
Geschat wordt dat in 2021 de schade door cybercriminaliteit de 
wereld jaarlijks rond de €6 biljoen kostBron. Dit is verdriedubbeld 
t.o.v. de kosten in 2015. Logisch dat cyber security voor veel IT’ers 
een belangrijk punt op de agenda is. Door deze drie fasen van 
beveiligingsmogelijkheden te implementeren, kan je jouw Micro-
soft 365 omgeving beter beschermen.

In 3 fasen naar een 
veiligere cloudomgeving

1 2 3

van de Nederlandse bedrijven is wel eens 
slachtoffer geweest van Cybercriminaliteit. 
2019 had 4700 cybercrime incidenten.

www.3fifty.eu 

Advies na 90 dagen
Adjust and refine key  
policies and controls

Breid de beveiliging uit naar 
on-premises afhankelijkhe-
den. Integreer met bedrijfs- 
en beveiligingsprocessen 
(legal, bedreiging van bin-
nenuit, etc.)

Advies 30 en 90 dagen
Advanced protections

* Beheerders accounts
* Data- en gebruikersac-
counts

Controle op naleving, bedrei-
ging en gebruikersbehoeften. 
Implementeren van stan-
daardbeleid en bescherming.

Advies eerste 30 dagen
Basic configuration

* Basis beheerdersbeveiliging
* Logging en analyse
* Basis identiteitsbescherming

Tenant configuratie opzetten. 
Bereid stakeholder voor op 
wat er verwacht wordt van 
hen.

Shared  
Responsibility

Gehacked worden of een 
volledige shut down van de 
IT-omgeving is voor velen een 
ware nachtmerrie. Toch zijn er 
organisaties die cyber secu-
rity nog niet (goed) geregeld 
hebben. 

Maak je gebruik van Microsoft 
technologie, dan ben je tot 
zekere hoogte door Microsoft 
beschermt, maar zij kunnen 
nooit volledige verantwoor-
delijkheid dragen. Je bent zelf 
ook verantwoordelijk voor een 
degelijke cyber security.  
Microsoft noemt dit principe 
“Shared Responsibility”. 

Het is dus belangrijk om te 
weten welke zaken je zelf kunt 
regelen om de beveiliging van 
een IT-omgeving te borgen.

SIMPLIFYING THE CLOUD

57%

Fase Fase Fase

De drie meest voorkomende vormen van 
cybercrime in 2019 zijn: ransomware,  
banking trojans en malware downloaders. 

van de IT’ers maakt zich zorgen over de gevol-
gen van cybercrime. Het grootste probleem is 
de onzorgvuldigheid van de medewerkers.
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https://degezondedigitaleorganisatie.nl/cybercrime-feiten-cijfers-voorspellingen-2019-2021/
http:// www.3fifty.eu 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/shared-responsibility
*https://www.emerce.nl/wire/it-nederland-opgewassen-tegen-toenemende-complexiteit-cybercrime 
https://www.emerce.nl/wire/ransomwareasaservice-verdienmodel-moderne-hacker 
*https://www.emerce.nl/wire/it-nederland-opgewassen-tegen-toenemende-complexiteit-cybercrime 
https://www.schade-magazine.nl/nieuws/archief/2020/06/in-eerste-5-maanden-2020-al-bijna-evenveel-cybercrime-slachtoffers-als-in-heel-2019/6287

