Motiv ICT Security verhoogt digitale weerbaarheid
onderwijscoöperatie SURF
IJsselstein, 30 juni 2020 – Cybersecurity dienstverlener Motiv ICT Security heeft een
aanbesteding van SURF, de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek, gewonnen.
Dit betekent dat Motiv de komende drie jaar aan de slag gaat met het verhogen van
de digitale weerbaarheid van een deel van de Nederlandse onderwijsinstellingen die
lid zijn bij SURF. Motiv zal de veiligheid van IT-systemen van die instellingen
controleren. Dit gebeurt middels Vulnerability Scanning Software, waarvoor Motiv
samenwerkt met Holm Security, en via beveiligingsonderzoek. Voor dit laatste geldt
dat Motiv deelneemt aan mini-competities; dit geldt ook voor twee andere partijen
met wie SURF een raamovereenkomst heeft gesloten.
Digitale weerbaarheid door constante monitoring
Om inzicht te krijgen in kwetsbaarheden van de deelnemers, implementeert Motiv
haar Vulnerability Management-oplossing die middels een dashboard realtime inzicht
geeft in bekende kwetsbaarheden. Er wordt bijvoorbeeld gescand op het voldoen
aan de veiligheidseisen van applicaties of het up-to-date zijn van patches. Wanneer
een mini-competitie op het gebied van beveiligingsonderzoek wordt gewonnen, gaan
experts van Motiv aan de slag met het actief onderzoeken van beveiligingsproblemen
(penetratietesten) in de systemen van deelnemende onderwijsinstellingen. Door op
deze manier inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden, kunnen deze
onderwijsinstellingen zich digitaal weerbaarder maken tegen aanvallen van buitenaf.
Richard Wolters, Marketing Manager bij Motiv ICT Security: “Wij zijn trots deze
samenwerking met SURF aan te kondigen. Samen zullen wij ervoor zorgen dat
SURF en haar deelnemers zich nog beter kunnen richten op hun missie: het samen
aanjagen van ICT-vernieuwing in onderwijs en onderzoek. Door de digitale
weerbaarheid van de deelnemende instellingen te optimaliseren, maken we niet
alleen deze instellingen digitaal weerbaarder, maar vergroten we ook de digitale
weerbaarheid van Nederland als geheel. Inmiddels zijn we voor een aantal
deelnemers al gestart met de voorbereidende stappen richting implementatie van
Motiv Vulnerability Management. Wij verheugen ons op een langdurige en
succesvolle samenwerking.”
--Over Motiv ICT Security
Motiv is een Nederlandse, private onderneming die ruim 21 jaar toonaangevend is als
cybersecuritydienstverlener. Motiv voorziet organisaties in zowel de publieke als de private sector van
ICT Security-oplossingen en –diensten ter voorkoming van cybercriminaliteit, datadiefstal en
datalekken. De ervaren securityprofessionals van Motiv identificeren zorgvuldig beveiligingsrisico’s bij
klanten en bieden, door het combineren van hoogwaardige kennis, slimme ideeën en technologische

mogelijkheden, innovatieve oplossingen die zorgen voor optimaal beveiligde bedrijfsprocessen en –
toepassingen.
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