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Hoe realiseer 
je een veilige 
werkplek in de 
cloud? 
Een voorbeeld aan de hand van Microsoft Teams
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Het beveiligen van een werkplek in de cloud is fundamenteel anders 

dan het beveiligen van on-premises apps. De nadruk ligt niet meer op 

het beperken van toegang tot devices, maar op het beveiligen van de 

data zelf.  We zien hoe dat werkt aan de hand van een implementatie 

van Microsoft Teams.

Het invoeren van Teams is op zich al een stap 

vooruit op het gebied van security, omdat het 

een alternatief biedt voor shadow IT-tools zoals 

Slack. De integratie van Teams met SharePoint 

en Azure zorgt dat je documenten niet op 

onbeheerde servers terechtkomen.  

Zo hou je grip op je data.

Bij het toevoegen van een gastgebruiker 

wordt een aantal voorwaarden gecheckt. 

Maar ook als een gastgebruiker zich aanmeldt 

kijkt het systeem welke toegang deze 

gebruiker moet krijgen.

Security op drie niveaus
Het beveiligen van Office 365-apps gebeurt 

op drie verschillende niveaus. In het Office 

365 Security & Compliance center regelen 

we de machtigingen op app-niveau en voor 

de Office 365 Group. Precieze technische 

inregeling gebeurt vervolgens in Azure Active 

Directory.

Invitation Redemption

Check settings on 
Azure Active Directory 

(ADD)

Guest invite sentCheck settings on 
AAD & O365 Groups

Enable core  
Teams experiences

Check any additional 
permissions  

(some examples)

Members cannot 
invite new Guests 

to tenant

Guests are not allowed 
(Only IT Admins can add 

Guests)

Failure

Guest 
Authenticates, 
Redeems invite 
and signs into 

Teams

Check ‘External 
tenant’ and 

‘Group’ settings on 
O365 Groups

Guest could not be added Retry or re-add Guest

Access denied to specific 
resource as enforced

Files access granted

Apps/Tabs/Bots access granted

SPO allows 
external sharing 

with user?

Can user 
access Apps/
Tabs/Bots?

Members can 
invite/Guest 
exists on the 

Tenant

Yes

No

Yes

Gasttoegang toestaan

Om in Teams met externen te kunnen samenwerken zetten we eerst zowel binnen Teams als in SharePoint gasttoegang 

aan. Daarna geldt voor het toevoegen van een gastgebruiker deze procedure.
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Office 365
Office 365-groepen maken het makkelijk 

om configuraties te veranderen voor een 

specifieke groep gebruikers. Zo’n groep 

kan zowel eigen medewerkers als externen 

bevatten. In het geval van Teams is het logisch 

dat je de groep laat samenvallen met het 

team dat je aan het configureren bent. Via het 

Security & Compliance Center van je Office 

365-omgeving stel je vervolgens eenvoudig 

voor alle gebruikers dezelfde permissies in op 

het gebied van toegang tot en delen van data.

Kunnen leden nieuwe gasten 
toevoegen?
Afhankelijk van hoe open je je omgeving wilt 

inrichten, kun je leden van de groep nieuwe 

gasten laten toevoegen.

Mogen we delen met externe 
gebruikers?
Het delen van een link naar documenten 

met anonieme gebruikers is een handige 

manier om incidenteel samen te werken 

met externen. Het is echter jouw 

verantwoordelijkheid om per groep te 

beslissen of je dit wilt toestaan.

Let op: deze instellingen hebben niet 

alleen invloed op Teams, maar ook op de 

achterliggende data op SharePoint. Je stelt 

deze policies dus niet alleen in voor berichten 

in Teams, maar ook voor de documenten die 

gedeeld worden via SharePoint Online.

Vanaf welke locaties mogen 
gebruikers inloggen?
Door beperkingen in te stellen voor inloggen 

kun je veiligheidsrisico’s beperken. Zo 

kun je gebruikers die niet op één van je 

kantoorlocaties zijn, maar bijvoorbeeld thuis 

of op een openbare plaats, dwingen om in te 

loggen met multi-factor authentication.

Flexibel en effectief
Uiteraard zijn al deze instellingen ook 

toegankelijk op tenant-niveau, maar juist het 

configureren per groep geeft je de flexibiliteit 

die je nodig hebt om iedereen effectief te 

laten samenwerken, zonder dat je concessies 

doet op het gebied van security.

Azure Active Directory
De beveiligingstools van Azure bieden je 

nog diepere, technische controle over je 

databeveiliging. Voorbeelden van zaken die je 

hier kunt instellen:

Mogen externen zelf andere externen 
uitnodigen?
Houd hierbij rekening met het soort data dat 

wordt uitgewisseld. Op omgevingen met 

vertrouwelijke data zet je deze functie uit.

Vanaf welke domeinen is data 
toegankelijk?
Het is mogelijk om domeinen uit te sluiten 

(blacklist) of, bij een strenger beleid, een lijst 

met toegestane domeinen (whitelist) te maken.

Welke regels gelden voor aanmelden?
Azure kan zelf het aanmeldrisico bepalen. Logt 

een identiteit eerst in Barcelona in en een half 

uur later in Amsterdam? Dat is een verdachte 

omstandigheid die je kunt laten leiden tot een 

wachtwoord-reset of het (tijdelijk) ontzeggen 

van toegang. Ook kun je eisen stellen aan het 

netwerk waar de gastgebruiker op zit en aan 

het gebruikte device.

Wat kun je dan zoal configureren? 
Een paar voorbeelden:

Hoewel gastgebruikers toegang hebben 

tot de data van de groep waar ze toe 

behoren, hebben ze geen toegang tot 

OneDrive, kunnen ze geen personen 

zoeken buiten de groep en kunnen ze 

geen Teams-kanalen aanmaken.
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Retentie per locatie en op 
groepsniveau
In Office 365 kunnen we ook per locatie 

regelen hoe lang data bewaard wordt. 

Binnen een Office 365-groep hebben we 

bijvoorbeeld de volgende datalocaties:

• Mail (Exchange)

• OneDrive

• Skype

•  Teams (dit zijn berichten die gedeeld  

zijn op de teamkanalen)

•  Teams chat (dit zijn een-op-een en 

een-op-veel berichten)

In Azure Active Directory stellen we ook de 

bewaartermijnen voor de Office 365-groep 

zelf in. Een groep zonder eigenaar of een 

niet-actieve groep wordt na die periode 

automatisch verwijderd.

Data Loss Prevention
In Data Loss Prevention (DLP) classificeren 

we de data uit deze groep. Is data 

openbaar? Of juist zeer vertrouwelijk? 

Afhankelijk van hoe we de classificatie 

instellen geldt een vooraf geconfigureerd 

beleid voor ieder document.

Monitoring: alles is terug te 
vinden
Monitoring is een essentieel onderdeel van 

security. In de audit log van Office 365 zijn 

daarom alle specifieke acties terug te vinden 

op tenant-, groeps- en app-niveau. Krijgt 

een beheerder bijvoorbeeld bericht dat een 

gebruiker niet meer bij een bepaald team 

kan? Dan laat het audit log onmiddellijk zien 

of en wanneer dat team verwijderd is en kan 

eventueel een recovery gedaan worden.

Continue evolutie
De beveiligingsopties van Azure en Office 

365 zijn continu in ontwikkeling. Het is dus 

nuttig om op de hoogte te blijven van de 

ontwikkelingen, bijvoorbeeld door Portiva via 

e-mail te volgen.

Schrijf je in voor de Portiva Update

Het veilig inrichten van gasttoegang voor 

Office 365 hebben we ook uitgebreid 

behandeld in een webinar.

Bekijk het webinar

Over Portiva | Als productivity partner levert Portiva consultancydiensten, end-to-end maatwerk ontwikkeling en 

managed services oplossingen. Als high-end viervoudig Microsoft Gold Certified Partner richten wij ons op Share-

Point, Office 365 en Azure. Wij hebben een strategische blik en pragmatische aanpak. Vanuit onze passie voor en 

kennis over technologie stemmen wij mensen, processen en technologie beter op elkaar af om organisaties meer 

te laten bereiken, effectiviteit te verhogen en onderlinge samenwerking en communicatie te optimaliseren.

Meer weten? Verder praten?
 

Meer weten over het beveiligen van Office 365 en Azure? Onze consultants beantwoorden graag je 

vragen. Natuurlijk kunnen we je ook helpen om concrete stappen te zetten met het verbeteren van 

je cloud-security, bijvoorbeeld met een Security Scan. Lees daarover het blog van Bram.

Download en lees ook: ‘5 Kritische vragen over je cloud-security. Durf jij ze te stellen?’

https://marketing.portiva.nl/inschrijven-voor-de-maandelijkse-portiva-update
https://www.portiva.nl/nl/kennisbank/een-veilige-werkplek-in-de-cloud
https://www.portiva.nl/nl/kennisbank/hoe-goed-is-jouw-office-365-beveiliging-security-blog
https://www.portiva.nl/nl/kennisbank/hoe-goed-is-jouw-cloud-security

