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Technologie

Virussen, spyware en hackers bedreigen de veiligheid van automatiseringssystemen van

buitenaf. Binnen de organisatie zijn onwetendheid en slordigheid de grootste boosdoe-

ners. Feit is dat bedrijven de beveiliging van hun automatiseringssystemen onderschat-

ten. Vooral productieautomatisering is een stiefkindje.

In de maand dat bekend werd dat in de
Verenigde Staten miljoenen gegevens
van creditcardhouders zijn gestolen,
hield Stichting PAVO (www.stichtingpa-
vo.nl) een bijeenkomst over veiligheid
van bedrijfsautomatisering. De kwets-
baarheid van automatisering wordt sterk
onderschat, zo bleek uit de lezingen. De
(voedingsmiddelen)industrie is zich veel-
al nog niet bewust van de immense risi-
co’s die automatisering met zich mee-
brengt.

Sloten en alarmsysteem
Bij veiligheid van IT gaat het om de veilig-
heid van data en om de betrouwbaarheid
en beschikbaarheid ervan. De veiligheid
kan worden aangetast door aanvallers
van buitenaf, zoals virussen, trojans, spy-
ware, sabotage en hackers (zie kader).
Maar niet alle gevaren komen van buiten-
af. Ook binnen de bedrijven zelf ontstaan
de nodige veiligheidsrisico’s door onwe-
tendheid of slordigheid.
Voor het tegenhouden van indringers van
buiten presenteerde Ton Ariaans, direc-
teur Inencon, een driestappenplan. Eén:
een inbraakwerend informatiesysteem

(te vergelijken met sloten op de deur);
twee: een snelle detectie van een eventu-
ele inbraak (alarmsysteem); drie: zorgen
dat een inbraak zo kort mogelijk duurt
(snelle actie op de detectie, zodat inbre-
ker geen tijd heeft om hele huis te door-
zoeken).
Bij stap één is het belangrijk om alle
ingangen van een netwerk af te schermen
met minimaal een beveiliging bestaande
uit een firewall, antivirus-software en
anti-spyware. Behalve het installeren van
deze ‘sloten’ is het voor een optimale
werking ook nodig ze te onderhouden.
Een firewall bijvoorbeeld moet je correct
inrichten en vervolgens die inrichting
regelmatig veranderen om indringers bui-
ten de deur te houden. De poorten naar
het web zijn standaard ingesteld, maar
door die instelling te veranderen ben je
minder snel te detecteren. Alle maatrege-
len ten spijt maakt Ariaans duidelijk:
“Honderd procent veilig bestaat niet.”

‘Vergeten productiesysteem’
De interne bedreigingen van de veilig-
heid van data zijn vooral te wijten aan
onkunde en slordigheid. Productiebedrij-

ven maken wel gebruik van hun automa-
tiseringssystemen, maar overzien zelden
hun totale netwerk. Dat wordt dan ook
‘het vergeten productiesysteem’ ge-
noemd. Deze onkunde maakt dat bedrij-
ven de risico’s verbonden aan het net-
werk niet zien en dus ook niet bereid zijn
te investeren in de veiligheid ervan, zo is
de ervaring van Hans van Wijk, business
developer bij Actemium/Starren.

De gereedschappen hiervoor zijn wel op
de markt: systemen die netwerken moni-
toren, die registreren wie met wie com-
municeert en hoe de belasting is van (de-
len van) het netwerk. Om deze systemen
te gebruiken, moeten netwerken wel te
monitoren zijn. Dat betekent bijvoor-
beeld dat hubs, goedkope maar niet-
beheersbare switches, niet thuishoren in
een bedrijfsomgeving. Voor onderhoud is
het zinvol om een quarantainegebied te
installeren, zodat dienstverlenende be-
drijven geen toegang hebben tot het
bedrijfsnetwerk.
Met goed design, bijvoorbeeld segmen-

Beveiliging automatisering on

‘Honderd procent veilig bestaat niet’

Virussen en andere gevaren
Virus Een file die in staat is zich in andere files of in fy-

sieke hardware (disk, geheugen) te nestelen en
zich te vermenigvuldigen. Een file-virus wordt ac-
tief als de file actief wordt, een geheugenvirus
wordt actief als de computer een file opent. Vi-
russen hebben beschadiging van files/data tot
gevolg.

Worm Een parasitaire file die na vermenigvuldiging (ande-
re) systemen aanvalt. Een worm infecteert geen
files maar kan ze wel vervangen. Wormen veroorza-
ken problemen met de hardware van PC’s.

Trojan Een programma dat zich voordoet als applicatie,
voert zelfstandig acties uit die niet bedoeld zijn
door de gebruiker (bijvoorbeeld installeren van
virus of worm, verzenden of wijzigen van files).

Een Trojan kan zich niet vermenigvuldigen zoals
een virus of worm. Trojans resulteren in chaos en
ongewilde acties.

Spyware Een programma dat na installatie (ongewenst)
informatie over de gebruiker naar derden ver-
zendt. Dit kan resulteren in spionage of prvacy-
schending. Voorbeelden:
Cookie Cookie: Een file die informatie bevat

over het surfgedrag, kan informatie
bevatten over inlog, registratie of
credit card.

Key logger Een achtergrondprogramma dat
aanslagen toetst op passwords,
gevoelige informatie, et cetera.
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teren van het netwerk, zijn veel veilig-
heidsproblemen op te lossen, aldus Van
Wijk.

Slordig
Back-up tapes naast de server leggen
(helpt weinig bij brand), back-up tapes
nooit testen, servers neerzetten op plaat-
sen die gemakkelijk voor vreemden toe-
gankelijk zijn, wachtwoorden op memo-
briefjes aan computers hangen, illegale
programma’s downloaden van internet,
user accounts van ex-werknemers laten
voortbestaan. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden van slordig omgaan met
digitale informatie die René Smetsers, IT
security manager bij Nutreco, tegen-
kwam in de praktijk.
Om hierin verandering te brengen, moet
je werknemers eerst bewust maken van
het belang van Information Security. In
de praktijk zijn een goede communicatie
en een duidelijke verdeling van verant-
woordelijkheden onmisbaar om een
draagvlak te creëren voor veiligheidsbe-
leid.

CIA
Om de betrouwbaarheid en beschikbaar-
heid van data te kunnen garanderen,
moet een bedrijf werken aan CIA: ‘confi-
dentiality’, ‘integrity’ en ‘availability’.
Confidentiality betekent dat vertrouwe-
lijke gegevens alleen beschikbaar zijn
voor personen die daartoe een autorisa-
tie hebben. Integrity is het bewaken van
de integriteit van de gegevens, dat essen-

tiële informatie niet zomaar kan worden
gewijzigd. Availibility gaat over de aan-
wezigheid van gegevens op het juiste
moment op de juiste plaats, zodat de
productie doorgang kan vinden.
Confidentiality speelt vooral op corporate
niveau een rol, voor productie zijn inte-
grity en availability belangrijker. Als een
productiebedrijf niet meer kan communi-
ceren bijvoorbeeld, dan weet je ook niet
welke spullen je moet verladen. En als
blijkt dat je daadwerkelijke voorraad niet
overeenkomt met de gegevens, dan kan
de productie vastlopen.

Kruisbestuiving
In bedrijven die aandacht besteden aan
IT-veiligheid gaat vaak eerst de aandacht
uit naar de kantoren, de productie blijkt
een ondergeschoven kindje. De regels

die gelden voor kantoren, waar door-
gaans ook de IT-ers zijn gehuisvest, zijn
meestal niet direct te kopiëren naar de
productieomgeving. Zo kun je op kantoor
kiezen voor een schermbeveiliging die na
15 minuten in werking treedt, maar in
een productieomgeving is dat onge-
wenst. Ook het automatisch downloaden
van patches (aanvullingen op bestaande
software) kan vervelende gevolgen heb-

ben voor  programma’s in de productie.
Omdat voor de productieafdelingen
andere regels gelden, is het belangrijk ze
vroegtijdig te betrekken bij de veilig-
heidsplannen. Dan kunnen ze hun prakti-
sche inbreng geven. Deze kruisbestuiving
levert vruchtbare resultaten op, is de
ervaring bij Nutreco. Want “veiligheids-
beleid blijft een compromis tussen
gemak en veiligheid.”

Zelf doen?
Zijn bedrijven zelf in staat om hun IT te
beveiligen of is het beter dit uit te beste-
den? Uitbesteden kan volgens de spre-
kers, mits je zorgt dat je zo veel kennis
hebt dat je weet wat je nodig hebt, dat je
weet wat je krijgt en dat je je systeem zelf
kunt onderhouden. Of als je samenwerkt
met betrouwbare partners op dit gebied.

onderschat

Annemarie Barbier-Schenk

‘Veiligheidsbeleid blijft een
compromis tussen gemak en
veiligheid’

Smetsers stond aan de wieg van het
IT-veiligheidsbeleid binnen het
wereldwijd opererende concern Nut-
reco. Na het vaststellen van de basis-
voorwaarden waaraan de IT moet vol-
doen, zoals een antivirusprogramma
en het halfjaarlijks controleren van de
werking van de dagelijks gemaakte
back-up, ontwikkelde hij een veilig-
heidsbeleid dat hij met zijn afdeling
bij alle Nutreco-bedrijven checkt via
audits. Het gaat hierbij om zaken als
het aanstellen van verantwoordelijken
voor Informaton Security per business

unit, het maken van een risicoanalyse
voor productieprocessen, het creëren
van bewustzijn en het herzien van
contracten met ondersteunende
bedrijven. Om medewerkers alert te
houden, is via intranet een IT-veilig-
heidsvragenlijst beschikbaar. Alle 120
Nutreco-bedrijven kunnen zelf hun
vooruitgang meten.
De Spaanse vestigingen bleken bui-
tengewoon goed te scoren bij de
audit. De security specialist weet
waarom: “Voor IT-veiligheid gelden in
Spanje wettelijke regels.”
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Een netwerk in beeld
gebracht door soft-
ware die netwerken
monitort.


