
Een groot deel van de bedrijven in 
 Nederland is al een heel eind op weg 
met hun digitalisering. Daarmee 

 worden ze ook kwetsbaarder voor aanval-
len van buitenaf, want hoe meer digitale as-
sets, hoe groter de kans dat er een zwakke 
plek in de verdediging zit. “De dreiging van 
 ransomware neemt epidemische propor-
ties aan”, zegt Weeks. “Daarmee kunnen we 
 alleen maar concluderen dat vroeg of laat elk 
bedrijf te maken krijgt met een aanval.” Hij 
adviseert MSP’s daarom om samen met de 
klant de veerkracht nog eens goed onder de 
loep te nemen, zodat die weer snel up & run-
ning kan zijn.
Gezien het huidige landschap qua dreiging is 
het belangrijk dat organisaties goed  kunnen 
inschatten waar potentiële dreigingen 
 vandaan komen en hoe die plaats vinden. 
“Dat betekent dat bedrijven moeten be-
schikken over een uitgebreide strategie voor 
weerbaarheid en veerkracht, die bestaat uit 
vijf componenten: identificatie, bescher-
ming, detectie, respons en herstel”, somt 
Weeks op. “Daarnaast is het belangrijk om 
het risico zo klein mogelijk te maken, door 
een inschatting van welke bedreigingen de 
meeste impact op de organisatie zouden 
hebben. Daar kun je dan je beschermings-
maatregelen op prioriteren.”

Wie is de vijand?
De volgende stap is te bestuderen wie de 
 potentiële vijand is en waarom ze jouw 
 bedrijf als doelwit zouden gebruiken. “Een 
goed startpunt is de MITRE ATT&CK-data-
base”, zegt Weeks. “Hier vind je een opsom-
ming van diverse potentiële hackersgroepen 
en hun aanvalstactieken en -technieken. 
Daarbij vind je ook hoe ze te werk gaan, 

 welke fases de aan-
vallen door lopen en 
welke doelwitten ze 
in de regel uitkiezen.” 
Er zijn nog meer 
bronnen op  internet 
te vinden, zegt 
Weeks, maar helaas 
is er geen enkele plek 
waar alles bij elkaar 
staat. “Het kan de 
moeite lonen om te 
kijken in ons Threat 
Management Cyber 
Forum, waar een 
flink aantal dader- en 
dreigingsprofielen te 
vinden is.”
Je ontkomt er niet 
aan om ook bij jezelf 
naar binnen te kij-
ken. Letterlijk, zegt 
Weeks, want er zijn 
allerlei open-source 
tools beschikbaar om 

aanvallen te simuleren. “Bijvoorbeeld Cal-
dera, gebaseerd op het ATT&CK-model, en 
Atomic Red Team. “Zorg ervoor dat je zowel 
de mensen als de technologie en de proces-
sen aan een test onderwerpt.” 
Weeks raadt kleinere organisaties aan mini-
maal eenmaal per jaar een simulatie te doen. 
Grotere organisaties en MSP’s zouden dat 
elke drie maanden moeten doen, is zijn ad-
vies. “Je test net zo lang totdat je weet dat 
je een eventuele aanval kunt afslaan. Onder-
tussen zorg je natuurlijk ook een goede op-
lossing voor Business Continuity & Disaster 
Recovery, zodat je snel weer in de lucht bent, 
mocht het toch misgaan.” ◾

DATTO: ‘MSP’S NEEM DE VEERKACHT VAN KLANTEN ONDER DE LOEP’

Is jouw klant klaar 
voor een cyber attack?
2022 wordt het jaar van de waarheid voor veel bedrijven als het gaat om weerbaarheid 
tegen cyberaanvallen. Beveiliging tegen aanvallen is niet langer genoeg. Want óf je klanten 
met cyberdreiging te maken krijgen is niet langer de vraag. Wel hoe snel je ze als MSP weer 
op de been krijgt, zegt Datto CISO Ryan Weeks. Tekst: Marcel Debets
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