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Tim is een Senior Security Advisor met uitgebreide kennis van IT Security. Met zijn no-nonsense aanpak, toewijding om zaken op tijd gedaan te krijgen, 
enorme passie voor IT Security en pentesten in combinatie met zijn uitstekende communicatieve vaardigheden, is hij als geen ander in staat om IT Security 
binnen organisaties naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen.

Competenties Professionele ervaring

▪ Ruime ervaring en diepgaande kennis van IT Security

▪ Focus op penetratietesten, red teaming en technische beveiliging

▪ Sterke analytische vaardigheden

▪ Resultaatgericht

▪ IT Security Manager – Tim was verantwoordelijk voor de IT Security, IT 
Risk en IT Compliance bij een beursgenoteerde multinational. Met zijn team 
heeft hij met succes het GITC ISAE3402 Framework voor de organisatie
opgezet en geïmplementeerd, wat resulteerde in een ongekwalificeerd (geen 
bevindingen) rapport van Deloitte.

▪ Penetratietester / Red Teamer– Tim heeft verschillende penetratietesten
uitgevoerd voor (grote) organisaties binnen de gezondheidszorg, overheid en 
de financiële sector. Naast deze testen voerde hij penetratietests en security 
assessments uit voor verschillende vendoren van IT Security producten
(firewalls/antivirus) en adviseerde in de road map vanuit een
marktperspectief. 

▪ IT Security Specialist – Tim verbeterde de netwerk- en OS-beveiliging van 
verschillende organisaties middels implementatietrajecten van IPS-systemen, 
WAF's en SIEM-tooling. Daarnaast heeft Tim verschillende hardenings 
baselines geïmplementeerd op basis van CIS-richtlijnen. Daarnaast heeft hij 
meerdere security- en complianceverbeteringen geïmplementeerd binnen de 
DevOps en SysOps Teams.

Opleidingen

▪ Executive MBA

▪ Informatica

▪ CISSP (Certified Information System Security Professional)

▪ CEH (Certified Ethical Hacker)
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Iedereen begrijpt dat risico’s 
nemen een onderdeel is van 
ondernemen. Maar wanneer 

nemen we te veel risico?  
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Criminelen proberen dagelijks 
digitaal binnen te dringen

Meer compliance vereisten

Management vraagstukken

Zijn wij wel in 
control?

Wat kost ons 
een breach?

Waar zitten 
onze zwakke 

plekken?

Hoe  
beheersen we 
de kosten van 
een breach?

Waarom raakt security jou organisatie? 

Resultaat

Gevolg



Strategisch - Tactisch Tactisch - Operationeel

- Verantwoordelijkheid - (RA(S)CI)

- Mensen, Middelen & Methodes

- Governance, Risk & Compliance

- Beleid Dataclassificatie

- Beleid Dataverkeersstromen

Bedrijfsvoering & Doelstellingen
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MEETLAT KUNNENMOGEN

Kasper van Wersch - Sogeti



Het zijn mensen die ervoor zorgen dat uw bedrijf werkt
Samenwerken is key!

VERANTWOORDELIJKHEID (RA(S)CI)

RESPONSIBLE             ACCOUNTABLE             (SUPPORTED)             CONSULTED            INFORMED
Verantwoordelijk   Eindverantwoordelijk    (Ondersteunend)         Te raadplegen       Te informeren

Kasper van Wersch - Sogeti



GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE - THEORETISCH

Governance

X

Compliance

RISICO
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VERGELIJK / BEOORDELEN

GEVOLG

INSCHATTEN

MIJN ORGANISATIE

KLANT

PARTNER

WET & REGELGEVING

STAKEHOLDER

Kasper van Wersch - Sogeti
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Klant 1: Alles veilig hoor!

VS

Klant 2: We doen ons best… Maar veilig?

- Nieuwste firewall

- Up-to-date virusscanner

- Mensen hier denken eerst goed na

- Mobile device management

- Systemen veilig achter een dikke kluis deur

- Firewall kan beter geconfigureerd

- Virusscanner soms niet overal actief

- Beperkte zonering op het netwerk

- Mobile device management

- Meerdere risico’s geïdentificeerd 

Bij welke klant is de 
beveiliging beter?
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BEDREIGINGEN IN KAART BRENGEN 
MET THREAT MODELING 

Risico’s verlagen begint wanneer je weet wat de bedreigingen zijn

https://www.capgemini.com/optimize-your-business-and-it-operations
https://www.capgemini.com/optimize-your-business-and-it-operations
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Threat modeling – de basis

Wat is threat modeling?

Een process waarbij potentiele 
bedreigingen, zoals structurele 
kwetsbaarheden of het 
onbreken van passende 
beveilingsmaatregelen, kunnen 
worden geïdentificeerd, 
opgesomd en geprioriteerd. 

Asset

Waardevol iets

Kwetsbaarheid

Uitnutbare

zwakheid

Bedreiging actor

Veroorzaakt schade

Risico

Kans op schade

?

Maatregel

Verlaagt risico
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Threat modeling – Aanname vs wat als....
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Eigenschappen voor Threat modeling

Security betekend dat een systeem de eigenschappen heeft om 
vertrouwelijk en integer data te verwerken en deze 
beschikbaar is wanneer nodig. Daarnaast moeten gebruikers 
juist geauthenticeerd en geauthoriseerd zijn, en moet 
onweerlegbaar zijn dat gebruikers een actie uitgevoerd hebben.

Eigenschap Uitleg

Vertrouwelijkheid Gegevens zijn alleen beschikbaar voor de personen die er toegang toe hebben.

Integriteit Gegevens en systeembronnen worden alleen op de juiste manier gewijzigd door de juiste mensen.

Beschikbaarheid Systemen zijn klaar wanneer nodig en presteren acceptabel.

Authenticatie De identiteit van gebruikers is vastgesteld (of er is bereidheid anonieme gebruikers te accepteren).

Authorisatie Gebruikers hebben expliciet toegang tot bronnen of wordt de toegang geweigerd.

Onweerlegbaarheid Gebruikers kunnen een actie niet uitvoeren en deze later ontkennen deze uitgevoerd te hebben.

Vertrouwelijkheid

Beschikbaarheid

Informatie 
beveiliging

Integriteit
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THREAT MODELING – ASSETS

Batcave

Alfred

Mail

Berichten
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THREAT MODELING – BATMAN BEDREIGSACTOREN

Batcave

Alfred

Mail

Politie

Joker

Berichten
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Kwestbaarheden in scenario’s

• Politie valt batcave binnen en neemt spullen in beslag

• Politie hackt email en bekijkt de content

• Politie luistert telefoon af

• Politie ondervraagt Alfred

• Joker breekt in en steelt de spullen voor eigen gebruik

• Joker breekt in en vernietigd alles 

• Joker kidnapt Alfred om achter de locatie van batman
te komen 

Kans impact RisicoScenario’s
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Kwetsbaarheden in scenario’s

• Politie valt batcave binnen en neemt spullen in beslag

• Politie hackt email en bekijkt de content

• Politie luistert telefoon af

• Politie ondervraagt Alfred

• Joker breekt in en steelt de spullen voor eigen gebruik

• Joker breekt in en vernietigd alles 

• Joker kidnapt Alfred om achter de locatie van batman
te komen 

Kans impact Risico

2 3 6

2 2 4

4 3

4 1 4

3 5

3 4

3 5

Scenario’s
X =

12

12

15

15

legenda

20 - 25

14 - 19

10 - 14

5 - 9

1 - 4
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THREAT MODELING BATMAN

Politie luistert telefoon af

Politie ondervraagt Alfred

Politie hackt email en bekijkt de content

Politie valt batcave binnen

Batcave

Alfred

Mail

Politie

Joker

Politie valt batcave binnen en neemt spullen in beslag

Berichten
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THREAT MODELING UITKOMST – MAATREGELEN

Politie luistert telefoon af

Politie ondervraagt Alfred

Politie hackt email en bekijkt de content

Politie valt batcave binnen

Batcave

Alfred

Mail

Politie

Joker

Berichten

Verberg identiteit

Beveiliging
systeem

Encryptie

Politie valt batcave binnen en neemt spullen in beslag



21Sogeti Global Overview   |   © 2019 Sogeti. All rights reserved.

THREAT MODELING UITKOMST – MAATREGELEN

Joker breekt in en steelt de spullen voor eigen gebruik

Batcave

Alfred

Mail

Politie

Joker

Verberg identiteit

Beveiliging
systeem

Joker kidnapt Alfred

Joker vernietigd alles

Berichten
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Kwetsbaarheden in scenario’s

• Politie valt batcave binnen en neemt spullen in beslag

• Politie hackt email en bekijkt de content

• Politie luistert telefoon af

• Politie ondervraagt Alfred

• Joker breekt in en steelt de spullen voor eigen gebruik

• Joker breekt in en vernietigd alles 

• Joker kidnapt Alfred om achter de locatie van batman
te komen 

Kans impact Risico

2 3 6

2 2 4

2 1

2 1 2

2 5

2 4

1 5

Scenario’s
X =

2

8

10

5

legenda

20 - 25

14 - 19

10 - 14

5 - 9

1 - 4
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Kans

Kans score % kans

5 – Zeer waarschijnlijk >85%

4 - Waarschijnlijk 50-85%

3 - Mogelijk 21-49%

2 – Onwaarschijnlijk 1-20%

1 – Zeer onwaarschijnlijk <1%
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Kans

Kans score % kans Kans richtlijnen

5 – Zeer waarschijnlijk >85% • Historisch regelmatig voorgekomen;
• Het event/incident kan dagelijks (opnieuw) voorkomen; het incident wordt verwacht;
• Geen speciale vaardigheden of doorzettingsvermogen vereist en asset is volledig toegankelijk en kwetsbaar

4 - Waarschijnlijk 50-85% • Historisch voorgekomen;
• Het event/incident kan wekelijks (opnieuw) voorkomen; in veel omstandigheden;
• Geen speciale vaardigheden of doorzettingsvermogen vereist en asset is gemakkelijk toegankelijk en kwetsbaar

3 - Mogelijk 21-49% • Is mogelijk in het verleden voorgekomen;
• Het event/incident kan jaarlijks (opnieuw) voorkomen; mogelijk maar onwaarschijnlijk;
• Geen speciale vaardigheden veriest behalve tijd en doorzettingsvermogen

2 – Onwaarschijnlijk 1-20% • Kan in het verleden voorgekomen zijn, maar dit is niet bijgehouden;
• Het event/incident kan elke twee tot vijf jaar (opnieuw) voorkomen; hoogst onwaarschijnlijk maar mogelijk;
• Goede technische en/of social engineering vaardigheden en doorzettingsvermogen vereist

1 – Zeer onwaarschijnlijk <1% • In het verleden niet voorgekomen
• Het event/incident kan voorkomen, maar minder vaak dan eens per vijf jaar; hoogst onwaarschijnlijk en enkel onder exceptionele 

omstandigheden;
• Zeer goede technische en/of social engineering vaardigheden en doorzettingsvermogen vereist
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Impact

Impact Financieel Reikwijdte Operatie Leveranciers Klanten Medewerkers

5 -Extreem >2.5 miljoen 
euro

Externe 
stakeholders en  
aandeelhouders

Ernstig verlies controle op 
strategische veranderingen 
dienstverlening. Ernstig verlies 
van de controle over de 
operatie.

Leverancier stopt met 
dienstverlening

Volledig verlies van vertrouwen 
van klanten, alle klanten hebben 
hier ernstig last van

Extreem verlies van 
motivatie, ernstige 
afname personele 
capaciteit

4 - Groot 500.000 –
2.5 miljoen 
euro

MT Acme
betrokken

Ernstig verlies van controle 
over operatie

Leverancier gaat een 
onderzoek instellen naar het 
handelen. Midden tot lange 
termijn schade 
leveranciersrelatie

Ernstig verlies van vertrouwen 
van vertrouwen van klanten, 
>10% kan functionaliteit niet 
juist gebruiken

Groot verlies motivatie

3 - Significant 150.000 –
250.000 
euro

Directie afdeling Gedeeltelijk verlies van 
controle over operatie

Melding bij leverancier, 
Mogelijk kortetermijn schade 
leveranciersrelatie

1-10% kan een beperkt aantal 
functionaliteiten niet gebruiken, 
klachten

Significant verlies 
motivatie

2 - Mild 15.000 –
150.000 
euro

Betrokken team Operatie wordt moeilijker, 
maar er is controle.

Melding bij leverancier, maar 
geen verdere consequenties. 

Functionaliteit werkt wel, maar 
niet efficiënt voor klanten

Mild verlies motivatie

1 - Klein <15.000 
euro

reguliere 
werkzaamheden

Geen (merkbaar) verlies van 
controle

Niet merkbaar voor 
leveranciers

Vrijwel geen klanten hebben 
hier last van

Klein verlies van 
motivatie
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Risk matrix

Kans

Zeer waarschijnlijk 5 10 15 20 25

Waarschijnlijk 4 8 12 16 20

Mogelijk 3 6 9 12 15

Onwaarschijnlijk 2 4 6 8 10

Zeer onwaarschijnlijk 1 2 3 4 5

Klein Mild Significant Groot Extreem

Impact

Score Beoordeling Aanbeveling

> 19 Extreem Voorkom of mitigeren. Accepteren niet toegestaan.

>= 11 en <= 19 Zeer hoog

>5 en < 11 Hoog Controleer en mitigeren. Accepteren is toegestaan.

>2 en <=5 Matig

<=2 Laag Accepteer (en monitor)



Herhaal – Waarom? 

Asset
Bedreiging actor

Risico is laag

Maatregel

Afhankelijkheid
Afhankelijkheid

maatregel

Afhankelijkheid

Bedreiging actor

SDLC © 2020 Sogeti. All rights reserved.
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Security risico’s als business enabler

✓ Business enabler: Zonder rem geen gas geven

✓ Kans tot innoveren

✓ Zaken doen met partijen die anders geen zaken met je 

doen

✓ Voorkomt reputatie schade

✓ Voorkomen (of verlagen) Compliance/Boetes



Bedankt!


