OCS strijdt tegen
internetcriminaliteit
Het Vughtse bedrijf Open Cloud Solutions (OCS) houdt zich onder
andere bezig met de beveiliging van informatie. ,,We doen dat
vooral op basis van consulting, maar dan niet zoals in de gebakkenluchttak,’’ zegt beveiligingsexpert
Mathieu Bulkmans. ,,Als wij ergens
weggaan, dan werkt alles weer.’’

Mathieu Bulkmans
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Arno Bakkeren

Internetcriminaliteit en cybersecurity, het zijn termen die geregeld in het nieuws komen. Maar dat
betekent nog niet dat bedrijven tegenwoordig ook
serieus werk maken van de beveiliging van hun
gegevens, zegt Mathieu Bulkmans van Open Cloud
Solutions (OCS) uit Vught. ,,Beveiliging wordt vaak
pas een item als het te laat is. Als er is ingebroken
en er gegevens zijn gestolen of versleuteld.’’
Dat kan anders, zegt de beveiligingsexpert. Goede
beveiliging hoeft niet duur te zijn. ,,Vaak is de
technische infrastructuur wel in orde, maar zijn het
de mensen die niet weten wat ze precies moeten
doen. Of ze weten het wel, maar doen het niet.’’
Bulkmans heeft de afgelopen jaren gewerkt als security officer bij Nederlands bekendste IT-securityprovider. Zijn huidige zakenpartner Arno Bakkeren
kent hij al heel lang. ,,We hebben samen bij Fokker
gewerkt en het klikte daar bijzonder goed tussen
ons. Daarna zijn we altijd contact blijven houden.’’
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OCS B.V.

Meer risico’s tijdens werk

Toen Bakkeren in 2014 Open Cloud Solutions oprichtte, spraken de twee niet veel later over samenwerking. Sinds 1 januari 2016 is die samenwerking
een feit en is Bulkmans werkzaam bij OCS.
Momenteel houdt het Vughtse bedrijf zich onder
meer bezig met ISO27001-certificeringen. IT-bedrijven kunnen met een dergelijk certificaat aantonen
dat zij hun data en –vooral- de data van hun
klanten goed beveiligen. OCS adviseert bedrijven
hoe ze die certificering kunnen krijgen. ,,Dat traject
bestaat uit twee stappen: we bekijken eerst hoe het
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bedrijf er voor staat en we adviseren vervolgens
over de weg die moet worden afgelegd om tot een
certificering te komen. Bedrijven bepalen natuurlijk
zelf of ze die weg inderdaad willen volgen.’’
Om voor overheden te mogen werken, is het hebben van een ISO27001-certificaat tegenwoordig
een vereiste. ,,Dat betekent dat ook kleinere
bedrijven die bijvoorbeeld werken voor een gemeente, zo’n certificaat moeten hebben.’’ Natuurlijk
weten IT-bedrijven best hoe zij hun data moeten
beschermen. ,,Maar de verslaglegging is vaak een
probleem. Binnen zo’n bedrijf weten ze hoe bepaalde zaken werken, maar die processen zijn niet
goed beschreven. De kennis zit vaak in de hoofden
van medewerkers en staat niet op papier. ‘Daarvoor
moet je bij die en die zijn’, horen wij vaak. ‘Die is
er toch altijd.’ Dat zal allemaal best, maar om voor
certificering in aanmerking te komen, moeten dat
soort zaken op de juiste manier zijn vastgelegd.’’
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OCS richt zich met name op de
wat grotere bedrijven. ,,Echte
multinationals als Philips,
ASML of DSM hebben eigen
beveiligingsexperts in dienst.
Maar de categorie daaronder, tot en met de wat
grotere bedrijven in het MKB, dat zijn onze potentiële klanten. Dat soort bedrijven denkt vaak de
zaken goed voor elkaar te hebben, omdat ze
bijvoorbeeld een antivirusprogramma en een
firewall hebben. Maar als wij dan vragen wat er
de laatste maanden met die firewall is gebeurd,
dan blijft het vaak ijzingwekkend stil. Dan weet
ik natuurlijk al genoeg. Je moet die beveiliging
niet alleen aanzetten, je moet ook kijken wat er
mee gebeurt en ingrijpen als je veiligheid wordt
aangetast.’’
Het is een kwestie van mentaliteit, zegt Bulkmans.
,,We zien vaak dat mensen binnen een bedrijf veel
meer risico’s nemen dan privé. Thuis openen mensen geen onbekende facturen en klikken ze niet op
PDF’jes die ze niet vertrouwen. Waarom dan wel
op het werk?’’ Bulkmans en Bakkeren worden vaak
pas gebeld als er een probleem is. ,,Dat probleem
lossen wij op, we zorgen dat het personeel weet
hoe in de toekomst te handelen en dan gaan wij
weer weg. We werken dus op basis van consulting,
maar dan niet zoals in de gebakkenluchttak. Als wij
ergens weggaan, dan werkt alles weer.’’
Technisch verbetert OCS de beveiliging dus niet.

,,Als dat moet gebeuren, verwijzen we naar andere partijen. Wij
gaan vooral voor de bewustwording en het juiste gebruik van
de middelen die al aanwezig zijn
binnen een bedrijf. Op diezelfde
manier helpen wij bedrijven
overigens ook hun data te analyseren. Vaak beschikken bedrijven over veel data van klanten en over
data van de eigen activiteiten, maar die gegevens
worden dikwijls niet optimaal benut. Wij kunnen
daar bij helpen, zodat een klant bijvoorbeeld eerder
inzichtelijk krijgt welke investering wel en welke
investering juist niet verstandig is.’’

Beperk je eigen rechten

Honderd procent veiligheid bestaat niet, zegt
Bulkmans. Maar bewustwording kan wel heel veel
opleveren. ,,Internetcriminelen zijn heel goed in
hun vak en er zijn zelfs inlichtingendiensten van
landen als China, Pakistan en Noord-Korea actief
op dit vlak. Je kunt onmogelijk iedereen altijd buiten de deur houden, maar je kunt het wel zo lastig
mogelijk maken. Ook thuis, op je eigen computer.
Maak voor je dagelijkse activiteiten bijvoorbeeld
een account aan met weinig rechten. Geef jezelf
wel toegang tot Word, internet en dat soort zaken,
maar geef dat account geen rechten om de
systeeminstellingen te wijzigen. Als je dan
geïnfecteerd wordt –en dat kan al gebeuren door
een normale nieuwssite te bezoeken- dan blijven
de gevolgen in ieder geval beperkt.’’ 
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‘We zien vaak
dat mensen
binnen een
bedrijf veel meer
risico’s nemen
dan privé’

