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Wat is MDM en waarom 
heb ik het nodig?  
We werken anders dan vroeger. 
De cloud zorgt dat we overal en altijd 
kunnen samenwerken en dat we met 
allerlei verschillende devices bij 
bedrijfsdata kunnen. Devices ‘van de zaak’, 
maar ook privé-devices. We werken niet 
meer alleen samen met collega’s, maar 
ook met externen, leveranciers, partners 
en klanten. Al je bedrijfsdata is altijd en 
overal te bereiken. Het grote voordeel is 

dat iedereen flexibel kan (samen)werken. 
Een nadeel is de beheersbaarheid van die 
toegang. Want hoe beveilig je data die 
door iedereen te benaderen is?  

Het doel van MDM 
Het buitenhouden van hackers en 
cybercriminelen is uiteraard een belangrijk 
aspect van security. Maar ook zonder dat 
er criminelen bij betrokken zijn, kan een 
onvoldoende beveiligd device je organisatie in 
de problemen brengen. 

Het melden, managen en dichten van een 
datalek levert niet alleen veel werk op, het 
leidt ook tot imago- en omzetschade. En het 
overgrote deel van de datalekken komt niet 
doordat kwaadwillenden data stelen, maar 
door mensen die tijdens hun dagelijks werk 
per ongeluk – en vaak ongemerkt – data naar 
buiten brengen. 

Je zet MDM dus voornamelijk in om je data te 
beschermen tegen de dagelijkse ‘ongelukjes’ 
die gebeuren met devices, zoals telefoons en 
laptops die in de trein achterblijven.

Stel eisen aan devices 
Eén manier om die beheersbaarheid terug 
te krijgen is het stellen van eisen aan 
de devices die jouw data gebruiken. Door 
bijvoorbeeld te bepalen dat alleen devices met 
de meest recente beveiligings-updates bij 
je data mogen, kun je veel risico’s uitsluiten. 
Andere eisen kunnen liggen op het gebied 
van locatie, waarbij je strengere eisen stelt 
aan toegang vanuit het buitenland of de 
verbinding. Zo kun je bijvoorbeeld toegang 
beperken als een gebruiker op openbare 
wifi zit. Voldoet een device niet aan de 
voorwaarden? Dan krijgt het de status ‘niet 
compliant’ wordt de toegang tot de omgeving 
geblokkeerd tot het wel voldoet aan de eisen. 

Dat is Mobile Device Management (MDM), 
maar wij hebben het vaak gewoon over 
‘device management’. Want bijna alle devices 
zijn mobiel, tegenwoordig. Alles wat toegang 
heeft tot je data vraagt om een zekere 
vorm van beheer. Met MDM beheer je de 
fysieke plekken waar je data gebruikt wordt, 
zoals pc’s, laptops, telefoons en tablets.
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De rol van het device bij beveiliging  
Vroeger was het vooral de taak van security 
om het bedrijfsnetwerk te beveiligen. 
Tegenwoordig liggen de grenzen anders 
en zijn je data en je cloud-omgeving de 
frontlinie. Toch speelt het device in de visie 
van Microsoft nog steeds een belangrijke rol 
bij security.  

Dit is een totaal andere visie dan bijvoorbeeld 
Google hanteert. De oplossingen 
van Google zijn volledig web-based en 
houden dus helemaal geen rekening met het 
device. Hoewel die strategie zeker voordelen 
heeft, zijn moderne devices enorme krachtige 
apparaten met veel mogelijkheden die 
bij web-based apps nauwelijks gebruikt 
kunnen worden. Microsoft kiest ervoor 
om de mogelijkheden van het device wél 
volledig te benutten, met desktop-apps, 
naadloze bestandssynchronisatie en lokale 
beveiligingsfuncties zoals Windows Defender. 
Daardoor is de Microsoft-aanpak veel beter 
geïntegreerd en past de manier van werken 
beter bij wat mensen gewend zijn.  

Tegelijkertijd is de Microsoft-software de 
laatste jaren wel steeds opener en flexibeler 
geworden en dus ook minder gericht op 
alleen Windows-devices. Op Mac, iOS 
en Android is nu bijna alles mogelijk wat 
ook op Windows kan. Dat geldt dus ook 
voor device management. Ook op niet-
Windows devices kun je tegenwoordig dus je 
security-beleid tot in detail afstemmen. 

Strategische keuzes, praktische 
implicaties 
Maar hoe moet dat beleid er dan 
uitzien? Onder welke voorwaarden mag 
wie bij welke data? Het antwoord op die 
vragen is voor iedere organisatie anders. 
Hoe data en devices in jouw organisatie 
gebruikt worden vloeit voort uit de 
bredere IT-strategie. Het opstellen van 
beveiligingsbeleid gaat dus gepaard met 
strategische keuzes:  

•  Maken we onderscheid tussen 
persoonlijke bestanden (bijvoorbeeld op 
OneDrive) en gedeelde (zoals op Teams)?  
•  Willen we dat mensen zich 
altijd identificeren met multi-
factor authentication (MFA) of vinden 
we dat alleen nodig bij bepaald gedrag, 
zoals het gebruik van een niet-gemanaged 
device? 
•  Naar welke externe apps mogen mensen 
data kopiëren?  
•  Hoe verschillen de regels per 
gebruikersgroep?  
•  Welke eisen stellen we aan devices van 
externen?  

Dit soort keuzes hebben onmiddellijke 
praktische gevolgen voor je gebruikers. 
Het is dus 
belangrijk om 
er niet alleen 
goed over na te 
denken, maar 
om ze ook uit 
te leggen en te 
testen wat die 
gevolgen zijn. 
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Ben je tot de conclusie gekomen dat je Mobile Device Management nodig hebt? Dan is het 
tijd om te gaan nadenken over hoe effectief MDM er in jouw organisatie uit zou moeten 
zien. Door goed te kijken welke data je hebt, wat de eisen en wensen van je gebruikers zijn 
en aan welke regels je moet voldoen, kom je tot beleid dat zowel robuust als flexibel is.   

Hoe ziet effectief MDM 
eruit? 

Technische eisen 
Device management is niet alleen een 
technische aangelegenheid. Ook in de 
organisatie moet veel gebeuren om van 
MDM een succes te maken. Maar om te 
kunnen beginnen, moet je wel aan een 
aantal technische eisen voldoen. Om MDM te 
kunnen introduceren, moeten al je gebruikers 
een identiteit in Azure Active Directory 
hebben. Het liefst zien we ook dat e-mail al 
is overgezet naar Exchange Online. Omdat 
deze stappen ook deel uitmaken van een 
cloud-migratie, zijn de uitrol van MDM en de 
overstap naar de cloud goed te combineren. 
Vanuit het principe ‘security by design’ nemen 
wij MDM eigenlijk altijd mee bij dit soort 
projecten. Maar de stap naar de cloud is 
vaak al zo ingrijpend, dat het beter is om dit 
in fases te doen. Daarbij begin je dus met 
sterk Identity & Access Management. Het 
beheren van je devices met MDM is dan een 
logische vervolgstap. 

Eigenaarschap: van wie is dat apparaat 
eigenlijk?  
Als aan de technische eisen voldaan 
is, komen de organisatorische vragen 
rondom device management. Een centraal 
begrip daarbij is eigenaarschap. Oftewel: 
van wie is dat device eigenlijk? Kom 
je als organisatie van een ‘unmanaged’ 
situatie, waarin mensen alle vrijheid hadden 
om met hun device te doen wat ze wilden, 
dan hebben je mensen ineens hinder van 
MDM. 

Dan zijn er opeens regels. Ze moeten extra 
inloggen, verplicht met encryptie werken 
of regelmatig updaten. Vooral gebruikers 
die hun devices ook privé gebruiken, 
en misschien hebben bijbetaald om het 
nieuwste model MacBook of iPhone te 
kunnen aanschaffen, komen erachter dat 
‘hun’ device toch echt bedrijfseigendom 
is. Dit gebeurt vooral vaak bij technische 
mensen, die gewend zijn om testversies van 
software te installeren, verschillende apps 
uit te proberen of om te experimenteren 
met configuraties. Voldoen aan het beleid 
betekent voldoen aan de reguliere eisen. 
Voor iedereen.

Beperken of vrijlaten: that is the question  
Ook in een on-premises omgeving is er vaak 
al een device-beleid, geïmplementeerd in 
een on-premises MDM-oplossing. Hoewel we 
vrijwel altijd adviseren om over te stappen 
naar Microsoft MDM, vanwege de integratie 
met Active Directory en de kostenbesparing, 
is het bestaande beleid een goed startpunt. 
Is zo’n startpunt er niet, dan kijk je naar 
welke data je hebt, hoe je bedrijfsprocessen 
lopen en welke devices door welke 
gebruikersgroepen worden gebruikt. Maar 
de centrale vraag is altijd hetzelfde: wat wil je 
beperken en wat wil je vrijlaten?  

Door dit op hoog niveau te doen voorkom je 
dat je voor iedere afdeling, 
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iedere gebruikersgroep en ieder nieuw device 
allerlei beslissingen steeds opnieuw moet 
nemen. Dit leidt tot inconsequent, niet te 
beheersen beleid.  

Tegelijkertijd hebben je gebruikers en 
beheerders flexibiliteit nodig. Hun werk staat 
of valt met toegang tot data. Hoe makkelijker 
je dat maakt, hoe productiever ze zijn. Er 
moeten dus mogelijkheden zijn om, binnen 
grenzen uiteraard, in specifieke gevallen af 
te wijken van het overkoepelend beleid. Het 
is in dit stadium heel nuttig om, bijvoorbeeld 
met hulp van je IT-partner, eens bij andere 
bedrijven te gaan kijken. De oplossingen van 
anderen zullen niet 100% bij jouw situatie 
aansluiten, maar je doet op deze manier wel 
inspiratie op voor je eigen beleid. 

Welke data hebben we?  
Om tot een goede balans tussen ‘beheren’ 
en ‘faciliteren’ te komen, kijk je eerst naar je 
data. Welke gevoelige data heb je en waar 
staan het? Staan je personeelsgegevens 
bijvoorbeeld in SharePoint, dan zul 
je daarvoor als eerste beleid gaan 
maken. Vervolgens kijk je per device in 
hoeverre het iets met deze gegevens doet. 
Misschien is er een hele groep, bijvoorbeeld 
de iPads van je buitendienstmedewerkers, 
die helemaal niets te zoeken heeft op 
deze SharePoint-sites. De laptops van 
HR, die zijn wel relevant. Die geef je dus 
toegang. Vervolgens bepaal je onder welke 
voorwaarden je die toegang verleent. Hoe 
gevoeliger de data, hoe strenger de 
voorwaarden.  

Je kunt op deze manier beleid maken voor 
al je cloud-diensten, alleen voor SharePoint 
of juist alleen voor Microsoft 365. Maar het 
principe is altijd hetzelfde: het device bepaalt 
waar je bij mag en of je je nog extra moet 
identificeren, bijvoorbeeld met MFA. 

Vragen over privacy  
Daarbij is het dus zaak om de balans te 
vinden tussen user experience en veiligheid. 
Maar zodra je devices onder beheer brengt, 
komen er ook vragen over privacy. De meeste 
gebruikers hebben ook privé-bestanden, zoals 
foto’s, op hun apparaten staan. Ze gebruiken 
WhatsApp, bellen met hun partner, luisteren 
podcasts en kijken video. Claim je als 
IT-afdeling ineens het eigenaarschap van 
zo’n device, dan vragen ze zich terecht af 
of hun werkgever dan ook ineens bij al die 
gegevens kan. Het is belangrijk om deze 
vragen serieus te nemen.  

Zelfs bij een volledig beheerd device zul 
je de scope van MDM willen beperken 
en bijvoorbeeld niet kijken naar de 
browsergeschiedenis of geïnstalleerde 
apps. Dat heeft juridische redenen. Stel, 
iemand installeert een dating-app op zijn 
device. Alleen dat zegt al iets over iemands 
seksuele voorkeuren en valt dus onder 
‘bijzondere persoonsgegevens’. Om die te 
mogen verwerken, moet je als bedrijf aan 
allerlei extra eisen voldoen en bovendien 
ook motiveren waarom je die gegevens 
nodig hebt. Op die manier haal je jezelf meer 
problemen op de hals dan je oplost. 
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Als een device kwijtraakt of gestolen wordt, wil je heel graag de bedrijfsdata die erop 
staat kunnen wissen. Met MDM kan dat heel makkelijk. Maar wat vinden gebruikers 
hiervan?  

Het idee dat de IT-afdeling op afstand hun hele telefoon of laptop kan leeggooien staat veel 
gebruikers tegen. Vaak zien we dus dat dit beperkt wordt tot alleen de Microsoft-apps. Zo heeft IT 
geen ‘macht’ over privé-data. Maar hoe voorkom je dan dat gebruikers bedrijfsdata in andere apps 
verwerken? Bij Portiva implementeerden we dat met Mobile Application Management (MAM - zie 
kader ‘MDM, MAM en EMM’). MAM kan op applicatieniveau regelen wat een gebruiker met data 
mag doen. In ons geval voorkwam MAM dat data uit Microsoft-apps kon worden gekopieerd naar 
andere apps.  

Portiva-consultants, 
Google Maps en MDM 

Vrijwel meteen kregen we klachten van 
onze consultants. Want wat gebeurde er? 
Zij hebben hun afspraken in Outlook staan, 
maar plannen hun reis en navigeren vaak met 
Google Maps. Ineens konden ze een adres uit 
hun Outlook-agenda niet meer copy-pasten 
naar Google Maps. Dat leverde dagelijks 
irritaties op bij het doen van hun werk.  

Dat is dus zo’n moment dat je je moet 
afvragen: levert dit zo’n grote bijdrage aan 
onze dataveiligheid dat we de frustratie van 
onze mensen op de koop toe nemen? Of laten 
we hier de teugels een klein beetje vieren, 
zodat onze mensen hun werk handiger kunnen 
doen?  

In dit geval besloten we de beperkingen op 
copy-pasten voor korte stukjes tekst op te 
heffen. Een adres kopiëren kan dus, maar een 
heel document niet. In theorie kan iemand 
die echt kwaadwillend (en héél gemotiveerd) 
is dus regel voor regel een vertrouwelijk 
document kopiëren. En dat zouden we dan 
ook terugzien in onze logs, zodat we alsnog 
kunnen ingrijpen.

De cultuur is leidend  
Welke beperkingen mensen accepteren, 
hangt verder sterk af van het soort organisatie 
en de cultuur. Ben je een bedrijf met veel 
programmeurs en technici? Dan zul je best 
veel gemopper horen als je beperkingen 
oplegt aan het gebruik van devices. Want dit 
zijn mensen die gewend zijn ‘heer en meester’ 
te zijn op hun eigen apparaat. Aan het andere 
uiterste heb je organisaties die gewend zijn 
om te gaan met gevoelige data. In de zorg, 
in het bankwezen en bij de overheid heerst 
meestal door de hele organisatie een hoog 
bewustzijn op het gebied 
van dataveiligheid. Als je mensen daar 
vertelt dat ze niet met hun eigen telefoon bij 
gegevens mogen, of extra moeten inloggen 
bij bepaalde handelingen, zullen ze dat 
begrijpen.  
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Het belangrijkste bij het uitrollen van MDM – en 
eigenlijk het belangrijkste bij alle IT-implementaties 
– is dat je mensen begrijpen wat er gebeurt 
en waarom het gebeurt. Geef mensen bij 
ingrijpende veranderingen ook de tijd om zich 
aan te passen. Tegelijkertijd is de boodschap: we 
werken met zijn allen remote en mobiel, dus hoort 
beveiliging erbij. Bij Portiva willen we uiteraard het 
goede voorbeeld geven (en alle nieuwe technologie 
eerst zelf uitproberen), dus irriteren we onze 
mensen net iets vaker met nieuw beleid dan jij zou 
moeten doen in jouw organisatie. Maar dat past 
dan weer heel goed bij onze cultuur.  

We hebben het in deze whitepaper steeds 
over Mobile Device Management, maar 
in Microsoft-cloudland hoor je ook nog 
wel eens de termen MAM en EMM. We 
zetten deze drie termen even naast elkaar.  

Mobile Device Management (MDM)  
Mobile Device Management bepaalt welk 
device, onder welke omstandigheden, met 
welke data mag werken. Het kan eisen stellen 
aan allerlei eigenschappen van authenticatie 
en device, waaronder wachtwoorden, gebruik 
van MFA, softwareversies, eigenschappen van 
draadloze netwerken en encryptie van harde 
schijven.  

Mobile Application Management (MAM)  
In tegenstelling tot MDM, dat zich op het hele 
device richt, beveiligt MAM alleen bepaalde 
apps op een device. In theorie is het zo mogelijk 
om alleen voor bedrijfsapps beveiligingseisen 
in te stellen en gebruikers verder vrij te laten in 
het gebruik van hun device. 

In de praktijk is MAM echter lastig door te 
voeren. Apps worden zowel privé als zakelijk 
gebruikt, maar het is lastig om apps uit de 
officiële app stores onder beheer te krijgen. 
Vaak dwingt MAM je dus om als organisatie 
een eigen app store in de lucht te houden.  

Enterprise Mobility Management (EMM)  
Dit is een overkoepelend term die Microsoft 
gebruikt om te verwijzen naar alle 
oplossingen die helpen om devices en data te 
beschermen. MDM valt hieronder, maar ook 
bijvoorbeeld Azure Information Protection, 
dat op documentniveau kan bepalen 
welke beveiligingseisen er gelden. Ook 
Windows Defender, het softwarepakket 
dat devices vrij van malware en virussen houdt, 
wordt gezien als een deel van EMM.  

MDM, MAM en EMM
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Alle stakeholders aan boord  
Kom je van een situatie waarbij er op het 
gebied van MDM geen beleid is, of het beleid 
onduidelijk is? Dan is het extreem belangrijk 
om vanaf het begin alle stakeholders aan 
boord te hebben. Daar horen in ieder geval 
de directie, Legal, Human Resources en de 
IT-servicedesk bij. Het is goed om ook de 
gebruikersorganisatie betrokken te houden, 
maar in sommige organisaties zal hun 
uiteindelijke invloed beperkt zijn. Vaak zijn 
namelijk wetgeving of ander beleid leidend. 
De AVG, ISO-normen, eisen van klanten of 
leveranciers. Daar kun je niet omheen, ook 
al zijn sommige veranderingen lastig voor je 
gebruikers.  

Businesscase 
Het blijft lastig om het risico van dataverlies 
in kosten uit te drukken. Daarom is de 
businesscase voor security features als 
MDM er meer een van risico’s dan van 
harde ROI. Centrale vraag daarbij: wat 
zijn de risico’s en welke daarvan kunnen 
we verantwoorden? Eén enkel device met 
gevoelige data dat in verkeerde handen valt 
kan voor jouw organisatie een catastrofe 
zijn die jaren kost om op te lossen. Een 
gebruiker die op een phishing-mail klikt kan 
zorgen dat je hele SharePoint versleuteld 
wordt door ransomware. Al je contracten, 
je financiële administratie, alles. Het kan het 
einde van je bedrijf zijn. 

De cost of doing nothing kan dus enorm zijn.  
Maar ook op kleinere schaal zijn er scenario’s 
te bedenken die veel geld en tijd kosten. 
Stel, een verkoper raakt zijn laptop kwijt met 
daarop een lijst met al je klanten. Je moet 
dan een datalek melden, maar dat is een stuk 
minder erg als je erbij kunt zeggen dat de data 
versleuteld waren en dat je ze op afstand hebt 
kunnen vernietigen. En dat je precies weet om 
welke data het ging. Dat is stukken beter dan 
de AP te moeten vertellen dat je geen idee 
hebt wat er precies gelekt is en waar het nu 
is...  

Daar staat tegenover dat de kosten 
relatief beperkt zijn. MDM zit standaard 
in de E3-licentie van Microsoft 365. Bij de 
E3-licentie van Microsoft 365 kost het 8 euro 
per gebruiker extra. Heb je al andere software 
in gebruik voor device management, dan kan 
die in principe de deur uit bij het overgaan 
op MDM. Dat bespaart je maandelijks dus 
sowieso veel kosten.  

Een ander belangrijk onderdeel van je 
businesscase is integratie met Azure Active 
Directory en Microsoft 365. De integratie van 
MDM met de rest van de Microsoft cloud, 
betekent dat je al je gebruikersgroepen en 
beleidsregels uit Azure AD en Office 365 kunt 
hergebruiken. Dat bespaart je honderden uren 
configuratie ten opzichte van een externe tool 
voor device management. 

Zoals bij de meeste dingen in de Microsoft cloud, is het technische deel – het aanzetten 
van MDM – vrijwel nooit het probleem. Zodra het beleid is bepaald, kan het snel 
worden omgezet in concrete instellingen. Het uitrollen van MDM is grotendeels een 
organisatiekwestie. Het invoeren van MDM is vaak een belangrijke verandering, voor je 
gebruikers en voor jou als IT’er. Het is belangrijk om iedereen aan boord te houden en 
niet te snel te veel te willen doen.  Het begint, zoals we hiervoor al vertelden, met een 
inventarisatie, daarna werk je je beleid uit.  

Hoe nu verder? 
Praktische stappen
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Adoptie: klein beginnen  
MDM vraagt vaak nogal wat aanpassingen van 
een gebruiker. In sommige scenario’s vraag 
je van een gebruiker nogal wat: Azure Active 
Directory activeren, BitLocker installeren, 
etc. Daar heeft een medewerker even tijd 
voor nodig. Dan is het dus fijn om mensen 
een zogenaamde grace period te geven: een 
periode, bijvoorbeeld een maand, waarin ze 
nog niet aan alle eisen hoeven te voldoen.  

Omdat je MDM heel precies per gebruiker 
of per groep gebruikers kunt uitrollen, is het 
heel makkelijk om te beginnen met een pilot 
en MDM daarna gefaseerd in te voeren in de 
hele organisatie. Klein beginnen zorgt dat 
je, met relatief kleine impact, je beleid kunt 
testen en verbeteren. Je kunt in deze fase 
ook werken aan gebruikersdocumentatie, 
bijvoorbeeld een intranetpagina met veel 
gestelde vragen, en zo voorkomen dat je 
helpdesk wordt overspoeld met vragen na 
een bedrijfsbrede uitrol.  

Je kunt zelfs met een enkel device beginnen. 
Eén enkele laptop of iPhone dient dan als 
test-device. Je past je nieuwe beleid alleen op 
dat device toe en gaat ermee aan het werk. 
Al na een paar dagen zul je een goed idee 
hebben van wat werkt en wat problemen 
geeft. In de volgende fase zet je bijvoorbeeld 
de IT-afdeling over. Dat zijn kritische 
gebruikers die veel van de mogelijkheden 
van soft- en hardware gebruiken. Zij hebben 
ook de kennis en het inzicht om op een 
onderbouwde manier met verbeteringen te 
komen.  

De volgende stap is het onboarden van een 
grotere groep gebruikers en het ophalen 
van hun feedback. Je kunt dat per afdeling 
doen, maar je kunt er ook voor kiezen om 
binnen iedere afdeling eerst een aantal power 
users over te zetten. Na deze stap heb je als 
het goed is een doorgetest, robuust maar 
flexibel MDM-beleid dat zonder problemen 
kan worden uitgerold en geadopteerd door je 
hele organisatie.

Met ons verder praten

Neem contact op met Thomas Schrader 
Teamlead Security 
tschrader@portiva.nl 
06- 485 925 70

over Device management?
We kunnen niet wachten!


