  Welkomstwoord  

  Edward Veen, Eshuis Organisatieadviseurs 

15:45 uur  Cybercrime - trends en ontwikkelingen 

  Tonnis Goosen, Previder 

16:15 uur  Ransomware - wat, hoe en doen! 

  Edwin van Andel, Zerocopter/ Insite Security 

17:00 uur  Samenvatting/afronding  

  Edward Veen, Eshuis Organisatieadviseurs 

17:30 uur  Napraten/borrel 

  Onder genot van een hapje en een drankje 

 

 

Digitale verdediging van Twente 

Om digitalisatie in Twente nadrukkelijk onder de aandacht 

te brengen, zijn Previder en Insite Security in samenwerking 

met Eshuis Organisatieadviseurs in 2016 gestart met het 

programma ‘Het digitaliseren van Twente…’.  

 

Waar, wanneer en aanmelden? 

Wij nodigen u graag uit voor de kennissessie op donderdag 

29 juni in de Grolsch Veste (thuishaven van FC Twente), 

gevestigd aan Colosseum 65 in Enschede.  

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. 

U kunt zich op onze website aanmelden: 

https://www.eshuis.com/twente-verdedigt  

Wij zullen - na aanmelden - uw deelname bevestigen.  

 

Vragen? 

Heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk contact met ons 

opnemen: 

 

 Erik Rutkens - Insite Security 

erutkens@insitesecurity.nl 

06 - 533 179 77 

www.insitesecurity.nl 

 

 

Tonnis Goosen - Previder  

t.goosen@previder.nl 

06 - 542 169 82 

www.previder.nl 

 

 

 

 

 

 

Edward Veen - Eshuis Organisatieadviseurs 

e.veen@eshuis.com    

06 - 213 930 36 

www.eshuis.com  

 

 

Wij zien u graag op 29 juni a.s. in Enschede! 
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