
Ho, wacht. Ik moet even de deurbel aannemen.”

Ik zit voor het eerst sinds lange tijd weer op een terras en kijk mijn zus 
stomverbaasd aan. Ze pakt haar telefoon en begint geanimeerd te praten. 
“Een pakketje? Nee, we zijn niet thuis, maar dat is geen probleem hoor. Leg 
het maar even achter de kliko.”

“Wat was dat nou?”, vraag ik. Google Nest, is het antwoord. Oftewel: een 
slimme deurbel met een beveiligingscamera en een speaker. Enorm handig, 
aldus mijn zus. Ze krijgt direct een melding als er iets beweegt voor de deur 
en de Nest beschikt zelfs over gezichtsherkenning. “Weet wie er voor je deur 
staat”, is dan ook het motto van Google. Dat zij niet de enige is met een slim 
deurbeleid, blijkt uit onderzoek van marktanalist Multiscope. Zo’n 6% van de 
Nederlandse huishoudens (ruim een half miljoen) beschikt inmiddels over 
een slimme deurbel. 

Ik tuur over haar schouder mee op het schermpje en zie nog net hoe de 
postbezorger naar zijn busje loopt, een buurvrouw gedag zegt en wegrijdt. 
“Geinig hè. En kijk: dit is de woonkamer.” Het beeld verandert en ik zie hoe 
een kater languit op de bank een dutje doet. “Zeker handig”, beaam ik. “Hoe 
is het eigenlijk gesteld met de beveiliging? Je hebt toch wel het wachtwoord 
aangepast?” Ze lacht. “Ach joh, jij altijd. Wie wil nu zien wie er bij mij voor 
de deur staat?”

Nou, denk ik, als we afrekenen en afscheid nemen, het gaat niet zozeer om 
wie er op de stoep staat, als om wie je toegang geeft tot je thuisnetwerk. 
Apparaten die voorheen offline waren, denk aan thermostaten en deurbellen, 
hebben zich ontpopt tot potentiële toegangspunten waarmee criminelen 
thuisnetwerken kunnen binnendringen – en vervolgens ook het bedrijfsnetwerk. 

Natuurlijk, in principe zou elke kantoorverbinding en elke component moeten 
worden beschermd met een veilig framework om onrechtmatige toegang te 
voorkomen. Het probleem is alleen dat dit er door de explosieve toename van 
op cloudgebaseerde samenwerkingsplatformen regelmatig bij in is geschoten. 

Cybercriminelen weten dit maar al te goed en richten hun pijlen op allerlei 
doelwitten in de cloud, variërend van universiteiten en zorginstellingen tot 
distributeurs en online personeelsdiensten. IT-personeel en endpointgebruikers 
moeten alle zeilen bijzetten om niet alleen de criminelen een stap voor te zijn, 
maar ook de eigen gebruikers te behoeden voor valkuilen. Nu we heel langzaam 
licht aan het einde van de coronatunnel zien, is het zaak om de nieuwe manier 
van werken (lees: de transformatie naar de cloud) goed dicht te timmeren 
met onder meer end-to-end encryptie en een cloudbeveiligingsoplossing. In 
onze special Cloudtransformatie lees je alles over de uitdagingen en kansen 
die cloud met zich meebrengt. 
 
En mijn zus? Die belde even later. Ik kon trots zijn; ze had haar wachtwoord 
aangepast.

Slim deurbeleid
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