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De situatie
De kracht van SIG ligt in het van binnenuit 
beoordelen van de beveiliging van software. Maar 
voor het complete beeld moet je óók de risico’s 
vanaf de buitenkant bekijken, met een zogenaamde 
penetratietest. Omdat dit zo specialistisch werk 
is, besteden veel klanten van SIG het uit. Als nog 
geen penetratietests zijn uitgevoerd, werkt SIG met 
externe specialisten zoals Cqure.

De oplossing
SIG beoordeelt hoe de software is gebouwd, trekt 
daar conclusies uit en maakt een rapportage van 
technische en organisatorische verbeterpunten, 
waaronder die ten behoeve van de veiligheid. 
Allemaal van binnenuit. De pentesters van Cqure 
worden geselecteerd per specifieke klantomgeving 
en proberen van buitenaf in het systeem in te breken. 
Daarna worden de rapporten van SIG en van de 
geselecteerde specialist van Cqure geïntegreerd. 
Hierdoor heeft de klant een buitengewoon 
compleet beeld van de kwetsbaarheden van zijn IT-
omgeving. Door het Lab van SIG te combineren met 
professionals uit de ethische hackerswereld, ontstaat 
een unieke dienst van onevenaarbare kwaliteit.

De Software Improvement Group (SIG) helpt klanten 

controle te krijgen over hun IT door te analyseren hoe 

goed de software is gebouwd. De kernvraag daarbij is: zijn 

de best practices voor bijvoorbeeld betrouwbaarheid en 

beveiliging toegepast onder de motorkap? SIG analyseert 

daartoe broncode en ontwerp en biedt de bijbehorende 

management consultancy. Een belangrijk voordeel is 

dat deze analyse tijdens het ontwikkelen gedaan kan 

worden, dus voordat de applicatie gereed is en andere 

securitytoetsen uitgevoerd kunnen worden. 

‘Cqure en SIG brengen beveiligingsrisico’s 
van software volledig in kaart’



Cqure heeft het vermogen om zeer 
bekwame ethische hackers exact 
te koppelen aan de specifieke 
klantomgevingen.
 “Vergelijk je IT omgeving met een huis”, zegt 
Rob van der Veer, verantwoordelijk voor 
de Security Practice binnen SIG. “Inbrekers 
proberen van de buitenkant in te breken. Daar 
hebben zij steeds weer nieuwe methodes voor. 
Of zij binnenkomen, hangt af van hoeveel tijd 
ze hebben en hoe het huis in elkaar is gezet. De 
binnenkant, dus. Nu kun je afwachten en hopen 
dat inbrekers niet binnen weten te komen, maar 
wanneer je zelf je zwakke plekken kent, kun 
je je wapenen en het hen moeilijker maken – 
bijvoorbeeld door je autosleutels uit het zicht 
te halen. Naast het bekijken van de binnenkant 
wil je voor de compleetheid de buitenkant ook 
testen. Daar vult Cqure SIG aan. Cqure kent 
voor elk soort huis een specialist: een jaren ’80 
rijtjeshuis kent andere kwetsbaarheden dan een 
nieuw opgeleverde villa uit 2015.”

“De samenwerking tussen SIG en Cqure 
werpt zijn vruchten af voor onze klanten”, 
gaat Rob verder. “Telkens blijkt, dat Cqure 
beveiligingsrisico’s blootlegt, die buiten de 

scope van ons onderzoek vallen en omgekeerd.” 
Waarom heeft SIG de benodigde kunde dan 
niet zelf in huis gehaald? “Omdat wij ervan 
overtuigd zijn, dat het twee heel verschillende 
activiteiten zijn. Wij zijn verregaand 
gespecialiseerd op óns gebied en kiezen ervoor 
om niet ook nog te focussen op een ander 
gebied. Maar wij willen wél samenwerken met 
de top op dat gebied: zoals bijvoorbeeld Cqure.”

‘De pentesters vinden vaak zwaktes in 
softwarecomponenten van derden’
De resultaten van de beveiligingstesten van 
Cqure worden door SIG verwerkt in een 
beveiligingsbeoordeling uitgedrukt in sterren: 
1 ster betekent dat het softwaresysteem zeer 
kwetsbaar is, 5 sterren betekent dat op het 
systeem extreem moeilijk is in te breken. Rob: 
“Voor het management van onze klanten is die 
wijze van beoordeling erg aantrekkelijk. Ons 
werk wordt daardoor grijpbaar. Uiteraard krijgt 
de klant ook een actieplan om de beveiliging te 
verbeteren. Dankzij ons sterrensysteem kan het 
management dan de voortgang volgen: als je 
van 2 naar 4 sterren bent gegaan, weet je dat 
er vooruitgang is geboekt.”

IT, en dan met name de applicaties, vormen meer en meer de ruggengraat van een 

organisatie. Bijna alle processen zijn afhankelijk van goede software. Met haar aanpak 

kan SIG kosten en risico’s inzichtelijk maken op het gebied van onderhoudbaarheid, 

betrouwbaarheid, performance en beveiliging van de software. Daaruit volgt een advies 

in de vorm van een actieplan waarmee de organisatie haar software maar ook zichzelf 

kan verbeteren. Zo wordt software beter te onderhouden, beter te beheersen en veiliger.

‘De specialisten van Cqure zijn  
professionals uit het topsegment.’

Rob van der Veer,
verantwoordelijk voor de Security Practice binnen SIG
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Een typisch voorbeeld van een kwetsbaarheid 
die de pentester van Cqure met hun 
penetratietesten blootlegt, is de kwetsbaarheid 
van derdepartij-componenten. Rob: “Zelfs 
wanneer je eigen software helemaal 
dichtgetimmerd is, kunnen hackers via 
gekoppelde software, die geleverd wordt door 
derden, soms tóch binnenkomen. Een ketting is 
immers zo sterk als zijn zwakste schakel.” 

‘Cqure vindt de juiste technische expertise 
voor specifieke technische behoeften’
SIG wil de beste zijn op haar vakgebied. Net 
als Cqure. En juist daarom vullen ze elkaar 
goed aan. Rob: “Wijsheid is erkennen wat 
je niet weet. Er zijn wel bedrijven die én 
penetratietesten doen, én naar de broncode 

kijken, maar in onze visie kun je op beide 
vlakken nooit zo goed worden als wanneer 
je je volledig op één ding richt.” In onze 
samenwerking zit de kracht: 1 + 1 = 3. 

Hoewel SIG en Cqure met name 
samenwerken op het gebied van applicaties, 
ziet Rob in de toekomst ook andere 
vormen van samenwerking ontstaan wat 
informatiebeveiliging betreft: “Cqure is een kei 
in het vinden van de juiste technische expertise 
voor een specifieke technische situatie of 
project.”


