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Gebrek aan middelen funest voor beveiliging 
In onze moderne maatschappij gaat er geen moment meer voorbij of we willen toegang hebben tot onze (zakelijke) 

gegevens, agenda’s, e-mail of allerlei andere in ICT systemen opgeslagen informatie. De alsmaar toenemende 

digitalisering, connectiviteit en mobiliteit maken dit mogelijk. Echter zorgen deze ontwikkelingen ook voor een 

verschuiving van een conservatief beveiligingsmodel met alle maatregelen geconcentreerd aan de randen van het 

bedrijfsnetwerk naar een aanpak waarbij de focus ligt op het beschermen van de informatie zelf. De juiste ICT 

middelen op het juiste moment ter beschikking hebben is hierbij essentieel om een adequaat niveau van 

informatiebeveiliging te waarborgen. Dit speelt zeker voor werknemers in ambulante functies zoals monteurs, 

adviseurs en account managers die altijd toegang tot bedrijfssystemen en informatie nodig hebben als ze onderweg 

of bij een klant zijn, maar we zien deze behoefte net zo goed ook bij medewerkers met een vaste werkplek. 

Deze whitepaper beschrijft enkele bedreigingen ten aanzien van informatie doordat er onvoldoende ICT 

voorzieningen en middelen aanwezig zijn. Hierbij worden enkele voorbeelden gegeven waarom gebruikers 

noodgedwongen op zoek gaan naar alternatieven. De whitepaper is bedoeld om security managers en lijnmanagers 

binnen organisaties te ondersteunen in het verkrijgen van budgetten en om een realistisch beveiligingsbeleid op te 

stellen. 

Inleiding 

Kennis en informatie zijn vaak het waardevolste 

bedrijfsbezit en deze moeten dan ook als zodanig 

worden beschermd. Informatie zelf kan van alles zijn 

zoals vertrouwelijke commerciële gegevens, 

persoonlijke of medische gegevens van klanten, 

onderzoeksresultaten, bedrijfsgeheimen of politiek 

gevoelige informatie. Vandaag de dag vindt er bijna 

geen bedrijfsproces meer plaats zonder dat 

informatie en communicatie technologie (ICT) 

hierbij een essentiële rol vervult. Bovendien stellen 

wet- en regelgeving – zoals ten aanzien van 

persoonsgegevens - mogelijk extra eisen aan de 

beveiliging van de informatie tijdens het opslaan, 

verwerken en het uitwisselen met anderen.  

 

Dit alles vereist een overwogen inzet van ICT 

voorzieningen en middelen. Bij de keuze voor ICT 

toepassingen ligt vrijwel altijd de nadruk op 

functionaliteit, (directe) kosten en eenvoud. Meestal 

leidt dit tot ICT oplossingen die geschikt zijn voor 

de meest voorkomende generieke bedrijfsprocessen 

binnen de organisatie. Helaas wordt daarbij te 

weinig stilgestaan bij randvoorwaarden zoals de 

beveiliging van de informatie of de behoeften van 

specifieke gebruikersgroepen zoals specialisten, 

onderzoekers of personen die werken met 

gevoelige informatie. Daarnaast worden – zeker bij 

grote kantoren - ICT systemen regelmatig rigide 

ingericht en conservatief beheerd, bijvoorbeeld met 

als doel om de beheerkosten te verlagen of om 

beveiligingsbeleid door middel van technische 

beperkingen af te dwingen. Zonder een voldoende 

ontwikkeld beveiligingsbesef bij de medewerkers 

zullen zij desondanks toch op zoek gaan naar 

manieren om de technische beperkingen te 

omzeilen. Hierdoor kunnen situaties ontstaan die de 

organisatie kwetsbaar maakt voor 

beveiligingsincidenten zoals het verlies van 

klantgegevens, het uitlekken van gevoelige 

informatie of gerichte cyberaanvallen. 

 

Deze whitepaper geeft aan de hand van acht veel 

voorkomende situaties weer waarom en hoe 

medewerkers opzoek gaan naar alternatieve 



 Whitepaper: Gebrek aan middelen funest voor beveiliging 

© 2012, www.qdmsecurity.nl 

 

 2 

methoden om toegang te houden tot de informatie 

en daarmee onbedoeld grote risico’s kunnen 

introduceren voor het bedrijf of haar klanten. 

Vervolgens worden verschillende kwetsbaarheden 

en oorzaken op een rij gezet, waarna een aantal tips 

volgen om een balans te vinden tussen behoeften 

van de gebruikers enerzijds en acceptabele risico’s 

ten aan zien van de beveiliging van de gevoelige 

bedrijfsinformatie anderzijds. 

Enkele waarom en hoe voorbeelden 

Thuiswerken: e-mail naar privé internet adres 

Wie kent niet situaties waarbij het handig is om 

thuis nog verder te kunnen lezen in een document 

of waarbij na werktijd nog met een collega moet 

worden gewerkt aan een rapport dat dringend af 

moet. Een USB geheugenstick is even niet onder 

handbereik of kan niet op het werkstation op het 

werk worden aangesloten. Inloggen op het 

bedrijfsnetwerk van huis lukt niet of is alleen maar 

beschikbaar voor enkele senior managementleden. 

Om ’s avonds of ergens anders verder te werken is 

het document naar een internet e-mail account 

sturen de meest gebruikte oplossing. Thuis de 

Hotmail of Google e-mail account openen en er kan 

verder worden gewerkt. Ondertussen staat het 

document op tal van openbare e-mail servers en 

privé computers. Daar blijft het meestal - op slecht 

beveiligde computers met eenvoudige 

wachtwoorden - tot in lengte van dagen staan. 

 

Altijd alles bij de hand: informatie op laptop, 

smartphone of in de cloud 

Informatie staat allang niet meer alleen op de 

beschermde servers in het datacentrum van het 

bedrijf. Data bevindt zich net zo goed op mobiele 

apparatuur zoals laptops en smartphones. Dit kan in 

veel organisaties wel eens de voornaamste plek 

blijken te zijn waar kritische informatie over klanten 

en projecten wordt bewaard. Zeker in 

adviesorganisaties met veel ambulante consultants 

die bij verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn, 

is het niet ongebruikelijk dat de informatie over 

projecten alleen op de laptop van de consultant 

wordt opgeslagen. Bovendien zien we een grote 

verschuiving van het opslaan van allerlei gegevens 

bij (gratis) clouddiensten. Daarnaast worden de 

laptops en smartphones nu voor zo veel zaken 

tegelijkertijd gebruikt, dat er een enorme 

opeenstapeling van zakelijke en privé gegevens en 

toegangscodes zoals wachtwoorden op staan. En 

hoewel dit natuurlijk niet de bedoeling is, wordt 

deze informatie niet na afloop van een opdracht 

vernietigd maar blijft deze bewaard om bij een 

volgende opdracht misschien te worden 

hergebruikt. Verlies en diefstal van mobiele 

apparatuur komt veelvuldig voor. Zonder adequate 

bescherming is een gemiddelde bedrijfslaptop dan 

ook een tikkende bom die veel reputatieschade of 

erger kan veroorzaken. 

 

Backups op privé USB disks 

Computergebruikers die vaak met laptops werken 

zijn inmiddels gewend om met enige regelmaat 

backups te maken. Maar waar en hoe maak je die? 

De meeste bedrijfsnetwerken bieden niet meer dan 

een fileserver waar je bestanden kunt opslaan. 

Geavanceerdere voorzieningen zoals synchronisatie, 

het zelf kunnen instellen van toegangsrechten of 

encryptie ontbreken. Bovendien denk je er pas aan 

om weer een backup te maken als je alweer thuis 

bent of op het punt staat je laptop mee te nemen 

op vakantie. Gelukkig ligt er thuis wel een snelle 

USB 3.0 1Tb disk waar nog wel wat plek is voor die 

paar 100Mb aan data van de klant. Met één van de 

vele gratis backup- en synchronisatietools op het 

internet is een reservekopie van de laptop zo 

gemaakt.
i
 

 

Nieuwer, beter en hip: privé middelen zakelijk 

gebruikt (Bring Your Own Device) 

De ontwikkelingen op ICT gebied gaan sneller dan 

een gemiddelde organisatie kan bijhouden. 

Bovendien zijn de meeste bedrijven zo 

georganiseerd dat standaardisatie op enkele 

modellen apparatuur en één pakket van (standaard) 

software wordt gezien als de manier om 

kosteneffectief te functioneren. 

De voornaamste bedreigingen en kwetsbaarheden 

vanwege een gebrek aan de juiste ICT middelen: 

� Uitlekken van gevoelige informatie 

� Informatie niet beschikbaar voor bedrijf 

� Informatie niet opgenomen in backups 

� Bedrijfsspionage 

� Besmetting met malware en gebruik van 

onbekende of illegale software 

� Doorsturen naar privé e-mail accounts 

� Informatie op onbeveiligde laptops 

� Informatie op onbeveiligde USB sticks 

� Verlies of diefstal van laptop, USB 

geheugenstick of smartphones 

� Onbedoeld gebruik van cloud computing 

� Zakelijk gebruik privé middelen (BYOD) 

� Gegevens delen via eigen webservers 

� Gebruik onveilige WiFi hotspots 

� Uitwisseling via peer-to-peer netwerken 

� Geen of slechte beveiliging van e-mail 

� Geen mogelijkheid tot uitvoering van clean 

desk beleid 
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Veel mensen beschikken tegenwoordig privé over 

betere of aanvullende ICT voorzieningen dan die 

welke hun baas ter beschikking stelt. Ze willen, 

naast de bedrijfsapparatuur, met hun eigen 

smartphone, laptop of iPad werken en willen hierbij 

ook software van hun keuze gebruiken. Gebruikers 

brengen hun eigen apparaat mee naar het werk 

(BYOD – Bring Your Own Device). En hoewel dit 

geen nieuwe ontwikkeling is – we werken al jaren 

van huis uit vanaf een thuis-PC via een VPN-cliënt 

of terminalsessie – geeft de explosieve groei van 

tablets en smartphones een extra impuls aan deze 

trend. Uiteraard wordt die hippe smartphone hierbij 

niet alleen privé gebruikt en net zo min wordt de 

iPad alleen voor zakelijke notities meegenomen. Het 

zakelijke en privé gebruik van ICT voorzieningen 

vermengt steeds meer en wordt bovendien minder 

transparant. Als gevolg daarvan staan 

bedrijfsgegevens op ontelbare apparaten waar de 

baas bovendien geen of maar deels zeggenschap 

over heeft. Gevoelige informatie kan zo gaan 

rondslingeren op talloze onbekende 

gegevensdragers of bij clouddiensten. 

 

Werken binnen projectteams: peer-to-peer 

netwerken
ii
, webportals en rogue devices

iii
 

Bedrijfsnetwerken zijn vrijwel zonder uitzondering 

afgeschermde computernetwerken waarbinnen een 

aantal netwerkdiensten worden aangeboden. 

Uiteraard zijn er standaard file, print, e-mail en 

internetservices aanwezig. Maar wat te doen als je 

met een aantal collega’s aan een gevoelige 

opdracht moet werken? Bij wie vraag je een 

afgeschermde plek op een fileserver aan? Is dat ook 

binnen een uurtje geregeld? Weet je dan zeker dat 

alleen door jou aangewezen projectmedewerkers 

erbij kunnen, dus ook geen onbekende beheerders 

of helpdeskmedewerkers? Sommige bedrijven 

bieden wel webportals aan waarbij iedereen zelf een 

nieuwe werkomgeving kan aanmaken.
iv
 Maar ook 

dan nog zijn er onbekende beheerders, is encryptie 

niet beschikbaar en hangen deze portals vaak ook 

aan het internet zodat iedereen er toch maar vooral 

altijd en overal bij kan. Veel makkelijker is het dan 

toch om gewoon even wat netwerkshares aan te 

maken op de eigen laptop en die te delen? 

Misschien zelfs wel iets luxer en gewoon voor een 

paar tientjes een WiFi draadloos toegangspunt of 

een NAS
v
 in het netwerk hangen. Makkelijk en 

direct ook beschikbaar voor je collega’s als jouw 

laptop even uitstaat. 

 

Het Nieuwe Werken, maar wel op onze manier: 

privé websites en servers 

Naast peer-to-peer netwerkjes heeft de wat 

gevorderde gebruiker tegenwoordig wel 

makkelijkere methodes om voor zichzelf of de 

collega’s te zorgen dat bestanden, kennisbanken of 

software eenvoudig en altijd vanaf werk of de klant 

zijn te benaderen. Met diverse gratis tools is een 

oude computer zo aangesloten op het internet via 

de breedbandaansluiting thuis. Met een webserver 

met wiki software is in een handomdraai een 

doorzoekbare omgeving gecreëerd om samen met 

collega’s en klanten bestanden uit te wisselen, 

kennis te delen of om gezamenlijk aan projecten te 

werken. Met een beetje handigheid is de server zelf 

uitstekend te beveiligen met VPN
vi
 over SSL

vii
, 

wachtwoorden of tokens. Klinkt als te moeilijk? Dan 

kan met enkele muisklikken natuurlijk ook van één 

van de vele gratis clouddiensten worden gebruikt 

om een Gigabyte aan data te delen met anderen. 

 

Help, ik moet iets beveiligd versturen: winzip met 

wachtwoord 

Het doel van informatie is meestal om vroeg of laat 

ook te worden uitgewisseld met andere personen. 

Een bewuste medewerker realiseert zich dat 

gevoelige informatie zo maar versturen via e-mail 

onveilig kan zijn. Bovendien geeft dit geen garantie 

dat de ontvanger de enige is die de e-mail zal lezen. 

Misschien wordt alle e-mail wel automatisch 

doorgestuurd naar een ander extern e-mailadres of 

is de mailbox gedeeld met een secretariaat. Ook 
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een typefout in een e-mailadres is zo gemaakt 

waardoor vertrouwelijke informatie met één 

muisklik de deur uitgaat naar een onbekende 

persoon.  

 

De oplossing is natuurlijk om het bestand te 

versleutelen! Hoe gaan we dat doen? Welk 

programma staat er op mijn computer en kan de 

ontvanger het bestand dan nog wel openen? Hoe 

maak ik het wachtwoord bekend bij de ontvanger? 

Voldoet de gebruikte methode eigenlijk wel? 

Binnen bijvoorbeeld het overheidsdomein gelden 

strikte voorschriften voor te gebruiken 

communicatiemethoden en encryptietechnieken.
viii

  

 

Helaas zijn maar weinig mensen bekend hoe dit in 

de praktijk werkt, laat staan dat ze beschikken over 

de bijbehorende software of encryptiemiddelen. 

Wie weet nu wat PKI
ix
 is, waar haal ik een token 

vandaan? Hoe kan ik het hele e-mailbericht 

onleesbaar maken en niet alleen een bestand als 

bijlage? Wat is PGP
x
 ook alweer? Precies, lastig, dus 

dan maar winzip gebruiken (‘maar dan wel met 

AES256 heb ik gehoord’) en het wachtwoord even 

SMS-en,…bericht verzonden. 

 

Clean desk, maar waar laat ik mijn spullen? 

Vertrouwelijke documenten mogen niet 

rondslingeren en computers moeten bij afwezigheid 

zijn vergrendeld. In vrijwel ieder beveiligingsbeleid 

of bekende informatiebeveiligingstandaard zoals 

ISO27002 of NEN7510 staat er wel iets over clean 

desk en clean screen. Soms wordt er zelfs 

gesproken over de noodzaak van aparte beveiligde 

werkruimtes. Maar hoe worden bezoekers en 

andere personen herkend en eventueel uit open 

kantoortuinen geweerd? Heeft iedereen ook de 

mogelijkheid om zijn spullen snel even achter slot 

en grendel weg te leggen? Voldoen de sloten en 

opbergmiddelen wel of is een eenvoudige paperclip 

voldoende om ze open te krijgen? In steeds meer 

kantoortuinen ontbreken zelfs de meest eenvoudige 

persoonlijke opbergkastjes al. Ook goede (en 

dagelijks leeg gemaakte) papiervernietigers 

(‘schredders’) zijn vaak zeldzaam! 

Kwetsbaarheden en oorzaken 

De voorgaande voorbeelden laten zien dat ook in 

de digitale wereld mensen creatief zijn in het roeien 

met de riemen die er zijn en hoe ze door fysieke 

beperkingen in hun werkomgeving worden 

gehinderd. Zelfs beveiligingsbewuste medewerkers 

zijn bereid om allerlei beveiligingsmaatregelen en 

voorschriften te omzeilen als ze daardoor verder 

kunnen werken.  

 

Enkele van de voornaamste situaties waarbij ICT 

middelen niet toereikend blijken te zijn: 

• geen bescherming van mobiele apparatuur tegen 

diefstal en verlies; 

• geen goede telewerk mogelijkheden; 

• geen goede afgeschermde en instelbare 

samenwerkingsmogelijkheden; 

• geen beleid t.a.v. clouddiensten; 

• geen afgeschermde (centrale) backup 

voorzieningen voor mobiele apparatuur; 

• geen afgedwongen (sterke) authenticatie en 

toegangsbeleid; 

• dwingende voorschriften maar ontbreken van 

(encryptie) middelen of goedgekeurde 

gegevensdragers; 

• geen goede werkplek, afgeschermde werkruimtes, 

of afgesloten opbergmiddelen beschikbaar. 

 

Veel voorkomende oorzaken die hieraan ten 

grondslag liggen zijn: 

• laag beveiligingsbewustzijn en kortzichtigheid; 

• geen rekening gehouden met wet- en regelgeving 

of contractuele verplichtingen; 

• geen rekening gehouden met specifieke 

gebruikersgroepen en -eisen; 

• gekozen voor functionaliteit zonder voldoende 

afweging voor informatiebeveiliging te maken; 

• geen budget en inkoopbeleid niet afgestemd op 

eisen van gebruikers of klanten; 

• ontbreken van informatiebeveiligingsbeleid en 

duidelijke richtlijnen; 

• onbekendheid of ontbrekend classificatie van 

informatie methode; 

• onbekendheid met procedures om middelen of 

toepassingen te verkrijgen; 

• onbekendheid met mogelijke (betaalbare) 

beveiligingstechnieken en –oplossingen; 

 

Bedreigingen die op de loer liggen zijn natuurlijk 

verlies van gevoelige gegevens die per ongeluk in 

handen komen van onbevoegden. Wat zij er 

vervolgens mee doen kan van alles zijn. Geven ze de 

gevonden informatie terug of spelen ze deze door 

naar een journalist of verkopen ze deze aan een 

concurrent? Reputatieschade, financiële 

schadeclaims of juridische aansprakelijkheid zijn 

maar een paar van de mogelijke vervelende 

gevolgen. Cybercriminelen spelen ook graag in op 

de beschreven zwakke plekken in de beveiliging bij 

de gebruikers. In de wetenschap dat mobiele en 

thuisgebruikers vaak minder zijn beschermd richten 

zij hun pijlen onder meer op de nieuwe 

smartphones. Met gerichte aanvallen kan malware 

worden verspreid om zo gevoelige informatie of 

bijvoorbeeld toegangscodes te ontfutselen.  

 

Misschien wel de meest onderschatte dreiging is die 

van bedrijfsspionage. Niet alleen journalisten of 
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concurrenten zijn geïnteresseerd in het doen en 

laten van het bedrijf, ook inlichtingendiensten 

onderkennen de mogelijkheden om via digitale 

wegen hun informatiepositie te verbreden. Ook de 

AIVD waarschuwt in haar jaarverslag 2010 voor de 

gevaren van cloud computing. Het op dergelijk 

manier uitbesteden van systeembeheer aan 

cloudleveranciers kan ertoe leiden dat informatie, 

waaronder e-mailberichten, onbedoeld in het 

buitenland wordt opgeslagen op daar aanwezige 

servers, waardoor buitenlandse inlichtingendiensten 

eenvoudig toegang tot deze informatie kunnen 

verkrijgen.
xi
 

Tips: Welke aanpak dan wel? 

Een goede aanpak begint met het serieus nemen 

van de waarde van informatie, het onderkennen van 

de gevaren en het accepteren van de 

verantwoordelijkheid die een organisatie heeft 

richting haar klanten, relaties, stakeholders en t.a.v. 

wettelijke verplichtingen. Dit alles komt tot uiting in 

een gedragen en door de directie goedgekeurd 

beveiligingsbeleid, richtlijnen voor de classificatie 

van informatie en het vaststellen van een 

basispakket van maatregelen ten aanzien van de 

bescherming van gegevens. 

 

Als deze fundamentele zaken zijn belegd, dienen 

werkende beveiligingsmaatregelen te worden 

uitgerold. Vaak moet hierbij een drempel worden 

overwonnen in de perceptie van veel lijnmanagers. 

Zij ervaren beveiliging vaak als iets dat het werken 

onmogelijk zal maken en veel kosten met zich 

meebrengt. Hierdoor blijven keer op keer weer 

discussies oplaaien of een maatregel wel of niet 

moet worden toegepast. Door het ontbreken van 

ondersteuning van het lijnmanagement zal bij de 

medewerkers een cultuur blijven voortbestaan 

waarbij beveiliging van informatie als lastig en 

omslachtig wordt gezien. Het omzeilen van 

beveiligingsmaatregelen blijft dan een geoorloofd 

kat-en-muis spel met de ICT afdeling. Een dergelijke 

bedrijfscultuur is funest en kan alleen worden 

doorbroken als het beveiligingsbeleid gepaard gaat 

met een zichtbare en laagdrempelige manier om de 

uitwerking in de praktijk ook te faciliteren. 

 

Effectieve beveiligingsmaatregelen hoeven niet 

duur, complex of moeilijk te zijn. Een maatregel 

zoals volledige versleuteling (encryptie) van de 

harde schijf van computers is tegenwoordig zeer 

eenvoudig en erg effectief tegen verlies of diefstal. 

Gebruikers merken vrijwel niets van deze software 

en de prestaties van moderne computers hebben er 

niet onder te lijden. De meeste van deze 

oplossingen zijn bovendien in staat om eveneens 

USB geheugensticks of externe harde schijven te 

versleutelen. Makkelijk – bijvoorbeeld via 

zogenaamde vercijferde datacontainers – om 

meteen veilige backups te faciliteren. Eigenlijk is er 

dus geen excuus om niet de harde schijven van alle 

laptops én werkstations te versleutelen.
xii

 

 

Een ander belangrijk punt is om niet te bezuinigen 

op eenmalige kosten. Op de langere termijn 

verdient dit zich zeker terug. Vaak zien we 

bijvoorbeeld dat bij organisaties waar met 

gevoelige informatie wordt gewerkt er voorschriften 

zijn om deze gevoelige informatie alleen op 

goedgekeurde USB sticks op te slaan. Helaas zijn er 

echter maar enkele USB sticks beschikbaar op de 

hele afdeling. Men moet dus iedere keer tijdelijk 

een USB stick reserveren en na afloop weer 

inleveren. Wachtwoorden van de USB sticks raken 

hierdoor nog al eens kwijt waardoor USB sticks 

waardeloos worden. Het is al heel wat als er één 

beveiligde USB stick beschikbaar is op het moment 

dat je hem nodig hebt. Omdat het werk doorgaat 

zijn dus altijd weer onbeveiligde privé USB sticks in 

omloop. Daarnaast kennen we allemaal wel de 

verhalen over verloren of achtergelaten USB sticks 

met alle gevolgen van dien. Is een eenmalige 
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kostenpost van pakweg 100,- Euro voor een goede 

USB stick per persoon de schade aan reputatie of de 

financiële of politieke gevolgen waard? 

 

Nog een interessant aspect is ministens net zo 

fundamenteel. Als informatie zo waardevol is, hoe 

komt het dan dat de meeste maatregelen nog 

steeds voornamelijk de randen van de ICT-

infrastructuur beschermen? We stoppen jarenlang 

veel geld in netwerkfirewalls, antivirus servers, 

reverse-proxies, application level firewalls, endpoint 

protection en andere op zich zelf nuttige ICT 

beveiligingssystemen. Maar we staan onvoldoende 

stil bij essentiële zaken als het bewustzijn van de 

directie en medewerkers, het toepasbaar maken van 

procedures of nadenken hoe we omgaan met 

incidenten. Ook detectiemogelijkheden en 

dieptebeveiliging zijn vaak zeer beperkt. Bovendien 

zijn de vele maatregelen niet gericht op het 

beschermen van de daadwerkelijke informatie. Met 

een verschuiving naar clouddiensten en mobiele 

gebruikers voldoen deze tamelijk statische 

beveiligingsconcepten niet langer – data kan zich 

immers overal bevinden. Technische 

beveiligingsmaatregelen moeten dan ook veel meer 

de nadruk gaan leggen op het beschermen van de 

opgeslagen data zelf, evenals op de wijze waarop 

deze wordt verwerkt en digitaal of fysiek wordt 

getransporteerd. Data Loss Prevention (DLP) 

systemen kunnen hierbij helpen.
xiii

 Daarnaast zou 

eigenlijk elk opgeslagen bestand – of dat nu inde 

cloud, op een laptop of op een USB stick is - door 

middel van bijvoorbeeld een Public Key 

Infrastructure versleuteld dienen te zijn.  

 

Ook de verwevenheid tussen privé en zakelijk 

gebruik van apparaten maakt het lastig om grip te 

krijgen op de beveiliging van informatie op 

thuiswerkplekken, laptops, smartphones en tablets. 

Een beveiligingsbeleid en een classificatieschema 

voor informatie zijn twee belangrijke zaken die 

kunnen helpen om de informatiehuishouding te 

helpen organiseren. Daarnaast zou de organisatie 

het gebruik kunnen toestaan mits er wel enkele 

maatregelen door de gebruikers worden getroffen 

zoals het gebruik van toegangscodes op mobiele 

apparatuur, volledige encryptie van harde schijven 

en andere gegevensdragers en activering van 

mogelijkheden om verloren of gestolen apparatuur 

op afstand te blokkeren of te wissen. Bovendien 

moet er natuurlijk wel toestemming zijn verkregen 

om bepaalde gevoelige informatie buiten het eigen 

gebouw mee te nemen. 

 

Naast degelijke (technische) maatregelen moet er 

uiteraard ruime aandacht worden besteed aan het 

bewustzijn van het lijnmanagement en 

medewerkers ten aanzien van informatiebeveiliging 

en hun eigen verantwoordelijkheden daarbij. Zeker 

lijnmanagers, projectleiders en directie hebben een 

voorbeeldfunctie. Daarnaast moeten procedures om 

aan de juiste middelen te komen bij iedereen 

bekend en eenvoudig uit te voeren zijn. 

Conclusie 

Organisaties moeten gebruikers niet alleen een 

beveiligingsbeleid voorschrijven maar ook 

voortdurend werken aan het bewustzijn van haar 

medewerkers ten aanzien van security en hun eigen 

verantwoordelijkheden daarbij nemen en uitdragen. 

Hoewel beveiligingsrisico’s niet met alsmaar meer 

technologie kan worden bestreden, is het wel 

essentieel dat medewerkers vooraf in ruime mate 

worden voorzien van de juiste ICT middelen om ook 

op een veilige manier hun werkzaamheden uit te 

kunnen voeren. Hierbij moeten ze niet als 

eenheidsworst worden behandeld. Wel dient een 

voorgeschreven minimaal basisniveau van 

beveiliging te worden afgedwongen. Echter de 

business – niet de inkoop of ICT afdeling - bepaalt 

de behoefte en eisen ten aanzien van de ICT 

middelen, inclusief de eventuele aanvullende 

hogere beveiligingsniveaus. Organisaties moeten 

niet kortzichtig, naïef en zuinig zijn in het 

verstrekken van ICT middelen. Hun taak is niet 

alleen om voor te schrijven maar ook om te 

faciliteren! 

 

Enkele elementen in de aanpak om 

informatiebeveiliging te laten functioneren zijn: 

• bedrijfscultuur waarbij managers een voorbeeld 

rol vervullen en waarin continue aandacht is voor 

informatiebeveiliging; 

• algemeen bekend beveiligingsbeleid en 

classificatie van informatie methode;
xiv

 

• ruim geëquipeerd basisniveau van ICT 

voorzieningen waaronder volledige hard disk 

encryptie, endpoint protection met lokale firewall, 

antivirus, sterk wachtwoordbeleid of tokens; 

• beveiligde, met ingebouwde encryptie, USB 

geheugensticks voor iedereen die met gevoelige 

informatie werkt; 

• tokens met digitaal certificaat (zoals PKI) voor alle 

gebruikers die mogelijk met gevoelige informatie 

in aanraking kunnen komen;
xv

 

• centraal beheerde DLP oplossing; 

• goede afgeschermde samenwerking en telewerk 

mogelijkheden; 

• beleid ten aanzien van clouddiensten en gebruik 

van privé middelen. 
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Voetnoten 

                                                           
i SyncBack van 2BrightSparks is mijn favoriet maar pas op 

voor gratis tools want die kunnen ook gebruikt worden 

voor het verspreiden van malware. 
ii Een peer-to-peer netwerk is een computernetwerk 

waarin de aangesloten computers gelijkwaardig zijn. Een 

dergelijk netwerk kent geen vaste werkstations en servers, 

maar heeft een aantal gelijkwaardige aansluitingen die 

tegelijkertijd functioneren als server en als werkstation 

voor de andere aansluitingen in het netwerk. Vaak kunnen 

ook snelle tijdelijke adhoc netwerken worden opgezet, 

bijvoorbeeld via Personal Area Networks met Bluetooth. 
iii Een rogue device is een niet-geautoriseerd systeem 

(node), zoals een draadloos WiFi toegangspunt, 

aangesloten op het computernetwerk of een computer. 
iv Samenwerkingsprogramma’s (‘collaboration’ of 

projectmanagement software) zoals Microsoft Sharepoint 
v Een NAS of Network Attached Storage is een plug-and-

play type harde schijf met networkaansluiting die 

eenvoudig kan worden gedeeld via netwerken of zelfs het 

internet. 
vi Virtual Private Network (VPN) waarbij door versleuteling 

(encryptie) van de netwerkverbinding tussen (twee of 

meer) systemen/apparaten de vertrouwelijkheid en 

integriteit van de verbinding wordt geborgd door alle 

datacommunicatie via een transparante maar 

afgeschermde virtuele tunnel te laten verlopen. 
vii Secure Sockets Layer (SSL) en diens opvolger Transport 

Layer Security (TLS), zijn encryptie-protocollen die 

communicatie op het internet beveiligen. Ten eerste wordt 

de gevonden server door middel van een certificaat dat 

berust op asymmetrische cryptografie, of meer specifiek 

een public key, geauthentiseerd zodat de gebruiker zeker 

kan zijn dat de gevonden server ook inderdaad is wie hij 

zegt te zijn. Ten tweede wordt de communicatie tussen 

beide partijen versleuteld door gebruik te maken van 

symmetrische cryptografie in de vorm van een block-

cipher zodat deze voor kwaadwillenden niet te volgen is. 
viii Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid – 

Bijzondere Informatie (VIR-BI) 
ix Public Key Infrastructuur (PKI) is een geformaliseerd en 

hiërarchisch systeem en organisatiemodel voor uitgiften 

en beheer van digitale certificaten. Met PKI is het mogelijk 

dat een certificaat dat door een certificaatautoriteit (CA) 

wordt beheerd, door de eigenaar ervan wordt gebruikt in 

de relatie met een andere partij. De CA waarborgt de 

integriteit en authenticiteit van het certificaat en staat dus 

in voor de identiteit van de certificaatbezitter. Een PKI 

bestaat uit verschillende componenten. De belangrijkste 

zijn een certificaatautoriteit (of Certificate Authority, CA) 

die de certificaten beheert, een registratieautoriteit (of 

Registration Authority, RA) die vaststelt aan wie een 

certificaat kan worden verstrekt en de uitgifte ervan 

controleert, een lijst met ingetrokken en vervallen 

certificaten; de certificate revocation list of CRL en de 

algemene voorwaarden van de PKI; het Certificate Practice 

Statement of CPS. 
x Pretty Good Privacy (PGP) is een populaire 

vercijferingsmethode op internet en tegenwoordig als 

open standaard beschikbaar als OpenPGP met als basis 

asymmetrische cryptografie en het gebruik van publieke 

sleutels. Deze worden op een informele wijze verspreid 

tussen communicerende partijen (‘Web of Trust’). 

                                                                                    
xi AIVD jaarverslag 2011, 

http://www.aivdkennisbank.nl/downloads/Jaarverslag_201

0_AIVD.pdf 
xii Naast enkele goede commerciële oplossingen die 

uitgebreide beheermogelijkheden bieden, is er een open 

source gratis oplossing (Truecrypt) die alom wordt 

beschouwd als de beste oplossing. 
xiii Data Loss Prevention (DLP) verwijst naar systemen die 

organisaties in staat stellen om de risico’s van onbedoelde 

openbaarmaking van vertrouwelijke informatie te 

verminderen. Deze systemen identificeren, bewaken en 

beschermen vertrouwelijke gegevens tijdens het gebruik 

(bijvoorbeeld tijdens het verwerken), in beweging 

(bijvoorbeeld bij transport over computernetwerken) en in 

rust (bijvoorbeeld tijdens de opslag van gegevens) door 

diepe inspectie van de inhoud, contextuele 

veiligheidsanalyse van transacties (via attributen zoals 

opdrachtgever, data-object, media, tijd, ontvanger / 

bestemming) en een gecentraliseerd beheerkader. 
xiv Een mogelijke en universele indeling is bijvoorbeeld 

naar analogie van het zogenaamde Traffic Light Protocol 

(TLP) schema: Rood (Geheim), Geel (Vertrouwelijk), Groen 

(Besloten), Wit (Openbaar). Dit heeft als voordeel dat 

tussen verschillende partijen met andere – interne -  

classificatieschema’s toch duidelijkheid kan bestaan over 

te hanteren beveiligingsniveau. 
xv Zelf prefereer ik USB tokens i.p.v. smartcards omdat alle 

computers wel een USB aansluiting hebben maar meestal 

niet beschikken over een smartcards lezer. 
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