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Een eerdere versie van dit artikel maakt deel uit van de bundel ‘Digital Security’; de vierde bundel in de reeks Multidisciplinaire aspecten
van…, uitgegeven door DeLex uitgeverij voor de Nederlandse Vereniging van Informatie-professionals (KNVI), onder redactie van Natascha

van Duuren, Victor de Pous en Jan Nienhuis. Zij selecteerden 32 publicaties die dit belangrijke onderwerp vanuit verschillende hoeken
belichten. Sinds 17 februari ligt dit hoofdstuk in het nieuwe boek Multidisicplinaire Aspecten van Digital Security in de boekhandel.

real-time verantwoordelijkheid:
van content naar context
Klaus Schwab, hoogleraar Politieke Economie en oprichter van het World Economic Forum (WEF), is een
van die mensen die onze maatschappelijke realiteit
beschrijft als de ‘Vierde Industriële Revolutie’. Een
tijd waarin, door vervloeiing van cloud computing,
real-time datasystemen en het Internet der Dingen,
autonome cyber-fysieke productieomgevingen ontstaan (IT-OT convergentie), met nieuwe risico’s en
verantwoordelijkheden. Industriële revoluties hebben
ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop samenlevingen worden ingericht, welvaart maken en oorlog
voeren. Organisatie- en jurisdictie overschrijdende
data-relaties hebben zo’n impact, dat het achteraf
interpreteren van impliciete bedoelingen, door accountant, jurist of auditor, niet meer werkt in een wereld
van real-time logische systemen. Dit artikel schetst
waarom een cyber-fysieke omgeving tot meer dan één
realiteit leidt, met allerlei gevolgen voor bestuurders,
politici en professionals.

Dataficering als trend

Hoe weet je in een tijd van social engineering, whaling1 en
deep fakes wie jouw organisatie vertegenwoordigt en met
welke bevoegdheden (entitlement)? Welke (toe)leverancier
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geeft de identificatiemiddelen en/of claims uit en hoe betrouwbaar zijn deze? Is informatie correct, niet misbruikt
en actueel? Hoe ga je om met technologie met voorheen
ongekende mogelijkheden en hoe worden fouten hersteld
als je data daarmee in aanraking geweest zijn? Hoe borg
je consequenties, wanneer er iets fout gaat in een organisatie die verweven is met 3e en 4e graads datavoortbrengers (wie host de back-up van jouw cloud provider)?
Lastig, voor wie nog werkt met een applicatie-centrisch,
content-centrisch, organisch gegroeid IT landschap, bedoeld voor Mensen, met hun eigen jargon, percepties,
kennisniveau, besluitvorming en gedrag, die zelf nog hun
data invoeren en met dezelfde software weer oproepen.
‘Dataficering’ zet alle zekerheden op zijn kop.
Genetwerkte data worden meer tussen dan binnen organisaties gedeeld. Formele communicatie onder opgelegde
standaarden verliest hierdoor van open, ononderbroken
data uitwisseling, die zich niet langer richt op wat ‘de Bestuurder’ verordonneert, maar wat de eindgebruiker op dat
moment nodig heeft.

Domeinkennis

De levensvatbaarheid van gedataficeerde organisaties hangt
af van het gebruik van adaptieve, proactieve datasturing,
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om beheersbaar flexibel te kunnen samenwerken in wisselende verbanden, dankzij naadloos aansluitbare datavoortbrengingsketens. Datavoortbrengingsketens waar de Bestuurder
overigens voor verantwoordelijk is. ‘My Mess for Less’ outsourcing naar een cloudprovider ontslaat niet van Verantwoording. Digital Security vereist daarom actuele, multidisciplinaire kennis van (software-defined) infrastructuur- en dataplatformen, van digitale services en digitale werkruimtes,
van bedrijfscultuur, organisatie en procesmodellen; van (IT)governance2 tot weerbaarheidsvraagstukken (‘resilience)’3.
Men moet kennis hebben van combinatorische effecten tussen
portfolio-elementen, van juridische aspecten, zoals compliance, privacy en aansprakelijkheid, van sociologische aspecten
(waaronder werkvormen en samenwerkingspatronen), van
psychologische aspecten en de menselijke maat4 (waaronder
ethische kwesties), van HRM (waaronder digitale geletterdheid) en van economische en financiële aspecten, zoals business cases. Stuk voor stuk onderwerpen, die onverwachte
onderlinge data relaties hebben. Een cyber-fysieke omgeving
leidt dan ook tot meer dan één realiteit, omdat er meer mogelijkheden voor inter-(trans-)actie ontstaan in Tijd en Ruimte.
Zo kennen wij de échte tijd en de échte ruimte, maar ook de
virtuele tijd en de virtuele ruimte. In allerlei combinaties, hetgeen zich uit in concepten als Mixed Reality en Augmented
Reality, maar ook manifesteert in compleet nieuwe digitale

veiligheidarena’s, zoals de Metaverse5. Hoe divers die wereld
al is, laat zich het beste illustreren met een overzichtscursus,
zoals learnmetaverse.today.
Een fysiek object kan maar op één plek tegelijk zijn. Een genetwerkte sensor kan een hele wereld aan tijd en plaats onafhankelijke logische taken vervullen en oproepen. Een virtueel
object in de metaverse kan zowel een mode-artikel zijn dat
zijn uniciteit verkrijgt uit het feit dat het met een non-fungible
token6 gekocht is (unieke schoenen voor een unieke avatar in
een digitale wereld is nu al een miljoenenhandel), maar evengoed een hyperlink zijn naar een parallelle wereld.
Het is nu al een probleem dat onschuldige gamers in de
echte tijd naar een bepaalde plaats in de virtuele wereld
worden gelokt, om daar een transactie uit te voeren met wat
– in hun ogen – een skin (bv een harnas) of wapen (bv een
speciaal zwaard) is maar op code basis niet meer of minder
is dan de overdracht van een bitcoin bedrag. Onschuldige
kinderen, onder de strafbare leeftijd, worden zo tot metaverse
money mules.

Van Zonering naar Trust Ankers

Een gebouw wordt traditioneel ‘van buiten naar binnen’ beveiligd (OBE concept)7, waarbij wordt uitgegaan van ‘te beveiligen belangen’. In een gedataficeerde wereld moeten we
maar zien vast te stellen of en hoe je überhaupt een virtueel
object kunt vertrouwen.
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Vertrouwen is een functie van verifieerbaarheid, dus we moeten zoeken naar Trust Ankers:
1. Juridische vertrouwensankers, die de beleidsbasis bepalen voor het vertrouwenskader en de operationele regels
ondersteunen. Deze bedieningsregels en regelsets worden
gestandaardiseerd voor gebruik binnen organisaties ter ondersteuning van het gemeenschappelijk beleid.
2. Gegevensverankeringsankers, die betrekking hebben op
de te verwerken entiteiten en kenmerken, waarbij een zeer
hoge gegevenskwaliteit van vitaal belang is.
3. Cryptografische vertrouwensankers, die de wortels van
cryptografisch vertrouwen vormen en cryptografische binding, intrekking, authenticatie, ondertekening, codering en
andere vertrouwensfuncties mogelijk maken.
4. Cybersecurity-vertrouwensankers, die beleidsschendingen
controleren, detecteren en erop reageren en naleving van
het beleid afdwingen. Dit omvat o.a. assurance-, test- en
certificeringsregimes.

mazig wordt afgesteld. Door identiteit voortaan toe te kennen
aan zowel mensen, als aan machines, applicaties, processen
en individuele datasets, wordt het eenvoudiger om stringente voorwaarden te stellen aan welke data, onder welke voorwaarden, langs welke wegen getransporteerd en gebruikt
mogen worden. Zo wordt het mogelijk dat een virtueel systeem slechts kan worden opgestart als twee biometrisch geïdentificeerde mensen, met de juiste credentials, op de juiste
tijd en in de juiste volgorde een fysieke ruimte zijn binnengekomen. Dat wordt al een stuk lastiger om te hacken en dit
is de wereld van de snel opkomende Rich Contextual Identity Access Management. De IAM wereld wordt door Gartner
opgedeeld in vijf volwassenheidniveau ’s. De meeste uit de
20ste eeuw stammende legacy organisaties, van overheden
tot kritische infrastructuurpartijen, zitten hooguit op niveau 2
of 3: multi-factor authenticatie.

Geavanceerde toegangscontrole

ISO (29003 en ISO 29115) geeft al veel achtergrond hoe
Vertrouwen met Zekerheid kan worden afgeleid in een virtuele wereld. Data kwaliteit in samenhang met identiteit bepaling staat beschreven in ISO 8000:2019. Zo ontwikkelt zich
een nieuwe manier van denken. Van de traditionele outside in
aanpak, die uit gaat van dreiging mitigeren met zonering en
de inbouw van fysieke en logische controle en vertragingsconcepten, naar concepten waarbinnen geen mens, machine,
applicatie, proces of dataset nog langer zonder context wordt
vertrouwd. Het verschil tussen een harnas aantrekken en een
immuunsysteem opbouwen.

Code-als-Infrastructuur en Identiteit-als-dienstverlening maken een snelle groei door en leidden al tot concepten als Zero
Trust Architectuur8 en Secure Access Service Edge (SASE)9;
Hard nodig, want het bedrijfsleven gaat steeds meer (internationaal) samenwerken door data uit te wisselen. Toenemende compliance eisen bemoeilijken echter het organiseren
van aansprakelijkheid en informatiebescherming over data
voortbrengingsketens. Een Airbus-toestel is tenslotte mogelijk
dankzij duizenden samenwerkende, genetwerkte bedrijven,
die samenwerken met thuiswerkende ZZP-ers en 3D-printers.
Informatiebeveiliging vereist veel betere toegangscontrole dan
velen nu gewend zijn.

Informatiebeveiliging

Betrouwbaar

Software-gestuurde infrastructuur

Conclusie

Met digitalisering kwam ook digitale informatiebeveiliging op:
de beveiliging van informatie en informatiesystemen, inclusief
verbindingsbeveiliging, in al haar facetten.
Traditioneel risicomanagement omvat hiertoe het systematisch
inventariseren, beoordelen en – door het treffen van maatregelen – beheersbaar maken van risico’s met behulp van richtlijnen, gedragsbeïnvloeding en beheersmaatregelen, die periodiek worden geauditeerd. Dataficering brengt aanvullende uitdagingen in andere realiteitsdomeinen. Behalve in de échte
tijd en in de fysieke ruimte, lopen wij nu ook risico in combinaties van (virtuele) tijd en (virtuele) ruimte, waarbinnen net
zo goed (rechts)handelingen plaats vinden. Alle combinatorische effecten moeten worden geïdentificeerd en ontvlochten.
Elke actie moet uiteindelijk maar één verwachte en gewenste
output kunnen hebben. Een hele klus, maar realiseerbaar met
moderne AI/ML technieken.

Door code niet langer te zien als de basis voor applicaties,
maar als grondstof voor specifieke functies, kunnen de voorwaarden waaronder code reageert, om triggers om te zetten
in acties en om acties samen te voegen tot processen, fijn-
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Toegangscontrole vereist identiteit, authenticatie en autorisatie verfijning, als basis voor vertrouwen. Vertrouwen tussen
meerdere organisaties organiseren vereist federatie (kruislings
onderling vertrouwen). Organisaties moeten op een of andere manier als betrouwbaar kunnen worden beschouwd om
elkaar te vertrouwen. Zij hebben daartoe een gemeenschappelijke bedrijfstaal nodig om elkaar te begrijpen. Federatie vereist
gezamenlijk bestuur en overeengekomen gemeenschappelijk
beleid. Federatienormen bouwen veelal voort op nationale
ID-activiteiten, zoals de Europese Verordening eIDAS voor de
inwoners van de Europese Unie10. Normalisatie-instellingen
stellen ook ontologienormen vast11.
Bedrijfsprocesmodelleringsindustrieën stellen architectuurstandaarden op, waarmee precies duidelijk wordt welke trigger
leidt tot welke actie; welke acties samen welk proces vormen
en welke data daartoe op welke wijze getransporteerd moeten worden.
Het is belangrijk te beseffen dat Digital Security al lang niet
meer beperkt is tot datanetwerken en infrastructuur. Het is een
transparant spel van ‘assets’ en ‘resources’ met een digitale component binnen een notie van voorspelbare, betrouw-
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bare, vertrouwenswaardige en veerkrachtige dienstverlening.
Om tot geformaliseerde inzichten te komen, is een multidisciplinaire aanpak nodig om duurzame beveiliging te realiseren
voor dynamisch verbonden ecosystemen van (deel)organisaties, met hun eigen (deel)mandaat, ICT (legacy) systemen en
bedrijfsculturen, die rollen spelen in het dynamische spel van
sensor interpretatie tot casus management.

Overwegingen

• Digital Security gaat vandaag verder dan techniek en netwerken. Ook psychologie en gedrag spelen een rol. De
samenleving bestaat tenslotte uit individuen, netwerken en
gemeenschappen, die verbonden zijn door ideologie of associatie, verspreid over en geïnformeerd - maar, niet langer
beperkt - door geografie.
• Hier liggen nieuwe kwetsbaarheden, waar digitale middelen
worden ingezet om conventionele digital security verdedigingswerken te omzeilen. Digital Security wordt nog vooral
bezien als verticaal vakgebied; onderdeel van een functionele hiërarchie, met een verkalkt organisatie-, technisch en
markt perspectief, maar die tijd is echt voorbij.
• De corona lock-downs forceerden de transitie van People
Based Processing naar Straight Through Processing. Van
fysieke ontmoetingen om data in systemen in te voeren,
naar online, tijd en plaats overspannend werken om data te
kunnen verrijken in dynamische samenwerkingsverbanden.
Tot voor kort was een organisatie ons ijkpunt voor Vertrouwen, compliance en beveiliging. Dataficering maakt echter
valse organisaties (WHOIS – Domain Name Spoofing12) en
slechte data tot een enorm probleem, dat de basis onder
ons maatschappelijk vertrouwen wegslaat.
• Er bestaat daarom een sterk verband tussen vertrouwensankers en gedistribueerde vertrouwenskaders voor identiteitsbeheer, op verschillende niveaus van betrouwbaarheid.
Betrouwbaarheid is afhankelijk van wettelijke voorwaarden
met betrekking tot de kwaliteit en betrouwbaarheid van
de identiteitsinformatie en van de aansprakelijkheidsvoorwaarden van de uitgevende instelling. Uiteindelijk zal de gezaghebbende bron / emittent alleen aansprakelijk zijn voor
vertrouwende partijen, als aan alle beleidsvereisten is voldaan. Waaronder de manier waarop de vertrouwende partij
zichzelf verifieerbaar aan beleid en systeemimplementatie
eisen houdt. De gevraagde transparantie en de eisen aan
datakwaliteit nemen hoe dan ook toe, wat Digital Security
een functie maakt van Data Governance.
• Het antwoord op de uitdagingen ligt in verificatie van elk
facet van ons datalandschap. We zullen beeld en geluid
moeten krijgen van de waarde van data interacties tussen
(on)gelijksoortig beveiligde organisaties. Wat dan ook het
beeld is binnen Cybertech, InsurTech, RegTech en FinTech,
waar technologische en juridische ontwikkelingen elkaar
versterken in het nieuwe vakgebied Legal Engineering13.

1

Whaling: Een walvisaanval is een specifiek type phishing-aanval
gericht op belangrijkefunctionarissen, zoals de CEO of CFO,
met het doel manipulatie en data extractie..

2

De overkoepelende set beleidsregels, procedures en relaties
waarmee een organisatie haar doelstellingen vaststelt, grenzen
stelt en deliverables controleert, zodat zij afgestemd blijft op de
behoeften en belangen van haar primaire stakeholders.

3

Veerkracht: soepel om kunnen gaan met (snel) veranderende

4

Koers en richting van het werkverband, waarbinnen activiteiten

(negatieve) omstandigheden
wederkerig zingevend zijn, in het realiseren van door betrokkenen gewaardeerde opbrengsten.
5

De Metaverse is een collectieve virtuele gedeelde ruimte, gecreëerd door de convergentie van virtueel verbeterde fysieke
realiteit en fysiek persistente virtuele ruimte, inclusief de som
van alle virtuele werelden, augmented reality en het Internet.

6

Een niet-fungibel token is een type cryptocurrency-token dat
een uniek activum vertegenwoordigt. Aangezien elk token
uniek is, zijn ze niet onderling uitwisselbaar, dus een niet-fungibel token kan niet worden uitgewisseld met een ander niet-fungibel token van hetzelfde type. Deze tokens zijn analoog aan
niet-vervangbare items uit de echte wereld, zoals auto’s, kleding en andere fysieke activa.

7

OBE: Organisatorische, Bouwkundige en Elektronische Maat-

8

Het zero-trust-model suggereert dat geen enkele gebruiker,

regelen voor Zonering.
zelfs als hij op het netwerk wordt toegelaten, standaard moet
worden vertrouwd, omdat hij of zij kan zijn gecompromitteerd.
Identiteits- en apparaatverificatie zijn vereist in het hele netwerk
in plaats van alleen aan de perimeter.
9

SASE is een netwerkarchitectuur die WAN-mogelijkheden combineert met ‘cloud-eigen’ beveiligingsfuncties, zoals beveiligde
webgateways, cloud-toegangsbeveiliging (bijvoorbeeld Gefedereerde Identity Access Management), firewalls en zero-trust
netwerktoegang.

10

De Europese Economische Ruimte Verordening (EU) nr.
910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli
2014 is het belangrijkste rechtsinstrument in de Europese Unie
dat vertrouwen in elektronische transacties regelt. eIDAS staat
voor “Electronic Identification and Trust Services”.

11

Een gestructureerd datamodel met concepten en mogelijke relaties tussen concepten die courant en belangrijk zijn in een
bepaalde discipline of werkgebied (kennisleer).

12

Een phishingvorm, waarbij een aanvaller het domein van een
bedrijf lijkt te gebruiken om zich voor te doen als dat bedrijf of
een van zijn werknemers, teneinde frauduleuze handelingen uit
te voeren.

13

De correlatie van technologie, recht en data om juridische tekst
om te kunnen zetten in voor mens en machine logische en herleidbare instructies, waarmee uitlegbare besluiten kunnen worden genomen over organisatiegrenzen heen.
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