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Security Bootcamp 2019 

Chris de Vries, redacteur iB-Magazine. Je reactie op dit artikel kan je sturen naar IBmagazine@pvib.nl.
Fotografie: Daisy de Pater.

Op 13 maart kwamen uit het hele land zo’n 750 informatiebeveiligingsspecialisten

bij elkaar in de Van Nelle-fabriek Rotterdam voor het SecureLink

cybersecuritycongres. Onder het thema ‘Better together’ werd er door

verschillende sprekers een lans gebroken om niet alleen ‘de eigen zaak’ te

beveiligen, maar door samenwerking het ook uit te breiden tot de ‘buren’.

IB4 Securitybootcamp_Opmaak 1  11-07-19  16:57  Pagina 30



34

KEYNOTESPREKER 

Erik Schoppen
Met veel belangstelling hadden wij uitgekeken naar de pre-
sentatie van Erik Schoppen, werkzaam bij de Rijksuniversiteit
Groningen en onderzoeker in de neurowetenschappen. Zijn
thema was ‘Cybersecurity en de zwakste schakel – de mens’. 
Emoties en vertrouwen in organisaties komen voort uit de
mentale en fysische eigenschappen van de mens. Onze
mentale gesteldheid bepaalt onze emoties en empathie (of
het ontbreken daarvan). De fysische gesteldheid bepaalt de
mate waarin de maatschappij impact op en macht over ons
heeft. De mentale gesteldheid leidt tot een houdbare en pro-
sociale positionering en dat leidt weer tot vertrouwen en
gedragsverandering in de fysische gesteldheid.

Echter daar waar cybersecurity over technologie gaat,
behandelt de neurowetenschap de zwakste schakel daar-
binnen, te weten: de mens. Binnen 150 milliseconden kan de
mens al een beslissing nemen welke voor zijn organisatie ver-
keerd kan uitpakken, want zijn gedrag is voornamelijk onbe-
wust spiegelgedrag.

De neurowetenschappen bestudeert twee kernthema’s:
1. De informatievoorziening (bereikbaarheid van informatie

voor onze hersenen).
2. De competentie (de betrouwbaarheid van het informa-

tiesysteem).

Erik Schoppen presenteerde een schema van hersenontwik-
keling en de betekenis ervan in ons denken. Zo bestaat het
oudste deel van onze hersenen (de hersenstam en het cere-
bellum) al meer dan 0,5 miljard jaar. Dit is het instinctmatig
(reptielen) brein. Functies: voornamelijk fysiologische behoef-
tebevrediging. Van de circa 85 miljard neuronen in ons herse-
nen zit 50% in dit deel, gericht op onbewuste fijnmotorische
aansturing. Een ¼ miljard jaar geleden ontwikkelde zich het
limbisch (mammal) systeem, waardoor gevoelens en expres-
sies tot stand kwamen. Pas zo’n 9 miljoen jaar geleden ont-
wikkelde zich de buitenste hersenschors (neocortex)
waarmee ook redeneren en plannen mogelijk was.

De hersenontwikkeling doorliep hiermee dus 3 fases. De
gesproken taal  (ongeveer 20.000 jaar terug) en de geschre-
ven taal (ongeveer 5.000 jaar terug) - en daarmee cultuur en
traditie - kwamen daaruit voort. Omdat de neocortex het lim-
bisch systeem opgevolgd heeft, volgt zij dus ook het limbisch
systeem en rationaliseert de cortex achteraf de door het lim-
bisch systeem genomen beslissing.

Hackers maken daarvan gebruik. Zij weten – als ‘psycholo-

Three stages of brain development. 

From brain trust to trust systems.

gen’ die zij (b)lijken te zijn – dat de mens angst en pijn wil ver-
mijden, streeft naar genot en gevoelig is voor autoriteit alsook
vriendelijkheid. De mens in noodsituatie zal snel en zonder
lang na te denken reageren. De hacker trekt dus aandacht,
biedt een direct uitvoerbare opdracht aan waaraan een
direct voordeel gekoppeld is, waar weinig inspanning voor
nodig is en sociale status gewonnen kan worden. De herse-
nen zijn met name voor dat laatste gevoelig, omdat dit de
kans verhoogt op beter voedsel en nageslacht.

Naast deze hersenontwikkeling heeft zich in de loop der tijd
het vertrouwen ontwikkeld en wel langs navolgende lijn:
• zelfvertrouwen (persoonlijk);
• sociale wederkerigheid (team vertrouwen);
• organisatie vertrouwen (meerdere teams samen -

gevoegd bijvoorbeeld tot een bedrijf);
• systeemvertrouwen (men kent elkaar niet, maar vertrouwt

op het systeem);
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• sociaaleconomisch vertrouwen (verbindingen op maat-
schappelijke schaal).

Deze hyperverbondenheid doet de emotionele kwetsbaarheid toene-
men. Ons brein is daarbij achtergebleven. Daarnaast zien wij een toe-
name van lerende systemen die niet alleen ons gedrag registreren, maar
ook daarop gaan reageren. Zij raken ons. Dit gaat zelfs zo ver dat (door
de ontwikkeling van) kunstmatige neurale netwerken, die continue ons
gedrag monitoren steeds beter in staat zijn ons gedrag te voorspellen en
(deels onbewust) te sturen. Erik Schoppen spreekt dan ook uit dat ‘neu-
rofacing’ (implantaten die rechtstreeks communiceren via onze herse-
nen) binnen enkele decennia toegankelijk zijn voor een breed publiek.
Hierdoor verleggen we een deel van ons evolutionaire biologisch ver-
trouwen naar digitaal vertrouwen op basis van kunstmatige intelligentie.
We vertrouwen steeds meer op onze virtual assistent (of digital agent).  

Vervolgens ging hij in op wat je iemand doet vertrouwen en dat is wan-
neer informatie met het gevoel wordt verbonden. Bovenstaand schema
verduidelijkt dat:

In de hersenen zijn onder andere twee stoffen aanwezig te weten:
dopamine en epinephrine (adrenaline). Het eerste stimuleert impulsief
zoekgedrag (‘gain novelty seeker’: benaderen, impulsief, risico), het
tweede beschermend, terughoudend gedrag (‘pain safety keeper’:
voorkomen, beschermen, vechten, vluchten of stilstaan).

Het proces dat hackers proberen te benutten werkt als volgt: lok een
positief emotioneel antwoord uit, dat produceert de beloning in de vorm
van dopamine en dat leidt tot de actie met vorming van adrenaline.
Hetzelfde proces dat plaatsvindt indien iemand reageert op het opflik-
kerend lampje van de mobiele telefoon. Op dit moment is mobielge-
bruik wereldwijd de grootste (mentale) verslaving.

Erik Schoppen vat één en ander als volgt samen: de motivatie en belo-
ning leidt tot de behoefte om verder te gaan (keer op keer). Ons gedrag

wordt emotioneel aangedreven en wordt ondersteund door onze
empathie (dat wil zeggen: denken, voelen en gedragen als een ander,
maakt ons blij). Dit wordt veroorzaakt door de spiegelneuronen en ver-
taalt zich in het elkaar imiteren als sociale wezens. Wie gaat niet gapen
als een ander gaapt?

Als uitsmijter attendeert Erik Schoppen de aanwezigen erop dat wij allen
attent moeten zijn op:
• Hoe competent is het systeem en waar komt de informatie van-

daan?
• Hoe werken de mensen binnen het systeem en wat is de cultuur van

de organisatie?
• Kijk nadrukkelijk uit voor de geautomatiseerde routines, dat zijn de

grote schadeberokkenaars.

INTERVIEW MET

Erik Schoppen
In aansluiting op de presentatie spraken wij met Erik Schoppen. Wij hoop-
ten handreikingen te krijgen hoe wij als mens ons kunnen wapenen tegen
de door de hacker  gecreëerde verleidingen. 

Mensen neigen tot routinegedrag en de hacker bereidt zich goed voor
en houdt dus rekening met dat routinegedrag. De perfecte misdaad is
dat de gehackte medewerker niet bewust is van de schade die hij ver-
oorzaakt. Voorbeeld van een hackingtechniek is het zogenaamd verlie-
zen van een USB-stick, welke na ‘vondst’ door derden gewoon in gebruik
wordt genomen. Het probleem is dat mensen regels vervelend vinden (ze
zijn vaak belemmerend) en daardoor ook de veiligheidsinstructies nege-
ren. 

Om hackers voor te blijven zal de toekomst ons de digitale assistent bren-

Competentie

Belofte
Cognitief (rationeel) verrtrouwen

Deelname
Affectief (emotioneel) vertrouwen

Neurotransmitters, hormonen
positief gevoel wint

Gedeelde neurale associatie
netwerken

snelste verbinding wint

Informatie Associatie Sociaal bewijs

Gedachten, gevoelens & gedrag Warmte

Schema: wat doet je iemand vertrouwen?
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gen. Deze spoort afwijkingen in patronen op en legt die aan de gebrui-
ker voor ter beoordeling. Het probleem is dat het brein een trucje leert en
dat voortdurend herhaalt. Ook een kind leert op eenzelfde wijze, waar-
door handelingen geautomatiseerd worden. Hierdoor kan ons brein effi-
ciënter werken. Daarom is gedragsverandering ook zo moeilijk. Deze
geautomatiseerde handelingen afleren is alleen mogelijk door nieuwe
handelingen aan te leren – die na verloop van tijd de oudere handelin-
gen vervangen. Voor organisaties is dit meestal te duur en te tijdrovend.
Als ze het zorgvuldig zouden willen oppakken dan moeten zij kostbare
‘sandboxes’ creëren waarin fouten gemaakt mogen worden.

De technologische ontwikkelingen gaan echter nu zo snel dat wij ook de
lange termijn consequenties niet meer kunnen overzien. Vroeger had je de
tijd om beschouwelijk te zijn, nu niet meer. Binnen een jaar moet je innova-
ties volgen op straffe van marktverlies. Als er fouten zitten in de innovaties
(in de apps) dan worden deze aangepakt op basis van ‘management by
failure’. Sandboxes zijn te duur, kosten tijd en geven geen garantie, waar-
door ook onze privacy in gevaar komt, omdat gevoelige informatie op
straat komt te liggen. En hierdoor verliezen gebruikers weer vertrouwen in
(alweer) nieuwe systemen. 

Denk ook aan nieuwe abonnement- en betaalsystemen, waardoor
‘betaalpijn’ verdwijnt. Dit is een belangrijk evolutionair signaal dat je brein
attendeert dat je mogelijk risico kan oplopen. Maar de  verleidingen zijn nu
domweg te aantrekkelijk, omdat ze altijd bereikbaar zijn. Wij proberen wel
door middel van protocollen zaken te veranderen rondom ons brein, maar
ons brein verandert niet. Ook al verwachten wij dat implantaten veel in
deze kunnen betekenen, wij weten nog te weinig van het brein af om nu
de resultaten of consequenties te overzien.

Wat we wel weten is dat ons brein gelimiteerd is in nieuwe informatie opne-
men. Het brein beschermt je door te filteren en alvast vooruit te kijken.
Bijvoorbeeld naar het weekend op vrijdagmiddag. Hierdoor verslapt de
aandacht op het werk – want je brein kan zich maar op een ding tegelij-
kertijd focussen. Dat is ook de reden dat het ideale moment voor hackers
de vrijdagmiddag is. Nog snel even dat ene mailtje wegwerken. Ook al
omringen wij ons met technologie, de mens blijft even kwetsbaar als een
miljoen jaar geleden.

Wij stelden dan ook de vraag of er iets te doen zou zijn om het veiliger te
maken. Erik Schoppen gaf aan dat dit de vorm zou moeten krijgen van
tweede muren, maar dit werkt niet echt. Het vertraagt slechts. De techniek
moet ons gaan beschermen. Mogelijk dat wij als beveiligingsspecialisten
vooroplopen, omdat wij ons bewuster zijn van de risico’s.

Eén van de risico’s is de haast waarmee wij leven en onthaasten is nu niet
meer mogelijk. Dan zou je in een andere, duurdere wereld leven. Mensen
vinden het fijn direct inzicht (via apps) te hebben in hun hebben en houden
en om behaalde voordelen met anderen te vergelijken.

Er is wel sprake van een soort tegenbeweging van bewust levende mensen
(voorbeeld ‘slow food’). Het is echter een dure manier van leven: je betaalt
echt meer en je moet je de luxe kunnen veroorloven. Per slot van rekening
is dopamine de ‘motor van de economie’ volgens Erik Schoppen.

De bescherming door ‘machine learning’ is een mogelijkheid, maar vereist
nog (menselijke) input. De beste wijze van bescherming: houd de meest
kwetsbare systemen buiten mensenhanden en bouw muren in van intelli-
gente zelflerende systemen die problemen signaleren en voorleggen aan
de specialisten. Verder moet de leverancier zijn product beter beschermen
en niet de eindgebruiker opzadelen met zijn problematiek. De mens als
zwakste schakel krijgt altijd de schuld, echter omdat het brein niet denkt als
een computer en niet kan omgaan met systeemproblemen, is dit een onre-
delijk uitgangspunt.

“Wat je nodig hebt zijn goede design thinkers en interface designers”, zegt
Erik Schoppen. Privacy by design is daar een voorbeeld van. Voorkom dat
je mogelijkheden in het systeem aanbiedt aan gebruikers die dat niet horen
te zien. Informatie en interactiemogelijkheden moeten alleen worden
getoond als het nodig is.

Toekomstig zal software tot ontwikkeling komen door machine coding. Er is
voldoende gebruikersdata beschikbaar om dit mogelijk te maken.
Gebruikersdata komt bijvoorbeeld uit onverwachte hoeken, niet alleen
door mobiele telefoons (die alles loggen), maar bijvoorbeeld ook vanuit
intelligente tandenborstels. Dit zijn inmiddels identificatiemiddelen met trac-
kingsystemen, want wereldwijd mag de data worden uitgelezen. Je moet
je afvragen of je dit als bedrijf ethisch verantwoord vindt.

In een land als China zal dit op minder problemen stuiten. Zij zijn gewend
dat de staat al veel weet. Daar is ook een WeChatapp gekoppeld aan een
socialcreditsysteem. De acceptatie zal zo hoog zijn, omdat de staat daar
ook welvaart tegenover stelt.

Maar laten wij realistisch zijn, ook in Nederland kijkt de overheid mee. Wij
krijgen er alleen niets voor terug. Ten aanzien van dit privacyvraagstuk
bezitten wij twee keuzes, te weten:
• Wij delen niets
• Wij delen wat we willen, maar stellen kritische vragen over de toege-

paste protocollen en met wie de informatie wordt gedeeld

Weet dat hackers ondernemers zijn. Voor hen is hacken gewoon business en
zijn het bedrijven met werknemers. En deze ondernemingen werken ook met
garanties, zoals vastgelegd in hun terms of use. Het ‘niet betalen’-advies van
de overheid is dan ook niet vrij van naïviteit.

Deze aanvullende, waardevolle inzichten leidt tot onze aanbeveling presen-
taties, onderzoeken en publicaties van Erik Schoppen (onder andere
columns in Management Team) te    volgen.
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