
COLUMN  |  MELS DEES

Mels Deels is ICT-journalist en schrijft al meer dan 20 jaar 

over ontwikkelingen en trends in onze branche. 

Reageren? Mail naar mels.dees@imediate.nl

Nederland is cybersecurity-moe”, kop-
ten verschillende media onlangs. De 
(bijna) dagelijkse berichtgeving over 

weer een fabrikant die een onderzoek deed 
naar de impact van hackers, de gevolgen van 
ransomware of het feit dat het nog steeds de 
gebruikers zijn die de zwakste schakel in de 
veiligheidsketen vormen.
Als we informatie dagelijks horen, verslapt 
op een gegeven moment de aandacht. Wat 
niet betekent dat de gegevens niet interes-
sant of belangrijk zijn – we registreren het 
simpelweg niet meer. Zonder te overdrijven 
kan dagelijks een nieuwsbrief gevuld  worden 
met de resultaten van weer een enquête 
onder ICT-professionals, of CIO’s, of SICO’s 
waaruit blijkt dat ‘we alert moeten blijven’.

Bewustwording
Veel is al geprobeerd om de security- 
bewustwording te vergroten – zeker op de 
werkvloer. Cursussen worden aangeboden, 
naming and shaming vindt plaats na het 
klikken op een verdachte link, of juist het 
uitdelen van een bos bloemen als iemand 
in een testmail de ‘gevaarlijke’ hyperlinks 
negeert. Feit is: we kennen de statistie-
ken. Het aantal aanvallen, het gemiddelde 
bedrag dat betaald moet worden na een 
ransomware-aanval, de schade aan de be-

drijfsreputatie na een geslaagde inbraak, 
het belang van een wachtwoord van een 
zekere lengte.

Laagdrempelige strip
“Tom Poes, verzin een list”, heet het vaak 
in de Bommelstrips van Marten Toonder. 
Dienstverlener Lemontree verzon een list – 
en maakte (samen met hun leverancier Bar-
racuda Networks) een strip over security. De 
titel: ‘Sirus en het zwangere juwelierskoppel’. 
Sirus (in Nederland als ster ook bekend onder 
de naam Sirius of Hondsster) wordt traditio-
neel gezien als de ‘wekker van de wereld’. En 
ja, het doel van Lemontree is mensen wakker 
te schudden. Sirus, in dit geval de naam van 
een inbreker, houdt zich langere tijd op in de 
woning van een jong juweliersechtpaar dat 
een tweeling verwacht. Dat lange ‘ongezien 
blijven’ is kenmerkend voor veel digitale aan-
vallen. Sterker nog: de onverlaat blijft lang 
genoeg in het huis om de baby’s te kunnen 
ontvoeren en losgeld te eisen – precies zoals 
het werkt bij ransomware. Uiteraard loopt 
het goed af – als je maar vertrouwt op de 
solutions van Lemontree. Maar toch: op een 
laagdrempelige manier wordt veel informa-
tie in de strip met de lezer gedeeld. Stop 
dit boek in het kerstpakket voor de mede-
werkers, zou ik zeggen!
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