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1. INLEIDING 

Cybersecurity, ook wel computerbeveiliging of beveiliging van informatietechnologie (IT-beveiliging) 

genoemd, is de bescherming van computersystemen, netwerken en programma’s tegen diefstal van of 

schade aan hardware, software of elektronische gegevens, en tegen verstoring of verkeerd gebruik van 

de services die ze bieden. Cyberaanvallen zijn meestal gericht op het verkrijgen van toegang tot, wijziging 

of vernietiging van gevoelige informatie, het afpersen van gebruikers, of het onderbreken van normale 

bedrijfsprocessen.  

 

Cyberbeveiliging wordt steeds belangrijker door de toegenomen afhankelijkheid van computersystemen, 

internet en draadloze netwerkstandaarden zoals Bluetooth en Wi-Fi, en door de toename van smart 

devices, zoals smartphones, televisies en verschillende apparaten die het "Internet of Things" vormen. 

Vanwege de complexiteit, zowel politiek als technologisch, is cybersecurity één van de grootste 

uitdagingen van vandaag. Het implementeren van effectieve cyberbeveiligingsmaatregelen is bijzonder 

uitdagend omdat er meer apparaten dan mensen bestaan en aanvallers steeds innovatiever worden. 

 

Bovendien suggereert recent beveiligingsonderzoek dat heel wat bedrijven zich amper bewust zijn van 

het gevaar, hun gegevens onvoldoende afschermen en er slechte cyberbeveiligingspraktijken op na 

houden. Om cyberaanvallen met succes te kunnen bestrijden, is het van essentieel belang dat bedrijven 

het bewustzijn over cyberbeveiliging aanscherpen, en preventie van cyberaanvallen en best practices op 

het gebied van beveiliging tot een vast onderdeel van hun bedrijfscultuur maken. 

 

Industrieën die waardevolle informatie opslaan, zoals gezondheidszorg en financiën, zijn veelal 

uitverkoren doelwitten voor hackers die socialezekerheidsnummers, medische dossiers en andere 

persoonlijke gegevens willen stelen. Uiteindelijk is niemand veilig, omdat ook industrieën met een lager 

risico het mikpunt zijn, en dit vanuit de perceptie dat ze minder beveiligingsmaatregelen zullen nemen. 
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2. CYBERSECURITY IN DE WERELD 

Met elke dag nieuwe bedreigingen die opduiken, zijn de risico's van het niet beveiligen van bestanden 

gevaarlijker dan ooit, vooral voor bedrijven. Om die risico’s het hoofd te bieden, nemen meer en meer 

landen strengere wetgeving aan. Zo werd de afgelopen jaren onder meer de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) door de Europese Unie aangenomen, beter bekend als de General Data 

Protection Regulation (GDRP), die in werking trad in 2018 en de California Consumer Privacy Act (CCPA) 

van Californië uit 2020. De verwachting is dat ook andere landen gelijkaardige wetgeving zullen aannemen 

om data van burgers en consumenten beter te beschermen.   

 

De gemiddelde kosten van een datalek bedroegen, volgens het Cost of a Data Breach Report 2020 van 

IBM, $ 3,86 miljoen in 2020.1 De gemiddelde kosten per verloren of gestolen record per persoon omvatten 

$ 141, maar die kosten verschillen per land. Inbreuken zijn het duurst in de Verenigde Staten en Canada, 

met een kostprijs van $ 225 en $ 190 per persoon respectievelijk. Enkele van de andere belangrijke 

bevindingen van het rapport zijn dat, net als vorig jaar, de Verenigde Staten het duurste land is in termen 

van gemiddelde totale kosten van een datalek met $ 8,19 miljoen, meer dan tweemaal het wereldwijde 

gemiddelde. De gezondheidszorg was opnieuw de duurste branche wat betreft de kosten van 

gegevenslekken, met een totale kost van een datalek in 2019 van gemiddeld $ 6,45 miljoen. 

 

Noord-Amerika bezit het grootste cyberbeveiligingsmarktaandeel – maar liefst één derde van de totale 

omvang van de markt. Dit verklaart waarom de grootste spelers van de cybersecuritymarkt hier actief 

zijn. De leiding wordt genomen door de Verenigde Staten, en dat komt door de opkomst van e-commerce, 

de overheid, en de grote, gekende datalekken zoals dat van Yahoo in 2014. De Amerikaanse overheid zelf 

is de nummer één koper en stimuleert zo de verdere groei met toenemende investeringen.  

Op de tweede plaats staat Azië, meer bepaald de Aziatisch-Pacifische, of APAC-regio. Doordat Japan één 

van de eerste landen was om uniforme normen rond cybersecurity op te leggen, is de omvang van de 

cybersecuritymarkt in Azië groter dan die in Europa. China en India kennen een toename in 

internetaansluitingen, wat resulteert in meer datalekken, en dat zorgt er vervolgens voor dat India in de 

top vijf van cybercrime staat. Uit een onderzoek2, uitgevoerd door Motor Intelligence, kan worden afgeleid 

dat maar liefst 37% van alle overtredingen rond het schaden en stelen van data afkomstig is uit India.  

Europa vervolledigt de top drie met behulp van het Europees Parlement, dat er voor gezorgd heeft 

cybersecurity meer aandacht te geven in het bedrijfsleven door wetten en regelgevingen met betrekking 

tot online veiligheid aan te nemen. Het grootste deel van de cybersecuritymarkt is terug te vinden in de 

EU-5 landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). In Duitsland en Frankrijk zijn 

 
1 https://www.ibm.com/security/digital-assets/cost-data-breach-report/#/  
2 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cyber-security-market  

https://www.ibm.com/security/digital-assets/cost-data-breach-report/#/
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cyber-security-market
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verschillende cybersecurityorganisaties te vinden, en in het Verenigd Koninkrijk staan maar liefst 20 

cybersecurityclusters officieel geregistreerd, die ook gesteund worden door de regering.3 

 

2.1 STATISTIEKEN 

Cybersecurity Ventures – ‘s werelds toonaangevende onderzoeker en “Page ONE” voor de wereldwijde 

cybereconomie, en een betrouwbare bron voor feiten, cijfers en statistieken over cyberbeveiliging – 

voorspelt dat de wereldwijde uitgaven voor cyberbeveiligingsproducten en -diensten cumulatief meer 

dan $ 1 biljoen zullen bedragen in 2024.4 In het bijhorende magazine, Cybercrime Magazine, schrijft 

Cybersecurity Ventures dat er een jaarlijkse groei van de cybersecuritymarkt van 12 tot 15 procent te 

verwachten is in 2021. Cybersecurity Ventures voorspelt eveneens dat cybercriminaliteit zal blijven stijgen 

en bedrijven wereldwijd meer dan $ 6 biljoen per jaar zal kosten in 2021.  

 

Uit een studie gevoerd door Michel Cukier, 

assistent professor aan de University of Maryland, 

blijkt dat hackers elke 39 seconden aanvallen, met 

een gemiddelde van 2.244 keer per dag.5  

 

Ieder jaar brengt het Ponemon Institute een 

rapport uit met de kosten van een gegevenslek. 

Het rapport van 2019 is gebaseerd op onderzoek 

binnen 507 organisaties in zestien landen en 

regio's en in zeventien bedrijfstakken. De 

wereldwijde gemiddelde kosten van een datalek 

voor het onderzoek uit 2019 bedroegen $ 3,92 

miljoen, een stijging van 1,5% ten opzichte van het 

onderzoek uit 2018. Zoals te zien is in de bijgaande 

grafiek (Figuur 1), zijn de gemiddelde totale 

kosten van een datalek gestegen van $ 3,5 miljoen 

in 2014, een groei van 12% tussen 2014 en 2019.  

 
 
 
 
 
 

 
3 https://www.computerfutures.com/nl-nl/blog/2020/3/de-internationale-cyber-security-markt-in-beeld/  
4 https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report/  

> 5 https://eng.umd.edu/news/story/study-hackers-attack-every-39-seconds  

Figuur 1 Wereldwijde gemiddelde totale kosten van een datalek 

https://www.computerfutures.com/nl-nl/blog/2020/3/de-internationale-cyber-security-markt-in-beeld/
https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report/
https://eng.umd.edu/news/story/study-hackers-attack-every-39-seconds
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Het is belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de statistieken rond cyberbeveiligingsproblemen, 

inclusief wat de meest voorkomende soorten aanvallen zijn en waar ze vandaan komen. Enkele van de 

meest voorkomende aanvallen zijn phishing, whaling, Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen en 

malware.  

 

Phishing kan worden gedefinieerd als een frauduleuze poging om persoonlijke informatie of gegevens, 

zoals gebruikersnamen, wachtwoorden, creditcardnummers, etc., te verkrijgen door zich in digitale 

communicatie voor te doen als een betrouwbare entiteit. Volgens cijfers van de FBI was phishing de meest 

voorkomende vorm van cybercriminaliteit in 2020. Het aantal phishing-incidenten verdubbelde bijna in 

hoeveelheid, van 114.702 incidenten in 2019 tot 241.324 incidenten in 2020. 

 

Whaling is een soort spear phishing-aanval waarbij een hacker zich richt op een leidinggevende of C-level 

manager om die te manipuleren met behulp van social engineering-technieken. De bedoeling van whaling 

kan variëren van hoogwaardige geldoverdrachten tot handelsgeheimen. Volgens de Cyber Security 

Breaches Survey 2020 heeft één op de vier bedrijven in het afgelopen jaar te maken gehad met een 

whaling-attack. Dit aantal is veel hoger voor kleine en middelgrote ondernemingen met meer dan 50 

personeelsleden, die meer dan twee keer zoveel kans lopen om het doelwit te worden van dit soort 

aanval. 

 

Een Distributed Denial of Service-aanval gebeurt wanneer een aanvaller het leveren van een dienst 

onmogelijk probeert te maken. Dit kan worden bereikt door de toegang tot vrijwel alles te dwarsbomen: 

servers, apparaten, services, netwerken, applicaties en zelfs specifieke transacties binnen applicaties. 

Aanbieders van DDoS-mitigatiediensten rapporteerden in 2020 een algehele toename in aanvalsvolumes, 

aanvalsverfijning en aanvalscomplexiteit in vergelijking met voorgaande jaren.  

 

Malware is software die opzettelijk ontworpen is om schade aan een computer, server, cliënt of 

computernetwerk te veroorzaken. Onderzoekers zeggen dat het aantal aanvallen in 2020 met meer dan 

150% is gestegen. 

 

Samen met het aantal stijgende aanvallen en cybersecurity-budgetten, blijft ook de vraag naar 

cybersecurity-professionals stijgen. Het onevenwicht tussen het aantal geschoolde 

cyberbeveiligingswerkers en de grote vraag om cyberveiligheidsposities in te vullen, hebben een tekort 

aan cyberbeveiligingsvaardigheden veroorzaakt. 82% van de werkgevers meldt een tekort aan 

cyberbeveiligingsvaardigheden.6 Het werkloosheidspercentage op het gebied van cyberbeveiliging is 0% 

 
6 https://www.members.issa.org/page/2017_issaesg_surv  

https://www.members.issa.org/page/2017_issaesg_surv
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en zal naar verwachting daar blijven in 2021.7 De banen van informatiebeveiligingsanalisten in de 

Verenigde Staten zullen naar verwachting met 32% groeien tussen 2018 en 2028.8 

Dit alles leidt tot een steeds grotere vraag naar bescherming, met een waarde van $ 173 miljard voor de 

cyberbeveiligingssector wereldwijd.9 

 
 

3. CYBERSECURITY IN DE VERENIGDE STATEN 

3.1 CYBERCRIMINALITEIT 

Cybercriminaliteit is elke vorm van wangedrag tijdens interacties via het internet. “Sommige van deze 

cybercriminaliteit-activiteiten zijn het resultaat van cyberterrorisme, cyberoorlogvoering of 

cyberspionage, dit zijn groepen, soms gesponsord door regeringen, die een specifieke politieke oorlog 

voeren met een vechtagenda voor hun kwaadaardige activiteiten. Het resultaat voor bedrijven is 

hetzelfde: diefstal van computerbronnen en financiën.” (Sjouwerman, 2020).10 

Het kan best confronterend zijn om te zien waar de aanvallers vandaan komen of gevestigd zijn. Uit 

klachten aan de FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) blijkt dat bij inbreuk op computergegevens en 

zakelijke e-mail klachten, 85% van de slachtoffers en criminelen zich in hetzelfde land bevinden. Sterker 

nog, 56% waren in dezelfde staat en 35% zelfs in dezelfde stad. Dit wordt gedeeltelijk gedreven doordat 

een groot aantal van de klachten zich afspeelt in gebieden met een hoge populatie zoals Los Angeles en 

New York City.11 

Geografische data, ook wel geodata genoemd, is tegenwoordig niet meer zo relevant. Cybercriminelen 

kunnen zich overal bevinden, en met een Virtual Private Network (VPN)-verbinding kan het lijken alsof ze 

elders aanwezig zijn. Aanvallers handelen steeds meer gecompliceerd en complex. Zo kan het zelfs dat ze 

zich, uit voorzichtigheid, maandenlang in een systeem bevinden vooraleer de volgende stap in de aanval 

plaatsvindt.  

 

Een dreiging kan ontstaan van binnen- of buitenuit. Interne dreigingen worden gepleegd door iemand 

binnenin de organisatie, en zijn daardoor eerder zeldzaam. Denk hierbij aan een werknemer die het bedrijf 

gaat verlaten en gegevens wil meenemen, naar bijvoorbeeld de concurrent. Het kan ook gebeuren dat 

data per ongeluk verwijderd worden door iemand in het bedrijf. Het is daarom net zo belangrijk om goed 

na te gaan welke toegangen de werknemers hebben. Het interne netwerk kan bewaakt worden door na 

te gaan welke toegangen iedere werknemer nodig heeft gebaseerd op het werk dat hij of zij doet. Door 

gebruik te maken van een gedragsanalyse kan makkelijker worden opgespoord welk gedrag of activiteit 

 
7 https://www.csoonline.com/article/3120998/zero-percent-cybersecurity-unemployment-1-million-jobs-unfilled.html  
8 https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/information-security-analysts.htm  
9 Cybersecurity: Your Next Investment Attraction Opportunity - ROI Research On Investment  
10 CyberheistV3.pdf (knowbe4.com)  

11 https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2020/2020-data-breach-investigations-report.pdf  

https://www.csoonline.com/article/3120998/zero-percent-cybersecurity-unemployment-1-million-jobs-unfilled.html
https://www.bls.gov/ooh/computer-and-information-technology/information-security-analysts.htm
https://researchoninvestment.com/whats-happening-in-the-cybersecurity-market/?utm_campaign=ROI%20newsletter&utm_medium=email&_hsmi=110646211&_hsenc=p2ANqtz--oZw8utVBgnIhXPcjGtuX8bXrDsv6XdYNKSeI50mrAuYhn19XUTIhc6nWOZ2CBoYtTm9y4Voq1F-xo1WeARKvs5dxGTQ&utm_content=110646211&utm_source=hs_email
https://www.knowbe4.com/hubfs/CyberheistV3.pdf?utm_campaign=Welcome%20Nurture&utm_medium=email&_hsmi=105578995&_hsenc=p2ANqtz--CII7kHnVDq6jgStElRNS8dzwR3wcSbX2F1mq9vzNuAYaleeRjC13P9ExCRwbAITg25Yvd5dBii9O22R-SBH2Dq_dR5MNOk_KmJ2RW1gYWMTVpaxE&utm_content=105578995&utm_source=hs_automation
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2020/2020-data-breach-investigations-report.pdf
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abnormaal is, om zo eventuele cybercrime te ontdekken. Best wordt er ook steeds een twee-factor-

authenticatie ingesteld zodat er nooit iemand onbewust een aanpassing kan plegen of data kan 

verwijderen. 

 

Externe bedreigingsactoren dringen het netwerk binnen van buitenaf om vervolgens de tweede fase van 

de aanval aan te vatten, namelijk exfiltratie van gegevens. Hackers zijn goed in ongezien worden terwijl 

ze op zoek gaan naar de juiste machines om de data die ze willen stelen te vinden. Opnieuw kan hier best 

gebruik gemaakt worden van gedragsanalyses om te filteren wat normaal en wat abnormaal is, om zo 

spoedig mogelijk indringers te betrappen.  

 
3.2 PRIVACYREGELS 

• De Privacy Act van 1974 beschermt de verzameling, het onderhoud, het gebruik en de verspreiding 

van informatie over personen die wordt bijgehouden in registratiesystemen door federale 

instanties.  

• De Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITECH) helpt om de 

implementatie en het zinvolle gebruik van gezondheidsinformatietechnologie te bevorderen.  

• De Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) van 1996 biedt federale 

bescherming voor persoonlijke gezondheidsinformatie die wordt bewaard door gedekte entiteiten 

en geeft patiënten een reeks rechten met betrekking tot die informatie. Tegelijkertijd is de 

privacyregel evenwichtig, zodat het de openbaarmaking van persoonlijke gezondheidsinformatie 

die nodig is voor patiëntenzorg en andere belangrijke doeleinden toestaat. De HIPAA-privacyregel 

is een van de weinige federale wetten die zowel privacy als cyberbeveiliging omvat. Cybersecurity 

is het behoud van integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid. Het is onmogelijk om privacy 

te hebben zonder vertrouwelijkheid. Cyberbeveiliging is nodig om privacywetten te verkrijgen.  

 

Bijna elke staat in de Verenigde Staten heeft zijn eigen wetten voor het veilig omgaan met gevoelige 

gegevens, zoals medische, financiële of educatieve dossiers. Alle 50 Amerikaanse staten hebben wetten 

voor het melden van gegevensinbreuken, ten minste 35 staten en Puerto Rico hebben elk afzonderlijke 

wetten voor gegevensverwijdering en ten minste 25 staten hebben hun eigen wetten inzake 

gegevensprivacy. In 2019 zijn er meer dan 150+ wetsvoorstellen ingevoerd voor verschillende specifieke 

aspecten van dataprivacy in de Verenigde Staten. 

 

Een staatswet die op 1 januari 2020 in werking is getreden, zal worden vervangen door de California 

Privacy Rights Act van 2020 en die op 1 januari 2023 in werking treedt. Voorlopig gaat het nog over de 

CCPA-wet als we het hebben over de privacywet van Californië. 
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3.3 FEDERAAL BUDGET 

Het budget van de voormalige Amerikaanse president Trump voor 2019 omvatte $ 15 miljard voor 

cyberbeveiliging, een stijging van $ 583,4 miljoen (4,1%) ten opzichte van 2018. Het Department of Defense 

(DoD) leverde de grootste bijdrage aan het budget. De DoD rapporteerde in 2019 $ 8,5 miljard aan 

financiering voor cyberbeveiliging, een stijging van $ 340 miljoen (4,2%) ten opzichte van 2018.12 

 

De huidige Biden-Harris regering vraagt goedkeuring aan het Congres om meer dan $ 10 miljard vrij te 

maken voor IT- en cyberbeveiligingsinitiatieven, waarvan sommigen de federale programma’s 

fundamenteel zouden veranderen. Een grootschalige investering van $ 9 miljard zal de Verenigde Staten 

kunnen helpen bij het lanceren van belangrijke nieuwe gedeelde IT- en cyberbeveiligingsdiensten voor het 

Cybersecurity and Information Security Agency, de General Services Administration en voor het voltooien 

van moderniseringsprojecten bij federale agentschappen.13 

 

3.4 CYBERSECURITY HUBS 

Californië, de thuisbasis van Silicon Valley en de plaats waar jaarlijks de bekende RSA Conference 

plaatsvindt, samen met New York, stond lange tijd op de eerste plaats in de cybersecuritymarkt, met 

vraag komend van voornamelijk grote spelers, zoals JP Morgan.  

De staten Virgina en Maryland richtten meerdere bedrijven op als reactie op de vraag vanuit de publieke 

sector in Washington, D.C.  

Vandaag echter, speelt Texas een belangrijke rol met Austin als nieuwkomer en belangrijke technische 

hub. Voorbeelden hiervan zijn Oracle, Tesla en Dropbox, die hun activiteiten dit jaar naar Austin hebben 

verhuisd. Ook starten cyberbeveiligingsproviders met het openen van filialen in de stad in Texas, dewelke 

een belastingvriendelijke en hooggeschoolde markt is.  

 
12 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/02/ap_21_cyber_security-fy2019.pdf  
13 https://www.nextgov.com/it-modernization/2021/01/biden-harris-admin-proposes-10b-new-it-and-cyber-funding-federal-agencies/171446/  

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/02/ap_21_cyber_security-fy2019.pdf
https://www.nextgov.com/it-modernization/2021/01/biden-harris-admin-proposes-10b-new-it-and-cyber-funding-federal-agencies/171446/
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Een misschien opvallende, maar zeker niet minderwaardige cyberbeveiligingshub is Georgia. Meer specifiek 

kan er gekeken worden naar Augusta, de thuisbasis van het Georgia Cyber Center. Daarnaast resideert er 

ook de Augusta’s University Cyber Insitute, dat recent een beurs mocht ontvangen voor het ontwikkelen 

van cursussen voor het National Security Agency (NSA) Cybersecurity Core Curriculum. Eveneens staan 

maar liefst twee bedrijven, gevestigd in Georgia, in de top 25 cyberbeveiligingsbedrijven wereldwijd van 

2020.14 Hier gaat het over LexisNexis Risk Solutions uit Alpharetta, dat plaats drie in de rangschikking 

bemachtigd, en SecureWorks uit Atlanta op de vijfde plaats. 

 
 

3.5 CISA  

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) is de risicoadviseur van de natie en werkt 

samen met partners om zich te verdedigen tegen de dreigingen van vandaag en om een veiligere en 

veerkrachtigere infrastructuur voor de toekomst te bouwen. 

“De bedreigingen waarmee we geconfronteerd worden – digitaal en fysiek, door de mens gemaakt, 

technologisch en natuurlijk – zijn complexer, en de bedreigingsactoren diverser dan ooit tevoren in onze 

geschiedenis. CISA vormt de kern van het mobiliseren van een collectieve verdediging, aangezien we 

 
14 https://www.thesoftwarereport.com/the-top-25-cybersecurity-companies-of-2020/  

Figuur 2: Cybersecurity Hotspots: Where are the fastest-growing companies located? 

https://www.thesoftwarereport.com/the-top-25-cybersecurity-companies-of-2020/
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leiding geven aan de inspanningen van de natie om de risico's voor onze kritieke infrastructuur te 

begrijpen en te beheren.”  

 

“Onze partners in deze missie strekken zich uit over de publieke en private sector. De programma's en 

diensten die we leveren, worden aangestuurd door ons uitgebreide begrip van de risico-omgeving en de 

overeenkomstige behoeften die door onze belanghebbenden zijn geïdentificeerd. We proberen 

organisaties te helpen risico's beter te beheren en de veerkracht te vergroten door gebruik te maken van 

alle beschikbare middelen, of deze nu worden geleverd door de federale overheid, commerciële 

leveranciers of hun eigen mogelijkheden.” (CISA, 2021).15  

 

CISA bouwt de nationale capaciteit op om zich te verdedigen tegen cyberaanvallen en werkt samen met 

de federale overheid om cyberbeveiligingstools, incidentresponsdiensten en beoordelingsmogelijkheden 

aan te bieden om de ‘.gov’-netwerken te beschermen die de essentiële activiteiten van partnerafdelingen 

en agentschappen ondersteunen.  

 

3.6 CYBERBEVEILIGING EN ARTIFICAL INTELLIGENCE 

Experten zijn er van overtuigd dat artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) een positieve en 

negatieve impact hebben op cybersecurity. AI-algoritmes maken gebruik van trainingsgegevens om te 

leren hoe ze moeten reageren op verschillende situaties. De algoritmes leren door gaandeweg te kopiëren 

en aanvullende informatie toe te voegen.  

 

AI en machine learning stellen bedrijven in staat sneller een aanval te detecteren en daardoor sneller te 

reageren op een cyberaanval, waardoor die bedrijven voldoen aan best practices op het gebied van 

beveiliging. Ook kunnen AI- en ML-technieken zoals User and Event Behavioral (UEBA) het gedrag van 

accounts, endpoints en servers analyseren om zo afwijkend gedrag te herkennen. Dit kan bedrijven helpen 

zichzelf te beschermen, zelfs nog voor een aanval gemeld wordt. Ook kan artificial intelligence essentiële 

datacenterprocessen helpen optimaliseren en bewaken. AI-technieken waarschuwen wanneer 

computerapparatuur versleten is of gerepareerd moet worden, dit zorgt ervoor dat de kosten verbonden 

aan onderhoud verminderd worden en er geen kans is op het plotse stukgaan van zulke onderdelen. AI 

kan netwerkverkeerspatronen herkennen en daardoor een beveiligingsbeleid aanraden. 

 

AI kan het bedrijven ook minder eenvoudig maken. Zo moet er heel wat tijd en geld worden geïnvesteerd 

in het bouwen en onderhouden van AI-systemen. Het is ook niet voor alle bedrijven mogelijk om de 

nodige datasets te verkrijgen. Deze zijn een vereiste als AI-modellen getraind moeten worden door gebruik 

 
15 https://www.cisa.gov/about-cisa  

https://www.cisa.gov/about-cisa
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van zulke datasets. Niet enkel bedrijven kunnen genieten van op AI gebaseerde beveiligingstools, ook 

hackers halen voordeel uit AI om hun malware te testen en te verbeteren. 

 

3.7  IMPACT VAN COVID-19 

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat allerlei activiteiten virtueel plaatsvinden. Daardoor hebben 

cybercriminelen hun actieterrein aanzienlijk kunnen uitbreiden. Door de toename in thuiswerk en online 

school is er een duidelijke piek te zien in het aantal getelde cyberaanvallen. De misdadigers gebruiken 

COVID-19 als lokaas en doen zich voor als valse merken, waardoor bedrijven en klanten makkelijk worden 

misleid. Dit resulteert in meer telefoons en computers die geïnfecteerd raken. Het gaat dus niet enkel over 

bedrijven die een extra risico lopen, ook de eindconsumenten die COVID-19-gerelateerde applicaties 

downloaden, worden misleid tot het activeren van ransomware vermomd als legitieme applicatie.  

 

Geleidelijk aan keren werknemers terug naar kantoor, en worden er weer (nieuwe) apparaten verbonden 

met het bedrijfsnetwerk. Als het bedrijf niet over het juiste scanproces beschikt voordat de apparaten 

worden verbonden met het bedrijfsnetwerk, heeft iedereen die al toegang had tot het apparaat, nu ook 

toegang tot het gehele bedrijfsnetwerk. Er is slechts één medewerker nodig die aan een onbeveiligd 

netwerk werkt om het hele kantoor te infecteren. Dit gebeurt voornamelijk bij bedrijven die niet over 

voldoende laptops beschikken om elk personeelslid eentje mee naar huis te geven voor telewerk. Die 

werknemers gebruikten hun persoonlijke apparaten om te werken, en deze apparaten beschikken niet 

allemaal over de nodige anti-malware of anti-agents, terwijl ze toch met gevoelige professionele data  

bezig zijn.  

De beschikbaarheid van COVID-19-inentingen zorgt ervoor dat aanvallers een nieuwe manier kunnen 

vinden om verkeerde informatie te verspreiden en zien de mogelijkheid tot het stellen van nieuwe doelen. 

2020 heeft al bewezen dat cybercriminelen de coronacrisis gebruiken om phishing, Trojaanse paarden en 

malafide app-aanvallen op te zetten. 

 

Toch zal de pandemie ook een positieve impact nalaten. Zo heeft COVID-19 de cyberbeveiligingsmarkt 

helpen groeien, en zal die ook blijven groeien. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat bedrijven zich 

beter bewust zijn geworden van de beveiligingsproblemen en genoodzaakt werden een beveiligde 

toegang tot nodige informatie te vergemakkelijken tijdens het werken op afstand. De pandemie heeft er 

uiteraard voor gezorgd dat veel meer mensen en organisaties gebruik maken van het internet, wat op 

zijn beurt leidt tot meer mogelijke dreigingen online. Dit stimuleert de nood aan 

cyberbeveiligingsoplossingen en geeft zo de cybersecuritymarkt meer belang.  
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3.8  CYBERVERZEKERING 

Een cyberverzekering dekt over het algemeen de aansprakelijkheid van een bedrijf voor een gegevenslek 

met betrekking tot gevoelige klantinformatie zoals identiteitskaartnummers, kredietkaartnummers, 

rekeningnummers, rijbewijsnummers en medische dossiers. 

Het is een gespecialiseerd verzekeringsproduct dat bedoeld is om bedrijven en personen die diensten 

verlenen aan dergelijke bedrijven te beschermen tegen internetrisico's, en meer in het algemeen tegen 

risico's met betrekking tot de informatietechnologie-infrastructuur, informatieprivacy, aansprakelijkheid 

voor informatiebeheer en daarmee verband houdende activiteiten. Risico's van deze aard zijn doorgaans 

uitgesloten van traditionele commerciële algemene aansprakelijkheidspolissen of worden in ieder geval 

niet specifiek gedefinieerd in traditionele verzekeringsproducten.  

 
De dekking die wordt geboden door cyberverzekeringspolissen kan directe bescherming omvatten tegen 

verliezen zoals gegevensvernietiging, afpersing, diefstal, hacking en weigering van dienstaanvallen; 

aansprakelijkheidsdekking die bedrijven schadeloos stelt voor schade aan anderen veroorzaakt door 

bijvoorbeeld fouten en weglatingen, het niet beschermen van gegevens of laster; en andere voordelen, 

waaronder regelmatige beveiligingsaudits, public relations en onderzoekskosten na incidenten, en 

criminele beloningsfondsen. 

 

68% van de Amerikaanse bedrijven heeft geen enkele vorm van cyberaansprakelijkheid of dekking voor 

datalekken, wat aantoont dat de budgetten van bedrijven inzake cyberverzekering niet overeenstemmen 

met de kosten die de risico's waarmee ze worden geconfronteerd met zich meebrengen. Volgens een 

enquête van Wall Street Journal heeft een meerderheid van de 25 meest dichtbevolkte Amerikaanse 

steden nu cyberverzekering of overweegt deze te kopen. 

 

Wetgevingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit 2018 helpen om de vraag 

naar cyberverzekeringen te stimuleren, aangezien zorgaanbieders, financiële dienstverleners en bedrijven 

in alle sectoren de taak hebben om gebruikersgegevens veilig te houden tegen datalekken en ransomware-

aanvallen. Marktvoorspellingen voor cyberverzekeringspolissen variëren van $ 14 miljard in 2022 tot $ 20 

miljard in 2025, tegen minder dan $ 1,5 miljard in 2016.16 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 https://www.wsj.com/articles/more-cities-brace-for-inevitable-cyberattack-1536053401  

https://www.wsj.com/articles/more-cities-brace-for-inevitable-cyberattack-1536053401
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4. CYBERSECURITY IN GEORGIA 

Georgia is de dertiende grootste staat in de Verenigde Staten op het vlak van uitgaven voor 

defensiecontracten. Er zijn momenteel ongeveer 4.000 bedrijven in Georgia die een contract sluiten met 

het Department of Defense (DoD). De onlangs uitgebrachte DoD Cybersecurity Maturity Model Certification 

(CMMC) vereist dat alle bedrijven die zaken doen met het DoD hun cybersecurity laten certificeren door 

een derde partij voordat ze kunnen meedingen naar contracten. 

 

Cybersecurity is een belangrijk concurrentievoordeel in de huidige economie. Georgia heeft het 

Cybersecurity EDGE-initiatief (Economic Differentiator for Georgia Enterprises) gelanceerd om de bijna één 

miljoen kleine bedrijven in de staat te voorzien van informatie en middelen om het cyberbewustzijn te 

vergroten en de risico's voor deze bedrijven te verkleinen. Zie 

https://www.georgia.org/cybersecurityedge voor meer informatie. 

 

Het Georgia Department of Law – Consumer Protection Division heeft een handboek over cybersecurity 

opgesteld voor kleine bedrijven, non-profitorganisaties en religieuze gemeenschappen. De bedoeling van 

deze gids is om organisaties te ondersteunen bij het beschermen van zichzelf en degenen die zij service 

verlenen. Eveneens tracht deze gids het bewustzijn van cyberproblemen te verspreiden en praktische 

informatie te verstrekken die ondernemers en managers kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat ze 

hun gegevens en die van hun klanten beter kunnen beschermen. Het handboek geeft meer uitleg over 

wat de mogelijke gevaren kunnen zijn, wat de bedrijven en organisaties kunnen doen om zich tegen deze 

gevaren te beschermen, en waarvoor een cyberverzekering dient. 

 

4.1 GEORGIA CYBER CENTER 

De staat Georgia versterkte zijn positie als nationale leider op het gebied van cyberbeveiliging met de 

opening van het Georgia Cyber Center in Augusta in juli 2018. Het Georgia Cyber Center is een unieke 

publieke / private samenwerking tussen de academische wereld, de staat, de federale en lokale overheid, 

de politie, het Amerikaanse leger en de private sector. Met twee aangrenzende gebouwen van in totaal 

30,600 vierkante meter, is het Georgia Cyber Center, gelegen op de Nathan Deal Campus for Innovation, 

ontworpen om te voldoen aan de groeiende behoefte aan cybersecurity talent in Georgia, het land en de 

rest van de wereld. 

 

Het centrum van $ 100 miljoen vertegenwoordigt de grootste investering in een cyberbeveiligingsfaciliteit 

tot nu toe door een deelstaatregering. Het centrum leidt de volgende generatie professionals op door 

middel van onderwijs en oefening in de praktijk, en het ondersteunt innovatieve bedrijven die zich richten 

op technologie om de online verdediging te versterken. 

https://www.georgia.org/cybersecurityedge
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Met ingang van 2020 werd Fort Gordon in Augusta de thuisbasis van het Amerikaanse leger Cyber 

Command, de centrale post voor alle cybersecurityoperaties van het Amerikaanse leger. Meer dan 4.700 

hightech militairen zullen naar Fort Gordon worden verplaatst als onderdeel van deze groei binnen de 

militaire inlichtingendienst, cyber en de NSA. 

Het Army Cyber Command, gecombineerd met het Georgia Cyber Center en het Army Cyber Center of 

Excellence dat al actief is in Fort Gordon, zal ervoor blijven zorgen dat Georgia aan de top blijft van de 

nationale en mondiale cyberdefensie-inspanningen. 

 
Het centrum is gekoppeld aan certificaatprogramma's en programma's op bachelor- en masterniveau in 

cybersecurity en cyberwetenschappen. Het aanbod omvat zowel on-site als virtuele cursussen. De Georgia 

Cybersecurity Workforce Academy is gehuisvest in het centrum en biedt training voor 

informatiebeveiligingsprofessionals van de staat en de lokale overheid. Het centrum omvat een 

demonstratieruimte om cyberonderzoeksactiviteiten die gaande zijn in het universitaire systeem van 

Georgia onder de aandacht te brengen, inclusief basisonderzoek en toegepast onderzoek aan de Augusta 

University. 

 

4.2  GEORGIA CYBERSECURITY WORKFORCE ACADEMY 

De Georgia Technology Authority (GTA) Cybersecurity Workforce Academy bleef vooruitgang boeken bij 

het promoten van cybersecuritybewustzijn in FY 2018. De eerste klas van de academie behaalde haar 

diploma op 22 mei 2018. De klas bestond uit informatiebeveiligingsfunctionarissen en andere 

cyberbeveiligingsprofessionals van overheidsinstanties. 

 

Het cursusaanbod ziet er als volgt uit: 

- Introduction and Basic Cybersecurity 

- Roles and Responsibilities of an Information Security Officer in the Public Sector 

- Building a Cybersecurity Program in the Public Sector 

- Cybersecurity and IT Strategic Planning 

- Cybersecurity Policy Management 

- Cyber Incident Management 

- IT and Information Security Risk Management 

- Security Awareness, Training, Education, and Professional Development 

- Continuity of Operations Planning Cyber Resilience 

- IT and Cybersecurity Leadership 

- Cybersecurity Maturity – Program 

De academie van GTA werkte de bovenstaande cursussen bij voor FY 2019 en voegde praktische 

workshops toe om het leren te versterken. Er wordt ook een cursus Inleiding tot cyberaanval en -

verdediging gegeven. 
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4.3 OPLEIDINGEN  

Cybersecurity en defensie zijn afhankelijk van het aanwerven, trainen en behouden van talent van hoge 

kwaliteit, en Georgia streeft ernaar cyberbedrijven toegang te geven tot een pijplijn van gekwalificeerd 

talent. Daarom zijn educatieve partners die de volgende golf van beoefenaars trainen van cruciaal belang 

voor de voortdurende vooruitgang van het cyberbeveiligingsecosysteem. 

Georgia staat in de top tien van staten met Centers of Academic Excellence in Cyber Defense (CAE-CD) in 

acht van de staatsuniversiteiten, aangewezen door de NSA en het Department of Homeland Security. 

 
Georgia Tech werd door U.S. News en World Report uitgeroepen tot de nummer één in het 

cyberbeveiligingsonderwijs voor bacheloropleidingen. De universiteit bouwt nu voort op dat succes door 

het oprichten van een nieuwe School of Cybersecurity and Privacy. Er is nog geen andere universiteit die 

eerder zo’n soort school opende. Het Georgia Tech Institute for Information Security & Privacy combineert 

de expertise van 200 onderzoekers en negen laboratoria met het Georgia Tech Research Institute (GTRI) 

om samen te werken aan alle inspanningen op het gebied van cyberbeveiliging, waarbij de academische 

wereld, het bedrijfsleven en de overheid met elkaar worden verbonden. 

 

Er zijn meer dan 500 cyberbeveiligingsonderzoekers aan het werk in Georgia Tech die jaarlijks meer dan 

$ 180 miljoen aan onderzoeksprijzen binnenhalen. Georgia Tech behaalde de tweede plaats in de wereld 

als het gaat over publicaties op de belangrijkste beveiligingsconferenties. 

 

Het Augusta Cyber Institute aan de Augusta University is geografisch gelegen in het centrum van 

belangrijke federale en infrastructurele activa, waaronder de NSA-Georgia, Army Cyber Command, het 

Georgia Cyber Center, het Army Cyber Institute en het Cyber Center of Excellence. 

 

Daarnaast heeft Georgia de eerste FinTech Academy van het land opgericht en combineert het 

universitaire systeem van de 26 openbare instellingen van Georgia met meer dan 120 bedrijven om een 

robuust personeelsbestand van fintech- en cyberstrijders op te leiden. 

Huidige studenten hebben de mogelijkheid te kiezen voor de masteropleiding cybersecurity, waar er een 

focus wordt gelegd op het onderzoeken van de impact van informatiebeveiliging in het huidige leven, met 

verschillende onderdelen zoals het belang van privacy voor burgers, veiligheidsrisico’s voor bedrijven en 

de overheid, de impact van beveiligingswetten en het openbaar beleid, etc. 

 

4.4 BEDRIJVEN   

Meer dan 120 cybersecuritybedrijven noemen Georgia hun thuis en genereren elk jaar meer dan $ 4,7 

miljard aan inkomsten, dat is bijna 25% van de wereldwijde beveiligingsmarkt. Samen hebben deze 
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bedrijven meer dan 10.000 netwerk- en computersysteemingenieurs in dienst in de hele staat. Enkele van 

deze bedrijven zijn: 

 

LexisNexis Risk Solutions:  

Verstrekt essentiële informatie aan klanten en de overheid om hen te helpen bij het voorspellen, inschatten 

en beheren van risico’s.  

 

SecureWorks 

Een cyberbeveiligingsbedrijf dat zich inzet om aanvallers te bestrijden en elk bedrijf veilig te houden. 

 

Check Point Software Technologies 

Levert cyberbeveiligingsoplossingen aan bedrijven en overheden wereldwijd. 

 

Cisco (Lancope StealthWatch) 

Beschermt ondernemingen tegen dagelijkse bedreigingen door het uitvoeren van beveiligingsanalyses. 

 

DigitalStakeout 

Een op cloud gebaseerd beveiligingsplatform dat gegevens van het internet aanlevert om informatie te 

onderzoeken en bedreigingen bloot te leggen. 

 

IBM Security Services 

Wereldwijde marktleider die bedrijven helpt bij het risicobeheer met oog op cyberbeveiligingsadvies, 

cloud- en beveiligingsdiensten.  

 

Ionic Security 

Autoriseert meetbare, duurzame en consistente gegevensbescherming. 

 

NexDefense 

Een cyberbeveiligingsteam dat software creëert om hedendaagse cyberbedreigingen te bestrijden. 

 

OneTrust 

Ontwikkelt een technologie die privacy-, beveiligings-, en overheidsprogramma’s ondersteunt om te 

voldoen aan privacy- en beveiligingswetten. 

 

Pindrop 

Beveiligt de identiteit en het vertrouwen van spraakinteracties door een enorme hoeveelheid informatie 

uit elk gesprek te halen. 
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5. DE TOEKOMST VAN DE CYBERBEVEILIGINGSMARKT 

De cybersecuritysector is één van de snelst groeiende markten als het aankomt op nieuwe technologieën. 

Cybersecuritybedrijven moeten ook mee met de laatste nieuwe trends en technologie om de best 

mogelijke beveiliging aan te leveren. Sommige aanvallers opereren op een laag niveau, maar er zijn ook 

meer geavanceerde criminelen actief, zoals bijvoorbeeld door de staat gesponsorde tegenstanders. 

 

Het toenemende aantal grootschalige inbreuken suggereert dat niet alleen het aantal inbreuken toeneemt, 

maar ook steeds ernstiger wordt. Datalekken leggen gevoelige informatie bloot, waardoor gebruikers het 

risico lopen op identiteitsdiefstal, de reputatie van bedrijven wordt geruïneerd en het bedrijf bijna altijd 

aansprakelijk wordt gesteld. Dit resulteert dan ook in meer bedrijven die besluiten te investeren in hun 

cyberveiligheid. Hoe groter het aantal en hoe verfijnder de aanvallen, hoe meer bedrijven zullen uitgeven 

om zich te beschermen. 

 

Een misschien wel voor de hand liggend punt is dat de economie in de toekomst online zal blijven 

bewegen. De trend naar het digitale leven is geen nieuw gegeven, maar de pandemie heeft die in een 

hogere versnelling geplaatst. Dit zorgt ervoor dat er meer online gewinkeld, gewerkt en ontspannen 

wordt. Omdat deze domeinen meer verbonden raken met het internet, wordt ook de verbondenheid van 

onze identiteiten, transacties en persoonlijke gegevens met het internet steeds groter. Dit heeft tot gevolg 

dat de inbreuken op beveiliging ook de kans hebben om toe te nemen, en dat doen ze ook.  

 

De cybersecuritymarkt is er een van belofte en groei. Voor een carrière in deze branche is het absoluut 

een goede aangelegenheid. Op dit moment kunnen verre van alle openstaande vacatures gevuld worden. 

Daarnaast moeten deze cybertalenten ook specialist zijn in de laatste nieuwe technologie, want 

technologie is de toekomst voor detectie en respons. Cybercriminelen gebruiken technologie om steeds 

beter te worden. Zo kunnen ze werken aan een aanslag die niet te begrijpen is, want ze hebben 

ongelimiteerd toegang tot kapitaal dat ze verdienen aan het uitvoeren van misdaden.  

 

Elke onderneming moet daarom leren kijken vanuit een netwerkperspectief, met de focus op 

samenwerken. De relatie tussen verschillende levels en categorieën van werknemers in een bedrijf moet 

op punt staan. Het is niet enkel de samenwerking tussen het cyberteam en de bestuursleden dat ertoe 

doet, evenzeer het cyberteam en de IT-afdeling, HR en C-level, het bedrijf en leveranciers, etc. Elke relatie 

is relevant en moet in het oog worden gehouden. 
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5.1 DE TOEKOMST IN CIJFERS 

De omvang van de cybersecuritymarkt zal groeien tot $ 304,91 miljard tegen 2027, met een samengestelde 

jaarlijkse groei van 9,4%. Tegen 2026 zal maar liefst 77% van de cyberbeveiligingsuitgaven naar extern 

beheerde beveiligingsdiensten gaan. De uitgaven voor interne cyberbeveiligingsfuncties zal naar 

verwachting jaarlijks met 7,2% groeien tot in 2026. Globaal gezien zullen de externe 

cyberbeveiligingsuitgaven voor producten en diensten met 8,4% toenemen ieder jaar tot 2026.17 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3 Wereldwijde uitgaven voor cyberbeveiliging 

 

 
17 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/04/05/2020-roundup-of-cybersecurity-forecasts-and-market-estimates/?sh=b7cdd5c381d7  

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/04/05/2020-roundup-of-cybersecurity-forecasts-and-market-estimates/?sh=b7cdd5c381d7
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5.2 UITDAGINGEN  

De cyberbeveiligingsindustrie staat steeds sterker, maar dat verhindert niet dat ook de cyberaanvallen 

alsmaar gevaarlijker worden. Er zijn heel wat uitdagingen die het de cyberbeveiligingsmarkt van vandaag 

niet makkelijk maken. Bij sommige aanvallen is er sprake van een heuse geografische afstand, die hand in 

hand gaat met verschillen in infrastructuur. Om incidenten in verschillende regio’s op te volgen, moeten 

de contrasten in het wegennet eerst worden overwonnen. Daarnaast is het manueel opsporen van 

bedreigingen zeer tijdrovend en prijzig, wat op zijn beurt dan weer resulteert in minder opgemerkte 

aanvallen. Het is voor beveiligingsexperts een grote uitdaging om bedreigingen te voorspellen. Daarom 

kan er vaak pas op een cyberaanval gereageerd worden nadat die al heeft plaatsgevonden. Hackers spelen 

het slim en maken gebruik van verschillende Virtual Private Networks (VPN), proxyservers, Tor-browsers 

en meer. Zo kunnen zij anoniem blijven en is het dus moeilijker voor de beveiligers om een probleem op 

te lossen. 

 

Een stijging in cyberaanvallen vraagt naar een groter aantal cyberprofessionals om deze te bestrijden, wat 

vervolgens leidt tot een andere uitdaging, namelijk het gebrek aan voldoende gekwalificeerde experten. 

Er zijn veel mensen in de cyberbeveiligingsindustrie die algemene vaardigheden bezitten, echter de 

personen die getraind zijn en weten hoe ze bedrijven moeten beschermen tegen hackers, zijn zeldzaam. 

Degene die dit wel kunnen, beseffen dat ze in de minderheid zijn, en rekenen daarom hoge kosten aan 

voor het werk dat ze doen. Dit is vaak te duur voor kleine ondernemingen. Tot nu toe kunnen enkel de 

grootste, en dus ook rijkste, bedrijven zich deze diensten van hoog niveau veroorloven. 

 

Om cyberaanvallen te voorkomen, moet niet enkel de toegangskracht van de werknemers worden 

gecontroleerd, maar ook die van derden die toegang hebben tot het systeem van een onderneming. Denk 

hier aan verkopers, leveranciers, klanten, en eigenlijk elke persoon waarmee zaken worden gedaan. Een 

goede opvolging is hier dus belangrijk, zodat niemand de mogelijkheid krijgt om misbruik te maken van 

het netwerk en de gegevens. 

 

5.3 KANSEN 

Digitalisering brengt een hoop eindeloze mogelijkheden voor innovatie met zich mee. Vandaag is het nog 

geen volledig veilig ecosysteem dat in staat is om zichzelf te reguleren en te controleren. Er is nog een 

lange weg te gaan om dit te bereiken, maar het doel is aanwezig en de eerste stappen zijn gezet. 

Ondertussen moet het beleid van elk bedrijf ervoor zorgen dat het veiligheidssysteem voldoet aan de 

laatste normen. Daarnaast zullen medewerkers moeten worden getraind om op de hoogte te blijven van 

de basisprotocollen rond cybersecurity, om er zo mee voor te zorgen dat zo weinig mogelijk 

cyberaanvallen een kans maken binnen te dringen in het bedrijf. 
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Een belangrijk deel van cybersecurity is het creëren van awareness. Nog niet elke persoon of bedrijf is zich 

ervan bewust dat er veel gevaren schuilgaan achter de digitale wereld van vandaag, en zijn dan ook niet 

voorbereid als ze zouden worden aangevallen. De eerste stap is het in kaart brengen van waar de gevaren 

zich afspelen, en op welke manier deze tot uiting kunnen komen. Er moet continu geanalyseerd worden 

welke aanval zich kan voordoen of misschien al heeft voorgedaan. Dit kan natuurlijk enkel gedaan worden 

door mensen die de technische kennis ervoor hebben, en die op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving.  

 

5.4 TRENDS  

Hackers maken gebruik van automatisering en machine learning om steeds meer geavanceerde aanvallen 

te kunnen uitvoeren over een steeds groter gebied wereldwijd, maar ook cyberexperten zijn op de hoogte 

van de nieuwste algoritmen en technologieën om zulke cyberaanvallen tegen te houden voor ze kunnen 

plaatsvinden. Professionals doen dit door gegevens over bedreigingen te correleren, hun 

verdedigingsmechanismen te automatiseren zodat deze sneller kunnen reageren dan virussen, en door 

bedreigingen die reeds in hun systeem aanwezig zijn sneller te detecteren. 

 

Nieuwe regels rond cyberbeveiliging en gegevensprivacy, opgesteld door cybersecurityprofessionals, 

krijgen steeds meer vorm op nationaal en staatsniveau. Deze wetten zorgen ervoor dat het verzamelen, 

gebruiken, bewaren en verwijderen van persoonlijke informatie beter kan worden beschermd. Het gaat 

hier over het opstellen en implementeren van essentiële protocollen die organisaties, voornamelijk in de 

gezondheidszorg en financiële sector, kunnen volgen. Cyberbeveiligingsprofessionals passen technologie, 

kennis en vaardigheden toe om ervoor te zorgen dat hun organisaties zich aan de nieuwe regels en 

voorwaarden houden, waardoor de risico’s voor individuelen en bedrijven worden beperkt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 4 Analyse van cyberbeveiligingsmarktfactoren 

Threat hunting en Data Loss Prevention (DLP) zijn cruciale strategieën voor ieder cyberbeveiligingsplan. 

Threat hunting, het opsporen van cyberdreigingen, is het proactief op zoek gaan naar beveiliging via 

netwerken, end points en datasets om kwaadaardige, verdachte of risicovolle activiteiten op te sporen. 

DLP is de praktijk om datalekken, exfiltratie en ongewenste vernietiging van data te detecteren en te 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 22 van 26 Cybersecurity in Georgia 14.06.2021 
 

voorkomen. Organisaties maken gebruik van DLP om gevoelige gegevens te beschermen en te beveiligen, 

en om de regelgeving te volgen. 

 

Zero Trust, Zero Trust Network of Zero Trust Architecture verwijzen naar beveiligingsconcepten die er 

niet langer van uitgaan dat actoren, systemen of services die binnen de beveiligingsperimeter geraakt zijn, 

automatisch moeten worden vertrouwd, en in plaats daarvan alles en iedereen die verbinding probeert 

te maken gaat verifiëren alvorens toegang te verlenen. Het Zero Trust-model is het antwoord op het besef 

dat de perimeterbeveiligingsaanpak niet werkt doordat er veel datalekken plaatsvonden omdat hackers, 

zodra ze voorbij de bedrijfsfirewalls waren gekomen, zonder veel weerstand door interne systemen 

konden gaan.  

 
Daarnaast is de perimeter zelf niet langer duidelijk gedefinieerd, omdat applicaties en datastores zich op 

locatie en in de cloud bevinden, met toegang voor gebruikers vanaf meerdere apparaten en locaties.  

 
 

6. INTERESSANTE EVENEMENTEN EN BEURZEN 

6.1 FUTURECON ATLANTA 

FutureCon biedt de mogelijkheid om te netwerken en te leren van cyberbeveiligingsprofessionals vanuit 

de staat Georgia. De mensen achter FutureCon zijn een ervaren stel binnen de cybersecuritysector, maar 

ook van het organiseren van evenementen. Enkel dit jaar hebben ze al meer dan een dozijn evenementen 

georganiseerd. 

Voor meer informatie en inschrijvingen: https://futureconevents.com/events/atlanta-ga-dec-2021  

 

6.2 DATA CONNECTORS ATLANTA VIRTUAL CYBERSECURITY SUMMIT 

Sinds 1999 faciliteert Data Connectors de samenwerking tussen senior cyberbeveiligingsprofessionals, de 

overheid en gerechtelijke instanties, branchegenoten en solution providers. Tegenwoordig bestaat de 

community uit meer dan 650.000 leden en 250 actieve leveranciers in Noord-Amerika. Leden genieten van 

informatie, netwerken en ondersteuning via bekroonde virtual summits, live conferenties, webbriefings 

en regelmatige communicatie. 

Voor meer informatie en inschrijvingen: https://www.dataconnectors.com/events/2021/may/atlanta/  

 

 

https://futureconevents.com/events/atlanta-ga-dec-2021
https://www.dataconnectors.com/events/2021/may/atlanta/
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6.3 SECUREWORLD SOUTHEAST VIRTUAL CONFERENCE 

InfoSec-professionals zorgen voor hoogwaardige training en samenwerkingen in deze speciale serie 

virtuele conferenties. Woon uitgelichte keynotes, paneldiscussies, breakout-sessies en 

netwerkmogelijkheden bij. Evalueer oplossingen van leveranciers en ontmoet lokale afdelingen van 

beveiligingsverenigingen. 

Voor meer informatie en inschrijvingen: https://events.secureworldexpo.com/details/southeast-2021/  

 

6.4 CYBER AND TECHNOLOGY DAY AT FORT GORDON 

De cyber- en technologiedag 2020 van het Fort biedt een uitstekende gelegenheid voor IT-, cybersecurity- 

en tactische technologiegerichte bedrijven om face-to-face te netwerken met de belangrijkste IT-, 

communicatie- en cyberbeveiligingsmedewerkers van het leger. 

Voor meer informatie en inschrijvingen: https://www.fbcinc.com/event.aspx/Q6UJ9A01Q9FA  

 

6.5 NICE CONFERENCE & EXPO 

De NICE-conferentie is de jaarlijkse bijeenkomst van leden van de gemeenschap en opinieleiders uit het 

onderwijs, de overheid, de industrie en vrijwilligersorganisaties om manieren te onderzoeken om een 

bekwaam personeelsbestand op het gebied van cyberbeveiliging te ontwikkelen dat klaar is om de 

uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Dit evenement biedt de gelegenheid om best practices uit de 

hele wereld en tussen sectoren te delen om het personeelsbestand op te bouwen dat nodig is om 

cyberbeveiligingsrisico's vandaag en in de komende jaren het hoofd te bieden. 

Voor meer informatie en inschrijvingen: https://niceconference.org/about  

 

7. CONCLUSIE 

Data kan gezien worden als de nieuwe olie. Data is waardevol, maar dat beseft niet iedereen altijd even 

goed. Zo krijgen aanvallers de kans achter deze data aan te gaan en weg te komen met een cyberattack, 

dat kan resulteren in een enorm verlies van gegevens en kapitaal. 

 

Cybersecurity is daarom een prioriteit geworden in elke organisatie, zeker gezien de digitale focus van het 

(post)-COVID-19-tijdperk. De nieuwe beveiligingsperimeter wordt bepaald door thuiswerk en persoonlijke 

apparaten van werknemers. Vandaag de dag is cybersecurity net zo cruciaal als internettoegang zelf.  

 

Cybersecurity is hot in Georgia, het is dan ook de aangewezen plek voor wie zich wil verdiepen in de 

wereld van computerbeveiliging. Naast succesvolle bedrijven biedt Georgia ook tal van opleidingen en 

opportuniteiten aan binnen de cybersecuritysector. De komst van het Georgia Cyber Center plaatste de 

https://events.secureworldexpo.com/details/southeast-2021/
https://www.fbcinc.com/event.aspx/Q6UJ9A01Q9FA
https://niceconference.org/about
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staat nog meer in  de ‘cyber spotlight’, en zorgt er vervolgens voor dat zowel de huidige als nieuwe 

generaties zich steeds meer kunnen verrijken in de innoverende wereld van cybersecurity en technologie.  
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