GDI.Foundation
A safer Internet for everybody & everywhere

Inleiding
Begin 2016 lanceerde we de stichting GDI.Foundation PROJECT366. Het doel: een jaar
lang kwetsbaarheden opsporen en de lekken rapporteren aan de getroffen bedrijven
en organisaties. Daarbij is steeds ook advies gegeven over het dichten en voorkomen
van lekken.

Impact & Resultaat 2016
De impact van een hack is groot. De impact van het voorkomen van een hack door het
opsporen van kwetsbaarheden is minder zichtbaar, maar net zo groot. Op basis van
Responsible Disclosure hebben wij de eigenaren op een respectvolle wijze
geïnformeerd opdat het lek gedicht kon worden.
Het afgelopen jaar hebben we veel moeite gestoken in het vinden en oplossen van
(onbekende) kwetsbaarheden in het meest belangrijke netwerk, het internet. Hierdoor
zijn er veel potentiële datalekken binnen multinationals, maar ook het MKB
opgespoord en opgelost. Misbruik van gevoelige data en apparatuur (binnen onder
meer ziekenhuizen en fabrieken) is voorkomen. Het resultaat: 690 ontdekte ernstige
beveiligingslekken ontdekt en gerapporteerd aan meer dan 590 organisaties, verdeeld
over 71 landen.
Zie voor meer info https://twitter.com/GDI_FDN/status/816581294134034432 incl
jaar rapport.

Innovatie
Ons werk onderscheidt zich daar wij als stichting geen commerciële afweging hebben
bij het detecteren en informeren over geconstateerde kwetsbaarheden en het
adviseren over oplossingen.

Toekomstplannen
Om verdere invulling te kunnen geven aan ons ambitieus doel het Internet veiliger te
maken hebben we de volgende doelstellingen:
1. Voortzetting PROJECT366
De reacties van de gedupeerde n.a.v. verstuurde Responible Disclosure zijn zo
positief en stimulerend dat we in onze vrije tijd verder gaan met het melden van
kwetsbaarheden. We hopen ook dat de “nieuwe” generatie ons hierbij wil
helpen, zodat onze kennis onder een breder publiek wordt verspreid en meer
mensen kunnen worden geholpen.
2. Ontwikkeling security dashboard
Gezien de exponentiële toenemende mogelijkheden van cybercriminelen is,
naar onze mening, een integrale aanpak noodzakelijk om risico’s te reduceren.
Om verdere invulling te geven aan ons ambitieuze doel om het internet veiliger

te maken, ontwikkelen we een security dashboard. In samenwerking met
Surfnet zijn de eerste stappen reeds gezet. Met het dashboard wordt inzicht
verkregen in:
❏
welke cyberrisico's u daadwerkelijk loopt
❏
de oplossing/ advies voor het dichten van de kwetsbaarheid
❏
toekomstige cyberrisico's & trends.
3. Kennisdeling
Het verspreiden van ons werk en creëren van bewustwording onder een groter
publiek willen we in 2017 doorzetten.
Het afgelopen jaar hebben we meerdere presentaties gegeven voor een diverse
groep mensen. Zowel nationaal (EPC, Algemene Rekenkamer) als
internationaal (GFCE Boedapest, GFCE Senegal, ITSEC 2016 Letved). Ook
hebben we meerdere workshops gegeven en bijgedragen aan andere (security)
evenementen zoals tijdens de nationale Alert Online campagne.

Wie zijn wij
GDI.Foundation is een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel
het internet veiliger te maken. Dit doen we niet alleen maar worden hierin in
ondersteund door o.a. SIDN fonds, NCSC, Rabobank en Surfnet.
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