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Identity-gestuurde security 
komt op gang in Europa. 
Okta's nieuwe rapport "The State of Zero Trust Security 2022" 
heeft enkele belangrijke inzichten aan het licht gebracht. 
Ontdek hoe ver Europese organisaties zijn gevorderd in hun 
Zero Trust-journey en aan welke initiatieven ze prioriteit geven.

Het aantal Europese organisaties dat een 
Zero Trust-plan heeft geïmplementeerd, 
is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2021.

Identity management wordt als essentieel gezien voor een Zero Trust-strategie 
nu het aantal op inloggegevens gebaseerde aanvallen sterk toeneemt.

SSO en MFA voor werknemers behoren tot de meest geadopteerde 
Zero Trust-initiatieven bij Europese organisaties.

In de komende maanden gaat de adoptie van passwordless 
access in Europa zich verzevenvoudigen.

Europa verdubbelt de implementatie

Identity vormt de basis van Zero Trust

SSO en MFA worden overal uitgerold

Passwordless wint terrein… 

De 3 belangrijkste uitdagingen bij 
het implementeren van Zero Trust

… en financiële dienstverleners lopen voorop

Europa loopt iets achter op andere regio's als het gaat om de adoptie van Zero Trust, 
maar die achterstand wordt snel ingehaald nu bijna 100% van de organisaties een 
gedefinieerde strategie heeft geïmplementeerd of van plan is te implementeren.

Zero Trust groeit uit tot een universele mindset
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Bijna een kwart van de financiële dienstverleners over de hele wereld is van 
plan passwordless access te adopteren in de komende 12 tot 18 maanden.

De adoptie van Zero Trust bij Europese organisaties 
wordt voornamelijk belemmerd door:

Lees het volledige rapport "The State 
of Zero Trust Security 2002" als u meer 
wilt weten over Zero Trust-inzichten uit 
Europese en andere landen en waarom 
identity management centraal moet 
staan in een Zero Trust-architectuur.

Okta heeft Pulse Q&A opdracht gegeven om te praten met 201 hogere 
security-besluitvormers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 
Het onderzoek werd uitgevoerd tussen maart en mei 2022. 

Methodologie

91% geeft aan dat het jaarlijkse budget 
voor Zero Trust-initiatieven enigszins 
of aanzienlijk is verhoogd.
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