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WAT HEEFT EEN BEDRIJF DAT ONTVOE-

RINGEN HELPT VOORKOMEN, TE MAKEN 

MET HOOGGESPECIALISEERDE IT? OF WAT 

DOEN HOOG GEKWALIFICEERDE FINAN-

CIEEL-ECONOMISCHE SPECIALISTEN...

FOX-IT IS HET EERSTE DIGITALE, FOREN-

SISCH ONDERZOEKSBUREAU IN DE BE-

NELUX. MET BEHULP VAN BEST PRACTI-

SES EN ZELF ONTWIKKELDE, JURIDISCH  

VALIDE TECHNIEKEN HELPEN...
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NAAR AANLEIDING VAN DE VELE VRAGEN 

OVER BEVEILIGDE USB STICKS (ZIE OOK 

HET ARTIKEL ‘OP ZOEK NAAR... DE ON-

KRAAKBARE USB-STICK’ IN DE NIEUWS-

BRIEF VAN MEI 2006)...

USB STICKS

VANDAAG DE DAG ZIJN MAAR WEINIG 

BEDRIJVEN NIET IN HET BEZIT VAN EEN 

EIGEN WEBSITE. NAAST HET AANBIEDEN 

VAN ALLERLEI INFORMATIE WORDT ZO’N 

EIGEN WEBSITE VAAK... 

FOXERS AAN HET WOORD

“DE DIGITALE MAATSCHAPPIJ, DAT ZIJN 

WIJ”. DAT DEZE WAARHEID INMIDDELS IS 

DOORGEDRONGEN TOT EEN GROOT AAN-

TAL INSTANTIES, IS DIT JAAR WEL TE ZIEN 

AAN HET ENTHOUSIASME...

TRAININGEN

DE KOMENDE MAAND STAAT IN HET  

TEKEN VAN BELANGRIJKE PRIJZEN. FOX-IT 

IS DOORGEDRONGEN TOT DE FINALISTEN 

VOOR ZOWEL DE DELOITTE TECHNOLOGY 

FAST 50 ALS DE VERKIEZING...
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entrepreneur of the year

Menno van der Marel, directeur van Fox-IT, 

is verkozen tot een van de fi nalisten voor de 

Entrepreneur of the Year verkiezing 2006. 

Ernst & Young organiseert samen met Fortis 

het Entrepreneur of the Year-programma om 

succesvol ondernemerschap in Nederland te 

signaleren waarbij zij worden ondersteund 

door diverse organisaties. 

De verkiezing is bedoeld om ondernemerschap 

op een voetstuk te plaatsen aangezien onder-

nemerschap voor iedere economie in de wereld 

essentieel is. Tijdens de galafi nale op 7 oktober 

2006 in Den Haag wordt de winnaar bekend 

gemaakt. 

workshop veiligmobiel 
werken

Tijdens deze middag op 2 november a.s. zal er 

door middel van praktijkcases, workshops en 

live demo’s worden ingegaan op de vraagstuk-

ken rond de beveiliging van mobiel werken. 

Sprekers van o.a. TNO, Microsoft en Fox-IT 

zullen dit thema vanuit diverse invalshoeken 

belichten. Onder de deelnemers zal de laat-

ste nieuwe HTC S-620 SmartPhone verloot 

worden. U kunt zich per mail aanmelden via:  

workshop@veiligmobiel.nl. 

fast50

Fox-IT behoort voor het tweede achtereenvol-

gende jaar tot de 50 snelstgroeiende techno-

logiebedrijven van Nederland. In de Deloitte 

Technology Fast 50 2006 eindigden wij op de 

39e plaats.

De Deloitte Technology Fast 50 is een jaarlijkse 

ranglijst van snelstgroeiende technologiebe-

drijven in Nederland. Deloitte: “Het programma 

is in het leven geroepen om de uitzonderlijke 

prestaties van deze bedrijven te erkennen. 

De Fast 50 zijn de topondernemers van de 

toekomst, die snel denken en een leidende rol 

innemen in hun vakgebied.”

infosecurity 2006

Op 11 en 12 oktober 2006 vindt in de Jaarbeurs 

Utrecht alweer de achtste editie plaats van de 

vakbeurs op het gebied van informatiebeveili-

ging: de Infosecurity. Uiteraard is Fox-IT ook dit 

jaar aanwezig; een unieke kans, om in contact 

te komen met onze experts.

U bent van harte welkom om bij onze stand 

(hal 3, stand C025) langs te komen om verder 

geïnformeerd te worden over wat wij voor u 

kunnen betekenen met onze gevarieerde dienst-

verlening! Bij de registratie voor de beurs kunt u 

aangeven onze vendorsessie: “CSI op kantoor?” 

bij te willen wonen. De sessie vindt beide dagen 

plaats van 13.00 tot 13.30 uur. 

nivra

Met als thema: ‘Innoveer! Accountant tussen 

IFRS en iPod.’ zal op 22 november 2006 de 

Accountantsdag 2006 van het NIVRA worden 

gehouden in de Amsterdam RAI. Matthijs van 

der Wel (Fox-IT) verzorgt hierbij een workshop.

technet 2006

Ook over de grens woont Fox-IT beurzen bij; op 

19 en 20 oktober 2006 zijn we te vinden op de 

TechNet Europe in Sofi a, Bulgarije. 

Dit is het voornaamste Europese defensie-ge-

relateerde symposium met dit jaar als thema: 

“From Risk to Recovery - Identifying and Con-

trolling Business Risks Effectively!”
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opgewekt het laatste kwartaal in

Een opvallende tendens is dat we steeds meer gevraagd 

worden om te ondersteunen in het recherche- en opspo-

ringsproces bij de overheid. Waar we vroeger vooral een 

focus hadden op het bouwen van een veilige netwerk 

infrastructuur, zijn we nu bijvoorbeeld bezig met het ont-

wikkelen van internet aftap en analyseapparatuur. In een 

volgende nieuwsbrief kunnen we daar hopelijk meer over 

vertellen.

Deze nieuwsbrief bevat twee items die betrekking hebben 

op “storage security”. Waar in het verleden vooral de com-

municatie en toegang tot gegevens beveiligd werden, gaat 

nu ook veel aandacht uit naar de beveiliging van de opslag 

van gevoelige gegevens. De beste maat-regel daarvoor is 

het versleutelen van gegevens. Dat geldt voor zowel per-

soonlijke kleine USB-sticks als storage omgevingen van 

enkele terabytes. Op beide gebieden hebben we daar nu 

goede oplossingen voor gevonden die in de nieuwsbrief 

besproken worden.

Verder een uitgebreide toelichting op onze bijdrage aan 

het opleidingstraject tot digitaal rechercheur. Niet verge-

ten: 11 en 12 oktober vindt de Infosecurity in Utrecht plaats. 

Fox-IT staat daar nu als enige voor de 7e keer op rij. We 

hopen u dan weer te mogen ontmoeten.

ronald prins, directeur

DE KOMENDE MAAND STAAT IN HET TEKEN VAN BELANGRIJKE PRIJZEN. FOX-IT IS DOORGEDRONGEN TOT 

DE FINALISTEN VOOR ZOWEL DE DELOITTE TECHNOLOGY FAST 50 ALS DE VERKIEZING VAN DE ENTREPE-

NEUR OF THE YEAR VAN ERNST & YOUNG. WE ZIJN NIET ALLEEN OPGEWEKT OMDAT WE MOGELIJK PRIJZEN 

WINNEN, MAAR HET GAAT OOK ZAKELIJK ERG GOED. OP DIT MOMENT WERKEN WE MET 70 MENSEN EN WE 

HEBBEN NOG STEEDS EEN AANTAL VACATURES OPEN STAAN. 

op dit moment werken we met 70 
mensen en we hebben nog steeds 
een aantal vacatures open staan.
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driemanschap is meester op 
expertise-raakvlakken

“In één woord gezegd, is 

kennis en beheersing van 

criminaliteitsrisico’s ons 

specialisme”. Dit zegt Gert 

Jan Schol van het 50 mede-

werkers tellende Interseco 

in Den Haag. Hij vervolgt: 

“Oplossing- en onderzoek-

richtingen worden zo min 

mogelijk begrensd. Het 

gaat om de daadwerkelijke 

beheersing van alle risi-

co’s die zijn verbonden aan in- en externe cri-

minaliteit plus andere vormen van ongewenst 

menselijk handelen”. Die dienstverlening strekt 

zich uit van het voorkomen van incidenten, het 

beheersen en beperken van gevolgschade, maar 

ook het doen van fraudeonderzoek. Met als extra 

het trekken van lering uit de gebeurtenissen. 

Voorbeelden: “Wij leveren ondersteuning bij 

iets moeilijks als bedreiging en afpersing. Maar 

we adviseren ook over toegangs- en woonhuis-

beveiliging en geven verhoogde rijvaardig-

heidstrainingen”. Om de beste op dit laatste ge-

bied te blijven, is Directiechauffeur van het Jaar 

2006 - Marcel Markink - als rij-instructeur aan-

genomen. “Maar bij interne incidenten in een 

computer-omgeving, schakelen wij Fox-IT in”,  

vervolgt Schol. ‘Zo gauw  

het om iets digitaals gaat, 

kunnen wij bij Fox-IT te-

recht. Op dat gebied zijn zij 

een noodzakelijk iets, een 

bijna natuurlijke weder-

helft’. Zo meent de Fox-IT 

partner. “Zij kunnen alles 

op digitaal gebied: een ima-

ging van een harde schijf, 

terughalen van gegevens 

uit printerbuffers of zelfs 

telefoontjes via de centrale”. De andere partner, 

Instituut Financieel Onderzoek, deelt die me-

ning. Zij hebben op freelance basis 25 medewer-

kers in dienst. Dat gaat van hoogleraren tot aan 

forensische accountants en financieel economi-

sche experts. Met dit ‘dienstverband’ kunnen zij 

beroep doen op specialisten die volledig bij zijn 

op hun vakgebied. Zo is de juiste expert op de 

juiste plaats.

Voor de klant heeft het samenwerkingsverband 

tussen de drie bedrijven vergaande voordelen: 

er is altijd maar een contactpersoon, er wor-

den daadwerkelijk gewerkte uren gedeclareerd 

bij inschakeling van de diensten van drie top-

bedrijven in de Benelux. En de overhead blijft 

minimaal.

WAT HEEFT EEN BEDRIJF DAT ONTVOERINGEN HELPT VOORKOMEN, TE MAKEN MET 

HOOGGESPECIALISEERDE IT? OF WAT DOEN HOOG GEKWALIFICEERDE FINANCIEEL-ECO-

NOMISCHE SPECIALISTEN MET COMPUTER-EXPERTS? DE OPLOSSING VAN HET RAADSEL 

IS EVEN SIMPEL ALS DOELTREFFEND. ALS JE PROBLEMEN TEGENKOMT, DIE JE MET JE 

EIGEN MENSEN NIET VOOR 100% KUNT OPLOSSEN, DAN SCHAKEL JE ‘SPECIALISTISCHE’ 

PARTNERS VAN ANDERE DISCIPLINES IN. OP AFROEP! 

fox-it en 
veiligmobiel 
gezamenlijk 
in zaken
VOLGENS RECENT ONDERZOEK WORDEN 

WERKNEMERS STEEDS MOBIELER, MAAR 

HEBBEN BEDRIJVEN WEINIG AANDACHT 

VOOR DE RISICO’S. BEWUSTWORDING IS 

NIET ALLEEN NODIG VANWEGE VERLIES 

OF DIEFSTAL VAN MOBIELE APPARATEN, 

MAAR OOK VANWEGE MISBRUIK, ONGE-

AUTORISEERD GEBRUIK OF INBREUK VIA 

DRAADLOZE NETWERKEN. VEILIGMOBIEL 

LEVERT HOOGWAARDIGE OPLOSSINGEN 

OM DEZE RISICO’S IN TE DAMMEN.

Door de deelname van Fox-IT in VeiligMobiel 

versterkt VeiligMobiel haar positie op de Ne-

derlandse markt als dé specialist van mobiele 

werkplek- en communicatie-beveiliging. De 

kennis en ervaring die Fox-IT meebrengt en 

in het bijzonder de eigen Sec-IDTM PKI tech-

nologie, is voor VeiligMobiel essentieel om de 

dienstverlening rond mobiele projecten verder 

te kunnen uitbouwen. Voor Fox-IT is deelname 

in VeiligMobiel een manier om haar eigen groei 

te kanaliseren. 
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Geld wegsluizen. Valse overschrijvingen doen. Pornosites bezoeken in de tijd 

van de baas. Overmatig privé gebruik van internet. Net als bij andere bedrijven 

komt dit soort fraude ook voor bij de Delta Lloyd Groep. Onder de Delta Lloyd 

Groep vallen divisies als ABN Amro verzekeringen, OHRA, Delta Lloyd bank en 

Delta Lloyd verzekeringen. Plus vestigingen in Duitsland, België en Luxemburg.  

Omdat Delta Lloyd altijd aangifte doet van strafbare feiten, heeft het bedrijf 

een onafhankelijke, derde partij nodig. “Daarvoor schakelen we vaak Fox-IT in”, 

zegt Bakker. “Zij hebben de forensische specialisten die weten wat ze moeten 

onderzoeken. Belangrijk is dat de aanpak van Fox-IT bij een juridische proce-

dure rechtsgeldig is.”

Natuurlijk is het niet strafbaar als iemand gedragsregels op internet overtreedt. 

Maar het kan wel aanleiding zijn tot ontslag. Niet alleen omdat iemand werktijd 

misbruikt en in dat opzicht steelt van zijn werkgever. Maar ook om een volgens 

Bakker andere, misschien nog wel belangrijkere reden: “Stel dat een hacker 

kan achterhalen wie geïnteresseerd is in bijvoorbeeld kinderporno of wie zich 

anoniem denkt te kunnen uitdrukken op kinky chatboxen. Dat maakt zo iemand 

chantabel, ook in de werksfeer.”

WORKSHOP

Integriteit van het personeel en integer zaken doen zijn de belangrijkste kern-

waarden van Delta Lloyd, formeel neergezet door de Raad van Bestuur. Vol-

gens Tom Bakker helpt Fox-IT die kernwaarden te bewaken. En dat zijn geen 

loze woorden: “Recent hebben specialisten van Fox-IT hier een tweedaagse 

workshop over IT forensics gegeven voor onze security officers, IT’ers en frau-

decoördinatoren. In totaal een man of 20 vanuit alle divisies. Na afloop was 

iedereen onder de indruk van de kennis die Fox-IT aan ons kon overdragen.” 

De workshop heeft geleid tot het project ‘Handboek Forensisch IT Onderzoek’. 

“Je kunt niet zomaar even kijken wat iemand op internet doet”, aldus Bakker, 

doelend op privacybescherming. Ook fraudebestrijding moet integer gebeuren. 

“Het gaat erom forensisch, juridisch en technisch correct te handelen, zodat de 

uitkomsten van het onderzoek naar fraude rechtsgeldig is.” Behalve eigen men-

sen van Delta Lloyd zitten er ook Foxers in de projectgroep.

OUTSOURCING

Een extra complicerende factor is dat bij Delta Lloyd, net als bij veel bedrijven 

in de financiële sector, de hele IT-ondersteuning is uitbesteed. Bakker: “Zij be-

zitten de hardware en de software, maar de informatie en de data zijn van ons. 

Dat betekent dat afspraken goed vastgelegd dienen te zijn. Dus een extra reden 

om dat Handboek te maken.”

FOX-IT IS HET EERSTE DIGITALE, FORENSISCH ONDERZOEKSBUREAU 

IN DE BENELUX. MET BEHULP VAN BEST PRACTISES EN ZELF ONTWIK-

KELDE, JURIDISCH VALIDE TECHNIEKEN HELPEN WE KLANTEN O.A. 

FRAUDE TE ONDERZOEKEN. DELTA LLOYD HEEFT TRANSPARANTIE 

HOOG IN HET VAANDEL STAAN. GROUP SECURITY OFFICER TOM BAK-

KER VERTELT OVER DE FORENSISCHE SAMENWERKING MET FOX-IT.

fraudebestrijding delta lloyd met 
forensisch specialisten fox-it
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Deze gegevens staan onversleuteld op disks of 

tape. Bij het falen van één van de genoemde 

maatregelen of bij interne dreigingen bestaat 

nog steeds de reële mogelijkheid dat een 

kwaadwillende er mee vandoor gaat.  De meest 

voor de handliggende oplossing hiervoor is het 

versleutelen van al deze gegevens. Dat leek tot 

versleutelde data opslag: het laatste stukje van 
de beveiligingspuzzel? partnership decru en fox-it 
BEDRIJVEN KUNNEN KIEZEN UIT EEN GROOT ASSORTIMENT AAN BEVEILIGINGSMAAT-

REGELEN. BIJVOORBEELD FIREWALLS, VPN, TWO-FACTOR AUTHENTICATION EN BEVEI-

LIGDE USB-STICKS WORDEN AL OP GROTE SCHAAL INGEZET. EEN BELANGRIJK RESTRI-

SICO DAT OVERBLIJFT IS DE GROTE BERG AAN GEGEVENS DIE ZICH IN DE SERVERRUIMTE 

OF DATACENTER BEVINDT. 

voor kort een lastig probleem. Het bedrijf Decru 

heeft hier een goede oplossing voor in de vorm 

van de Decru DataFort. De DataFort versleutelt 

transparant de data op uw opslagsystemen. 

Het beheer van uw storage omgeving blijft on-

veranderd, maar het beheer over de toegang 

tot de gegevens ligt hiermee weer bij de data  

eigenaar. De evaluatie van dit product door 

de AIVD is binnenkort afgerond en daarmee 

kan het product ingezet worden voor de be-

scherming van gegevens tot en met het niveau 

Staatsgeheim Confidentieel. Decru DataFort- 

apparatuur kan worden ingezet in SAN (FC, 

iSCSI), NAS en SCSI tape back-up omgevingen, 

zonder aanpassingen aan servers, desktops,  

applicaties of de werkzaamheden van de ge-

bruiker. 

Decru is een NetApp bedrijf, meer informatie 

over Decru vindt u op http://www.decru.com.

aan welke usb stick kunt u al uw informatie toevertrouwen?

Bij dit onderzoek is gekeken naar een aantal 

veel gebruikte veilige USB sticks. Een greep 

uit de selectie: de BioSlimDisk iCool en 2.0, de 

Kobil mIDentity, de MXI Stealth, de SafeBoot 

Phantom en de Kingston DataTraveler Elite en 

Elite Privacy Edition.

Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht 

op het risico van toegang tot de informatie door 

een onbevoegde bij verlies en/of diefstal van 

een USB stick en het gemak waarmee hierna 

de gegevens uitgelezen kunnen worden. Als het 

goed is maakt de fysieke beveiliging van de stick 

in combinatie met de (verwachte) versleuteling 

van de gegevens dit onmogelijk. Hierdoor hoeft 

de eigenaar van de USB stick niet te vrezen voor 

een dergelijk verlies of diefstal. Tijdens het 

onderzoek zijn de handelingen uiteraard niet 

beperkt gebleven tot het insteken van een USB 

stick in een PC of het lezen van de handleiding. 

We hebben hiervoor alle aanvallen uit de kast 

getrokken die ook tot de beschikking staan van 

een serieuze aanvaller. Tijdens het onderzoek 

zijn de sticks fysiek opengemaakt en zijn chips 

weggehaald, toegevoegd, uitgelezen of her-

schreven. Communicatie tussen de chips op de 

USB sticks zijn afgeluisterd, gemanipuleerd en 

geblokkeerd. Ook zijn tools ontwikkeld om be-

paalde onderdelen aan te vallen, te ontcijferen, 

uit te lezen of te herschrijven. Alles bij elkaar is 

NAAR AANLEIDING VAN DE VELE VRAGEN OVER BEVEILIGDE USB STICKS (ZIE OOK HET 

ARTIKEL ‘OP ZOEK NAAR.. . DE ONKRAAKBARE USB-STICK’ IN DE NIEUWSBRIEF VAN MEI 

2006) HEEFT DE BUSINESS UNIT CRYPTO EEN ZOGENAAMD ‘KRAAKONDERZOEK’ UITGE-

VOERD. 

veel tijd besteed aan onderzoek, uitzoekwerk en 

soldeeractiviteiten.

 

De verschillen in veiligheid tussen de diverse 

sticks bleken heel groot. Slechts één van de on-

derzochte USB sticks is perfect geschikt tegen 

toegang tot de informatie door onbevoegden 

bij verlies of diefstal. Een andere is zeer sterk 

te noemen, echter alleen bij volledig correct ge-

bruik. De andere USB sticks boden minder tot 

weinig veiligheid. Bij een veel gebruikt model 

waren de gegevens zelfs al binnen vijf minuten 

na ‘diefstal’ uitgelezen.

Een gedeelte van onze resultaten is te zien op 

onze stand tijdens de InfoSecurity beurs op 11 en 

12 oktober. Het totale resultaat is verkrijgbaar in 

de vorm van een rapport. Voor meer informatie 

over dit rapport kunt u contact opnemen met 

Tjerk Suurenbroek op 015 - 284 79 99.
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het uitgangspunt van een veilige webapplicatie
VANDAAG DE DAG ZIJN MAAR WEINIG BEDRIJVEN NIET IN HET BE-

ZIT VAN EEN EIGEN WEBSITE. NAAST HET AANBIEDEN VAN ALLER-

LEI INFORMATIE WORDT ZO’N EIGEN WEBSITE VAAK GEBRUIKT VOOR 

HET AANBIEDEN VAN VERSCHILLENDE SERVICES AAN BEZOEKERS EN 

KLANTEN.

Het aanvragen van een verzekering 

op maat, het regelen van bankzaken 

of het boeken van een reis, alles kan 

tegenwoordig via het internet. Wat 

een webapplicatie anders maakt dan 

een ‘gewone’ applicatie, is dat een 

HET VOLLEDIGE ARTIKEL KUNT U 

OPVRAGEN VIA MARKETING@FOX-IT.COM 

OF DOWNLOADEN OP ONZE WEBSITE ONDER

WWW.FOX-IT.COM/VEILIGEWEBAPPLICATIE

pepijn vissers “spin” in het opleidingenweb
HET BELANG VAN INTERNET NEEMT SNEL TOE EN DAARMEE GROEIT OOK HET BELANG 

VAN INFORMATIEBEVEILIGING, SECURITY, HACKING EN DIGITAAL SPEURWERK IN GEVAL 

VAN MISSTANDEN. RECHERCHEURS EN ONDERZOEKERS SPECIALISEREN ZICH IN DIGI-

TAAL ONDERZOEKSWERK EN IT-MEDEWERKERS GROEIEN UIT TOT SECURITY EXPERTS. 

Fox-IT leidt mensen hiervoor op met een pak-

ket aan gespecialiseerde, op de praktijk gerichte 

opleidingen. Met groot succes, want de belang-

stelling is groot. 

SPECIALISTISCHE TRAININGEN

Pepijn Vissers, Forensic IT-expert en een van de 

docenten van de Business Unit Training, is de 

spin in het web wat betreft trainingen en op-

leidingen op het gebied van digitale recherche, 

security & hacking en  internationaal erkende 

opleidingen als CISSP en OSSTMM. De laatste 

twee zijn vrij theoretische trainingen, in tegen-

stelling tot de andere opleidingen uit ons pakket, 

aldus Pepijn. ‘Het gaat bij security & hacking en 

digitaal rechercheren vooral om de praktijk. Zo 

zijn we bij digitaal rechercheren vier van de vijf 

trainingsdagen vrijwel voortdurend op internet 

bezig met het oplossen van cases.’

De opleidingen zijn afgestemd op de deel-

nemers. ‘Sociale rechercheurs krijgen andere 

cases dan mensen die op internet 

speuren naar terroristische activitei-

ten of naar mensen die bespreken 

hoe je het Binnenhof gemakkelijk zou 

kunnen opblazen. Daarnaast geven 

we ook in-company trainingen’.

STERKE MARKTPOSITIE

De ontwikkelingen staan niet stil. Security & 

Hacking is inmiddels doorontwikkeld tot twee 

aparte trainingen: Ultimate Security en Prac-

tical Hacking. ‘Trainen is een vak apart. Onze 

docenten hebben een combinatie van didacti-

sche vaardigheden, vakkennis en jarenlange 

ervaring in Forensics & Auditing. Dat geeft ons 

een sterke marktpositie. De waardering van 

cursisten is groot en het maakt niet uit of dat 

mensen van opsporingsdiensten, particuliere 

bureaus of onderzoekers van grote fi nanciële 

instellingen zijn. Het geeft ontzettend veel vol-

doening als je hoort dat een bepaalde zaak door 

goed digitaal speurwerk is opgelost, 

wetend dat je een groot aantal van 

die “speurders” hebt opgeleid.’

UITSTRALING NAAR REGULIER 

ONDERWIJS

De betrokkenheid van Fox-IT en van 

Pepijn bij digitale beveiliging, zorg-

vuldig omgaan met informatie op in-

ternet en met het digitaal speurwerk 

gaat ver. ‘We geven veel gastcolle-

ges aan universiteiten en hogescho-

len en geven via het Studiecentrum 

Rechtspleging ook college aan de 

rechterlijke macht. Daarnaast ben ik 

betrokken bij het opzetten van MBO-

opleidingen tot particulier digitaal 

rechercheur binnen het reguliere 

onderwijs. Een aantal ROC’s heeft 

hierin het voortouw genomen. Spin in 

het web, dat kun je wel stellen,’ aldus 

Pepijn. ‘Gelukkig biedt Fox-IT daar-

voor de ruimte.’

MEER WETEN OVER ONZE 

OPLEIDINGEN? KIJK OP 

WWW.FOX-IT.COM, 

ONDERDEEL TRAINING.  

“training van digitale 
speurders en security 
experts wint snel terrein”

webapplicatie beschikbaar is voor de 

gehele wereld in plaats van enkel voor 

de gebruikers van een lokaal netwerk. 

Om die reden is de veiligheid van een 

webapplicatie van extra groot belang. 

In dit artikel, geschreven door Hugo 

Leisink, medewerker Forensics & Audits, zal vanuit een 

technische hoek gekeken worden naar hoe een website op 

een veilige manier opgezet kan worden, waarbij uitslui-

tend wordt gekeken naar de website zelf. 



f o x - i t  n i e u w s b r i e f  o k t o b e r  2 0 0 6  t r a i n i n g e n

forensics & audits          projects          crypto          training          managed services

DIGITAAL RECHERCHEREN: CSI OP INTERNET

“De digitale maatschappij, dat zijn wij”. Dat deze waarheid inmiddels 

is doorgedrongen tot een groot aantal instanties, is dit jaar wel te 

zien aan het enthousiasme voor de trainingen Digitaal Recherche-

ren. Deze training, ook wel bekend als “CSI op internet”, blijkt dit 

jaar vooral populair in de verzekeringswereld. Enthousiast lieten de 

cursisten casus na casus aan zich voorbijgaan. Of het nu ging om het 

ontmaskeren van een fraudeur of het traceren van een digitale bom-

melding, na vijf dagen waren alle cursisten in staat om deze digitale 

raadsels op te lossen. 

CISSP: 85% SLAGINGSKANS

Voor die security professionals die hun CV wilden opwaarderen, 

bleek de CISSP training van Fox-IT een goede investering: met een 

slagingspercentage van 85% blijft Fox-IT hoog scoren. Om te zorgen 

dat iedereen een goede kans maakt, organiseert Fox-IT twee terug-

komdagen voor het examen, iets wat duidelijk zijn vruchten heeft 

afgeworpen.

MEER SECURITY EN MEER HACKING BIJ 

SECURITY & HACKING 

Een van de opmerkingen die regelmatig terugkomt onder cursisten 

van deze training is: “ik zou graag wat meer willen weten over dit 

onderwerp, is het niet mogelijk om een deel van de cursus uit te brei-

den?”.

Op veler verzoek krijgt de populaire training “Security & Hacking” 

daarom binnenkort een nieuwe opzet: in plaats van diverse modu-

les zijn er dan nog maar twee trainingen, die diep ingaan op zowel  

security als hacking: 

■ Training Ultimate Security - duur: 1 week

■ Training Practical Hacking  - duur: 1 week

Met deze nieuwe opzet komt Fox-IT tegemoet aan de vraag naar  

kortere, intensievere trainingen. (zie ook interview op pagina 7).

fox-it trainingen
MEER WENSEN?

Voor die bedrijven die specifieke wensen hebben op het gebied van 

IT security en training, organiseert Fox-IT ook trainingen op maat. 

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afde-

ling Training via +31 (0)15 2847999 of training@fox-it.com. 

Naast deze trainingen zijn de docenten van Fox-IT regelmatig te  

horen als spreker op congressen, of als expert op radio en televisie. 

In de schaarse tijd die ze daarnaast overhebben, zetten onze docen-

ten zich in als adviseurs bij opleidingstrajecten van hogescholen en 

universiteiten.

AGENDA TRAININGEN

 Voor de volledige agenda van onze trainingen verwijzen wij u graag 

naar de website, www.fox-it.com. U vindt daar tevens het inschrijf-

formulier.


