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Cybersecurity

Brandweerman
En nee, er gaan geen alarmbellen op uw 
computer af. Uw systeem ziet de keylogger 
als een toetsenbord, niets anders. “Ik hoor 
u al denken: dan moeten ze eerst binnen 
zien te komen”, vervolgt Hellinghuizer. “Als 
u denkt dat dat onmogelijk is, zit u er naast. 
Is het u bijvoorbeeld wel eens opgevallen 
dat het schoonmaakpersoneel in werkelijk 
alle kamers kan komen, zelfs waar u met 
uw hoogste security clearance soms niet bij 
kan?”
Er klinkt instemmend gebrom in de zaal. 
“Maar die inspectie van de brandweer van 
vorig jaar. Is er iemand die zich afvraagt of 
dat een echte brandweerman was?”

Rubber ducky
Het klinkt als een script voor een nieuwe 
‘mission impossible’, maar het gebeurt in de 
praktijk. “Als je voldoende tijd hebt en de 
incentive groot genoeg is, kun je verrassend 
ver komen”, legt Hellinghuizer uit. “Stel, je 
wilt fysieke toegang tot een bepaalde plant. 
Door een document te vervalsen waarin 
er toestemming wordt gegeven voor een 
brandinspectie, een vals ID-bewijs, een 
brandweerpak dat je op Ebay hebt gevon-
den en een grote dosis geduld en brutaliteit, 

kom je vaak op plaatsen waar je toegang 
hebt tot een pc. Eenmaal daar ga je niet 
stuntelen met een wi-fi dongel, wat moge-
lijk ook alarmbellen doet afgaan, maar steek 
je een ‘rubber ducky’ in een USB-poort.”

“Een rubber ducky is een als USB-stick ver-
momd apparaatje dat door de computer 
als een keyboard wordt herkend”, vervolgt 
Hellinghuizer. “Je kunt duizenden karakters 
pre-programmeren en zodra je de ducky in 
de USB-ingang steekt, worden die vanzelf 
uitgevoerd, zonder dat het systeem het ziet. 
Je verbindt de ducky met een telefoon hot-
spot die je ergens achterlaat en vervolgens 
kun je het systeem op afstand uitlezen.”

Wachtwoord
Het praktijkgedeelte begint en we worden 
uitgenodigd plaats te nemen achter de lap-
tops. We beginnen met de eerste en meest 
eenvoudige oefening, nadat we een formu-

lier hebben ondertekend dat de opgedane 
vaardigheden niet in de ‘praktijk’ mogen 
worden gebracht. “Mensen denken altijd 
nog dat een wachtwoord vreselijk ingewik-
kelde combinatie van letters en cijfers moet 
zijn, maar zo simpel is het niet meer”, legt 
Hellinghuizer uit. “De lengte van het wacht-
woord wordt steeds belangrijker. Je moet 
eigenlijk minimaal twaalf tekens gebruiken 
om enigszins safe te zijn.”
We maken een gebruikersnaam en wacht-
woord aan, bestaande uit maximaal zes 
karakters. Vervolgens laten we een program-
ma los op de gebruikersnaam-wachtwoord 
combinatie. “Na de lunch is die wel ge-
kraakt”, belooft Hellinghuizer. De cursisten 
kijken hem ietwat ongelovig aan, maar 
schuifelen toch richting de broodjes.

Brute force
En inderdaad, een minuut of twintig later 
zijn alle wachtwoorden, met uitzondering aten we voorop stellen dat cybersecurity 

nog een relatief nieuw fenomeen is en 
dat het een goede zaak is dat er über-
haupt aandacht aan geschonken wordt. 

Maar na het bezoeken van Yokogawa’s cyber security 
workshop met hacking course, is het wat ons betreft 
duidelijk dat dit een bijzonder overtuigende manier is 
om awareness te creëren.

Appen
Als journalisten zitten we met enige regelmaat naar 
een presentatie op een seminar te luisteren. Met een 
beetje mazzel heb je een goede presentator, goed 
geluid en een publiek dat een beetje meedoet. Maar 
we zien ook regelmatig presentaties waar de spreker 
zich met moeite staande kan houden, vechtend met 
microfoon en powerpoint presentatie. De helft van 
het publiek ligt te slapen, de andere helft is met het 
thuisfront aan het appen. Na het ‘thank you for liste-
ning’ volgt een obligatoir applausje en uiteraard heeft 
niemand vragen. 

Je kunt je medewerkers per interne mail laten weten dat cybersecurity een serieuze issue is, je kunt ze naar 
een seminar sturen waar ze van anderen horen hoe belangrijk cybersecurity is, óf je laat ze zelf onder bege-
leiding een systeem hacken en ervaren dat cybersecurity echt heel erg serieus genomen dient te worden.

Joeri van der Kloet Van zenden naar interactie
De meeste bedrijven beginnen langzaam te verschui-
ven van presentaties met vooral veel ‘zenden’ (hoewel 
er natuurlijk niks mis is met een steengoed verhaal) 
naar workshops met meer ‘interactie’. En de workshop 
cyber security van Yokogawa is daar absoluut het 
schoolvoorbeeld van. Is hacken moeilijk? Welnee, met 
een beetje kennis van zaken kom je een heel eind.

Paar tientjes
Hoe vaak kijkt u kritisch naar uw pc’s op de werkvloer? 
Mirsad Murtic en Mark Hellinghuizer van Yokogawa 
maken er een sport van. “Ziet u dit zwarte apparaatje?” 
vraagt Hellinghuizer, terwijl hij een zwart stukje plastic 
ter grootte van een halve AA-batterij omhoog houdt. 
“Dit is een keylogger, een hardwarematige keylogger 
om precies te zijn. Dit apparaatje registreert al uw 
toetsaanslagen en verstuurt ze via een wi-fi netwerk 
naar een persoon buiten uw organisatie. Je koopt het 
op Ebay voor een paar tientjes en wij proberen bij 
elkaar met enige regelmaat of we elkaars systemen 
kunnen hacken. Sinds de vorige keer dat het Murtic 
gelukt is, kijk ik elke ochtend of mijn toetsenbord 
rechtstreeks op mijn computer is aangesloten.”

Yokogawa workshop laat zien dat hacken gevaarlijk eenvoudig is
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van één cursist, gekraakt. Die heeft een 
spatie in zijn wachtwoord gebruikt en daar 
heeft het programma kennelijk wat moeite 
mee. Hellinghuizer legt het verschil tussen 
‘brute force’, ‘dictionary attack’ en ‘rainbow 
tables’ kraakmethodes uit. Wie nog steeds 
één wachtwoord gebruikt voor al z’n toe-
passingen, heeft vanavond meteen een 
klusje op de to-do lijst staan. 

IP-bereik
Nu we gezien hebben dat wachtwoorden 
slechts een beperkte bescherming bieden, 
gaan we een netwerk scannen en bekijken 
wat er te hacken valt. We stellen het IP-
bereik in waarbinnen we willen scannen. 
“Naarmate je het bereik krapper instelt, 
weet je software sneller iets te vinden”, 
licht workshopbegeleider Sjaak de Wit toe. 
Een minuut of wat later verschijnen er vijf 
icoontjes in het venster: vier Windows ma-
chines en één Linux machine zijn gevonden. 
“Waarom stapt de industrie eigenlijk niet 
gewoon af van het hele Windows platform?” 
vraagt mede-cursist Arjan, die werkzaam is 
in de olie en gas. “Dan ben je toch van het 
hele gezeur af?”
De Wit knikt begrijpend: “Maar in de praktijk 
kan het gewoon niet. Alles in de industrie 
is inmiddels Windows-gebaseerd. Je kunt 
dus wel als bedrijf je eigen operating system 
gaan bouwen, maar dan moet dus ook alles 
binnen je bedrijf daarmee kunnen werken. 
Dat gaat zo ongelofelijk veel geld kosten, 
dat het waarschijnlijk voor niemand interes-
sant is.”

Maatregelen
We kiezen een van de Windows machines 
als slachtoffer uit en geven het programma 
de opdracht het apparaat te hacken. In 
minder dan een paar minuten zien we het 
bureaublad van de gehackte computer en 

kunnen we ongestoord rondneuzen. Hel-
linghuizer licht toe: “Je ziet dat het met dit 
soort software echt niet bijzonder ingewik-
keld is, maar je kunt er natuurlijk ook wat 
aan doen.”
Met een aantal simpele tips en tricks laat 
Hellinghuizer zien hoe je cybercriminelen 
te slim af kunt zijn. Sommige oplossingen 
zijn minder hightech dan je zou verwach-
ten, maar juist die oplossingen blijken vaak 
bijzonder effectief te zijn. “Als je fysieke 
toegang vrijwel onmogelijk maakt, ben je al 
een heel eind”, vertelt Hellinghuizer. “Zorg er 
dus voor dat je USB-poorten fysiek afgeslo-
ten zijn, of beter nog, zorg er voor dat je pc’s 
achter slot en grendel staan.”
Maar het is ook slim om gebruik te maken 
van ‘two factor authentication’. In plaats van 
alleen een wachtwoord te moeten invoeren, 
wordt de gebruiker gevraagd een smartcard 
in te voeren en zijn wachtwoord in te typen, 
of met zijn vingerafdruk in te loggen. “En 
zoals ik eerder al zei, gebruik nooit hetzelfde 
wachtwoord voor meerdere toepassingen 
die belangrijk zijn”, waarschuwt Hellinghui-
zer. “Als je moeite hebt om je wachtwoorden 
te onthouden, gebruik dan een password 
store oplossing, zoals Keepass. Dat is be-
trouwbaar en werkt prima.”

Even opladen
Terwijl we met de volgende oefening bezig 
zijn, hebben we het met De Wit over de be- 
dreiging van binnenuit: werknemers die pc’s 
op de werkvloer gebruiken om ‘even’ hun 
Facebook te checken. “Op het moment dat 

je een telefoon op de USB-poort van een pc 
aansluit, alleen om op te laden, kun je al een 
serieus probleem hebben”, legt hij uit. “Maar 
je kunt ook bijna niet voorkomen dat opera-
tors die ‘s nachts aan het werk zijn op zoek 
gaan naar wat afleiding. Doorgaans gebeurt 
er niks en dan gaat zo’n nacht sneller voorbij 
als je wat te doen hebt. Je moet daar als be-
drijf dus echt beleid op maken en dat ook 
handhaven.”

Belletje
We proberen zelf nog even of de keylogger 
inderdaad zo makkelijk werkt. Hellinghuizer 
klikt het apparaatje tussen zijn toetsenbord 
en pc en met een ander programmaatje 
kunnen we in no-time bij de aanslagen van 
de cursusleider. Het werkt niet realtime, 
maar één druk op de downloadknop en 
een halve seconde later wordt het scherm 
ververst. “Ik kom heel vaak op plants”, vertelt 
Hellinghuizer, “en sommige computers zit-
ten in van die lade-achtige constructies. Ik 
durf te wedden als je daar aan de achterkant 
die keylogger in steekt, die er rustig jaren 
blijft zitten. En nergens, werkelijk nergens, 
zal er een belletje gaan rinkelen.”

Aan het einde van de workshop zien we 
tevreden gezichten om ons heen. De deel-
nemers, afkomstig uit allerlei subdisciplines 
van de industrie, hebben aan den lijve er-
varen hoe cybersecurity in de praktijk kan 
werken. “Ik kan hier echt wel wat mee”, zegt 
mede-cursist Arjan. “Hier gaan we meer mee 
doen.” 

    Een hardwarematige keylogger. Hoe vaak kijk je of 
jouw pc ook zo’n raar dingetje tussen het toetsen-
bord en de USB-ingang heeft?

<<  Vijf potentiële slachtoffers gevonden tijdens een 
vluchtige netwerkscan.
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