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De experts. Edwin van Andel: Al bijna 35 jaar professioneel 

hacker en CEO van Zerocopter. Don Eijndhoven: Ruim twintig 

jaar actief in het cybersecurity vakgebied. CEO van Argent 

Consulting. Ook Godert-Jan van Manen heeft een schat aan 

cybersecurity-ervaring. Medeoprichter van Northwave. 

Intelligent Security Operations.

Op de vraag of de nieuwe fase van de digitale samenleving de 

urgentie tot cyberweerbaarheid verhoogt, reageren de experts 

nogal laconiek. Alles herhaalt zich. Cyberdreigingen zijn van 

alle tijd. Opmerkelijk is wel dat juist nu bedrijven hun 

budgetten voor security weer gaan inkrimpen. Vanuit 

businessperspectief begrijpen ze dat wel. “In crisistijd wil je 

vooral je bedrijf draaiende houden. Waar je kosten kan 

besparen, doe je dat.” Maar kortzichtig en misschien zelfs dom 

blijft dit krachtige mechanisme ook pagina 3
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De coronacrisis voedt de perceptie dat alles om ons heen drastisch verandert. Kijk bijvoorbeeld 

naar het versnelde tempo waarin de digitalisering toeneemt. Virtueel vergaderen is binnen 

enkele maanden tijd de standaard geworden – niet tot ieders tevredenheid overigens. 

ICT/Magazine sprak online met drie veteranen op het gebied van cybersecurity. Of alles op 

hun vakgebied ook verandert, valt te bezien. 
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“ Het mechanisme van  

korten op security tijdens 

een crisis is erg krachtig”

Expertsessie met drie cybersecurity veteranen
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De term antifragiel is a� omstig van de schrijver/fi losoof Nassim 
Nicholas Taleb, bekend van boeken als ‘Misleid door toeval’ en 
‘De zwarte zwaan’. In zijn boek ‘Antifragiel’ schrij�  Taleb: 
“Antifragiliteit gaat verder dan veerkracht of robuustheid. Het 
veerkrachtige is bestand tegen schokken maar blij�  hetzelfde… 
het antifragiele wordt beter... het antifragiele houdt van willekeur 
en onzekerheid...” Volgens Aron zijn methodes als agile, scrum 
of devops erg beperkt. Ze beperken zich tot de processen en 

nieuwe ontwikkelingen en activiteiten binnen ons bedrijf. 
Doorgaans worden ze niet toegepast op strategie, cultuur, fi nanciële 
modellen en bedrijfsmodellen. Ook aan veerkracht ontbreekt het 
nodige. In het algemeen is het doel van veerkracht om dingen 
veilig te houden. Maar hoe zit het met het nog beter maken van 
ons bedrijf in tijden van onzekerheid? 
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Tijdens de laatste ITxpo van Gartner – die voor het eerst volledig online plaatsvond – legde 

Dave Aron uit waarom bedrijven antifragiele strategieën nodig hebben. Methodologieën als 

agile en eigenschappen als veerkracht volstaan niet om succesvol te zijn in deze zeer onzekere 

en vluchtige wereld. Aron toont ons enkele hulpmiddelen die bedrijven of overheids instanties 

minder kwetsbaar maken.
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