
Security-driven net-
working ondersteunt 
het nieuwe normaal
Het afgelopen jaar heeft grote veranderingen teweeggebracht. Medewerkers 
verwachten inmiddels ook op afstand veilige, continue en ongestoorde  
toegang tot het bedrijfsnetwerk en de cloud. De netwerkgrenzen verdwijnen  
door de digitale transformatie en innovatie. “Het nieuwe normaal is een  
netwerk met vele randen, en dat vraagt om een nieuwe beveiligingsstrategie”, 
zegt  Vincent Zeebregts, country manager Nederland bij Fortinet.  
“En die luistert naar de naam security-driven networking.”

Het nieuwe normaal kent volgens 
Vincent Zeebregts een aantal 
karakteristieken: “De manier 

waarop mensen rekenkracht gebruiken 
verandert doordat 5G nagenoeg overal 
beschikbaar is, het thuiswerken is inge-
burgerd, steeds meer bedrijfsmiddelen 
worden overgeheveld naar de cloud en 
organisaties zich voortdurend moeten 
aanpassen aan digitale innovaties. Hier-
door ontstaat een hybride IT-omgeving 
met heel veel randen. En al die randen 
moeten beveiligd worden.”
Een netwerk met vele randen stelt orga-
nisaties voor uitdagingen zoals de uit-
breiding van het aanvalsoppervlak en de 
flexibiliteit om configuraties dynamisch 
aan te passen. “Dit leidt bij onze part-
ners in het verkoopkanaal tot nieuwe en 
aanvullende kansen”, zegt Zeebregts. 
“In deze omgeving van hybride IT moet 
de beveiliging overal plaatsvinden, op 
elk moment, op elke locatie en op elk 
apparaat. Onze partners kunnen hier-
voor de extra beveiligingslagen en het 
toegangsbeheer leveren.”

Security-driven networking
“Security-driven networking verstren-
gelt de netwerkinfrastructuur en bevei-
ligingsarchitectuur”, zegt Zeebregts. 
“Zo kan men het netwerk opschalen en 
aanpassen zonder concessies te doen 

aan de beveiliging. Deze next-ge-
neration aanpak is essentieel om de 
uitermate dynamische en hybride 
IT-omgevingen te beschermen. Het 
verweeft de beveiliging met het hele 
netwerk. Dit waarborgt dat beveili-
gingsfuncties centraal staan in alle 
operationele beslissingen die van in-
vloed zijn op de infrastructuur.”

De kansen voor partners
Zeebregts benadrukt dat securi-
ty-driven networking veel kansen 
met zich meebrengt voor partners. 
“Alle organisaties worstelen op dit 
moment met de blijvende gevolgen 
van de pandemie en de digitale in-
novatie. Partners beantwoorden met 
security-driven networking de uitda-
gingen van klanten.”

Drie redenen voor security-driven 
networking
Er zijn drie redenen om een gecon-
vergeerde netwerk- en beveiligings-
aanpak te adopteren en te adviseren: 
een hybride infrastructuur, flexibi-
liteit en prestaties. Maar weinig be-
drijven hebben echt alles in de cl-
oud of alles in een eigen datacenter  
ondergebracht, weet Zeebregts. “De 
meeste bedrijven hebben dus een 
hybride IT-infrastructuur. Zelfs als 
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‘Wie weet wanneer de volgende 

verschuiving in IT zal plaatsvinden?’

de klanten van een partner zich heel 
sterk richten op de cloud, hebben ze 
nog steeds veel fysieke endpoints. 
Deze bedrijven moeten investeren 
in oplossingen die hen de flexibiliteit 
bieden om ook op termijn beslissin-
gen te kunnen nemen. Partners kun-
nen hun klanten een betere dienst-
verlening bieden door een dergelijke 
convergentie te realiseren.”

Beweeg mee en behoud de snel-
heid
“Security-driven networking is ook 
flexibel”, vervolgt Zeebregts. “Wie 
weet wanneer de volgende verschui-
ving in IT zal plaatsvinden. Je moet 
dus de flexibiliteit inbouwen in de 
infrastructuur, zodat je kunt meebe-
wegen.” Wat prestaties betreft ver-
wachten klanten volgens Zeebregts 
snelle en doeltreffende oplossingen. 
“Dat betekent dat de beveiliging de 
snelheid van het netwerk moet kun-
nen bijhouden. Klanten willen de 
snelheid die ze nodig hebben, onaf-
hankelijk van de manier waarop fac-
toren zoals 5G daarop van invloed 
zijn, en ze kunnen deze ook krijgen.”

Wat rijst uit de as van de oude 
aanpak?
Wie zegt dat een netwerk 
 tegenwoordig ‘dynamisch’ is, 
beschrijft volgens Zeebregts 
nog maar het topje van de ijs-
berg van de snelheid en com-
plexiteit waarmee organisaties 
om moeten gaan. “Het moderne 
netwerk heeft meerdere randen 
en de netwerkgrenzen bestaan 
nagenoeg niet meer. Cyber-
criminelen profiteren van alle 
ingrijpende veranderingen die 
organisaties het afgelopen jaar 
doormaakten. En dat moeten 
partners in het verkoopkanaal 
ook doen als zij hun klanten 
 veilig willen houden. Hybride  
IT is de nieuwe realiteit voor 
 nagenoeg alle organisaties en  
zet de traditionele beveiligings-
oplossingen buitenspel. Uit de 
as van de oude aanpak rijst  
de convergentie van beveili-
ging en netwerken. Dat is zowel 
 doeltreffender voor eindgebrui-
kers als winstgevender voor 
partners.”◾

Convergentie van security en networking
De cloud speelt inmiddels een kritieke rol binnen organisaties, 

maar er is geen standaard blauwdruk voor het ontwerp van 

een cloudmodel dat voor elke omgeving passend is. Er gaat 

steeds meer naar de cloud, maar er blijft ook nog veel achter in 

datacenters op de eigen locatie. Dat betekent dat beveiliging 

zich moet aanpassen aan de veranderende vormen van gebruik 

en configuraties van netwerken. De bestaande oplossingen zijn 

daarvoor niet goed toegerust.

Dat vraagt om een nieuwe benadering van beveiliging: se-

curity-driven networks. Bij dit model smelten traditionele en 

cloudgebaseerde beveiliging samen en ontstaat een verregaan-

de integratie van de beveiliging en fundamentele netwerkcom-

ponenten. Deze convergentie van security en networking biedt 

uitgelezen kansen voor partners, zowel voor hun eigen infra-

structuur als hun aanbod aan klanten.
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