
IT-beveiliging gaat niet over dingen, 
maar over mensen.
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OVERZICHT:
EEN NIEUWE DEFINITIE VAN IT-BEVEILIGING 
Het beleid en de praktijk van IT-beveiliging volgt van oudsher de 
technologische vooruitgang en de constant veranderende aard van de 
bedreigingen, waarbij er met passende maatregelen wordt gereageerd 
op nieuwe uitdagingen. Het primaire menselijke element – de IT-gebruiker 
– was vooral een statisch onderdeel van dit voortdurend veranderende 
landschap. Van de mensen die toegang hadden tot de IT-infrastructuur 
werd simpelweg verwacht dat zij de officieel goedgekeurde apparaten en 
applicaties gebruikten en dat zij zich hielden aan de veiligheidsvoorschriften 
van het moment.

Deze traditionele beveiligingssituatie veranderde drastisch met de 
‘democratisering’ van IT en met de veranderende rollen en verwachtingen 
van de moderne digitale werknemer. De effectiviteit van IT-beveiliging 
hangt nu in steeds grotere mate af van in hoeverre het de groeiende invloed 
van de menselijke dimensie in acht neemt; volgens IBM is het zelfs zo dat 
95 procent van alle veiligheidsincidenten met menselijke fouten te maken 
hebben.1

Dit betekent dat de senior technische- en businessmanagers hun 
beveiligingsstrategieën opnieuw onder de loep moeten nemen. De grenzen 
van ondernemingen en de bijbehorende dreigingsprofielen worden 
momenteel opnieuw gedefinieerd door de keuzes en het gedrag van 
individuele werknemers. Binnen de footprint van de onderneming vallen 
nu ook duizenden persoonlijke apparaten en de verschillende werklocaties 
van de gebruikers, zoals thuiskantoren, restaurants, in het park of in de 
trein. Beveiliging wordt bovendien nog ingewikkelder dankzij het feit dat 
werknemers met een nog hogere frequentie komen en gaan en dat hun 
functie en IT-behoeften vaak veranderen tijdens hun dienstverband.

Simpel gezegd: we hebben het tijdperk van de gebruikersgerichte 
beveiliging betreden. Gebruikers zijn nu het kerncomponent in het 
beveiligingsvraagstuk en moeten dan ook de belangrijkste overweging zijn 
bij de aanpak van beide kanten: databescherming en het faciliteren van de 
gebruikers.



Het onderzoek laat ook zien dat slechts 25 procent van de werknemers die 
hun eigen apparatuur gebruiken, dat op last van de werkgever doet. Van de 
overige 75 procent van de werknemers die hun eigen apparatuur gebruiken, 
gaf bijna de helft aan dit te doen zonder medeweten van de werkgever. Uit 
een ander onderzoek van IDC komt de schatting naar voren dat maar liefst 
55 procent van de werknemers werkgerelateerde informatie op persoonlijke 
apparatuur bekijkt.3

“DEMOCRATISERING” VAN TECHNOLOGIE 
VERANDERT DE GEWOONTES EN 
VERWACHTINGEN VAN DE HEDENDAAGSE 
WERKNEMER 

IT-organisaties hebben niet meer de alleenheerschappij over de IT-keuzes 
van hun gebruikers en dat compliceert de beveiliging. De goed onderlegde 
IT-gebruikers van vandaag de dag zijn gewend om hun eigen persoonlijke 
apparaten en applicaties te selecteren en ze te gebruiken op hun eigen 
voorwaarden. Veel werknemers nemen hun persoonlijke keuzes en 
gewoontes mee naar de werkplek. En veel van deze gebruikers zijn ‘digitale 
omnivoren’ (mensen die zowel tablets als smartphones en laptops gebruiken).

Een onderzoek2 van Gartner uit 2014 naar de bring-your-own-device (BYOD) 
trend, liet zien dat 40 procent van alle werknemers persoonlijke apparatuur 
gebruikte voor werkgerelateerde zaken. Dat was inclusief desktop 
computers met 42 procent, op de voet gevolgd door smartphones met 40 
procent, laptops met 36 procent en tablets met 26 procent.

Onderzoek: Slechts 25 procent van de werknemers die hun eigen apparatuur gebruiken, doet 
dat op last van de werkgever. Van de overige 75 procent, gaf bijna de helft aan dit te doen zonder 
medeweten van de werkgever.
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De impact van gebruikers is niet beperkt tot de apparaatkeuze; veel 
werknemers laten tegenwoordig ook hun bureau op kantoor links liggen 
en verwerpen de traditionele werktijden van negen tot vijf. Ze bezitten 
vaak meerdere mobiele apparaten en kunnen hun werk vanaf vrijwel iedere 
locatie uitvoeren en op elk tijdstip van de dag of nacht.

Misschien is de meest opvallende menselijke factor de ‘carrière-mobiliteit’ 
– de groeiende trend van job-hopping.4 Steeds meer werkgevers erkennen 
en verwachten dit fenomeen. Het onderstaande grafiekje laat zien welke 
sectoren het hoogste percentage werkgevers hebben die verwachten dat 
hun personeel zal overstappen naar een andere baan.

Er is ook een toename van niet-traditionele werkrollen. Dat wil zeggen dat 
steeds meer werknemers parttime of seizoensgebonden werken. Er wordt 
ook geschat dat 34 procent van de Amerikaanse werknemers freelancer is en 
dus geen vaste werknemer.5

De wereld van IT-gebruikers is dus complexer en gelaagder dan ooit, met 
een groot verloop en meerdere soorten werknemers, zowel binnen als 
buiten de organisatie. Dergelijke veranderingen in de aard van het personeel 
zorgen er voor dat organisaties flexibeler kunnen zijn en voor meer 
productiviteit van hun werknemers kunnen zorgen. Maar om een effectieve 
IT-beveiliging te realiseren, moeten managers wel begrijpen dat deze 
nieuwe complexiteit ook nieuwe risico’s met zich meebrengt.
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DE RISICO’S VOOR DE ONDERNEMING   
De digitale werknemer representeert een veelvoud aan persoonlijke apparatuur, 
mobiliteit, meerdere werkplekken, veranderende rollen en een bijbehorende 
toename van achteloos of onjuist gebruikersgedrag. Dit zorgt alles bij elkaar 
genomen voor een aanzienlijk breder risicoprofiel voor de onderneming.

Neem deze veelvoorkomende scenario’s bijvoorbeeld eens in ogenschouw:

�� Een ontslagen werknemer heeft nog steeds toegang tot de Office 365 
omgeving van het bedrijf, compleet met accountgegevens. 

�� Een medewerker die bij een sportwedstrijd van haar kind is, opent haar 
laptop om nog wat werk gedaan te krijgen. De gevoelige informatie van 
een klant is zichtbaar voor iedereen die achter of naast haar zit. 

�� Een verpleegster wil aan het eind van haar dienst in het ziekenhuis 
zo snel mogelijk naar huis en vergeet uit te loggen op haar gedeelde 
werkstation.

�� 80 procent van de beveiligingsprofessionals en de IT-beheerders 
in het bedrijfsleven gaf in een recent onderzoek aan dat 
dergelijke “onvoorzichtigheid van de eindgebruiker” de grootste 
veiligheidsbedreiging voor hun organisatie vormt.6 Dergelijke 
onvoorzichtigheid blijft niet beperkt tot onbedoelde toetsaanslagen; 
65 procent van de gebruikers gaf in een recent onderzoek aan dat het 
eerder nieuwsgierigheid dan noodzaak voor het werk was, waardoor 
men gevoelige informatie opvroeg.7

Bij het ontwikkelen en implementeren van beveiligingsoplossingen en 
-praktijken, houden te weinig organisaties rekening met het volledige spectrum 
aan gebruikers binnen het digitale personeelsbestand. Bovendien verzuimt men 
vaak maatregelen te nemen om mogelijk schadelijk gedrag te verminderen. 
Neem bijvoorbeeld de volgende veelvoorkomende tekortkomingen:

�� Het ontbreken van geautomatiseerde on- en offboarding (in- en 
uitdiensttreding) Het on- en offboarding proces vormt de achilleshiel 
van veel IT-afdelingen. Langzame onboarding vertraagt niet alleen de 
productiviteit van nieuwe werknemers, het zorgt er ook voor dat deze 
gebruikers eerder workarounds gaan gebruiken, zoals cloudoplossingen 
voor consumenten op het gebied van filesharing, e-mail, etc. Vertraagde 
offboarding laat vaak de toegang tot gevoelige informatie wijd open 
staan na het vertrek van personeel. Vijftig procent van de organisaties 
heeft geen overgangsproces voor het personeel.8 Sommige 
onderzoeken schatten in dat maar liefst 24 procent van de werknemers 
nog toegang tot de systemen heeft na het verlaten van het bedrijf.9

�� Het onvoldoende bijhouden van externe partijen die toegang tot 
gevoelige informatie hebben: In de “omvangrijke onderneming” van 
vandaag de dag vereist het soepele verloop van de werkzaamheden 
vaak dat kritieke applicaties en gevoelige gegevens gedeeld worden 
met externe partijen, zoals aannemers, leveranciers, partners en 
klanten. Dit maakt de werkzaamheden efficiënter, maar het zorgt ook 
voor extra gebruikers – en 74 procent van de bedrijven heeft geen 
volledige inventaris van alle externe partijen die toegang hebben tot 
de persoonlijke gegevens van hun werknemers en klanten.10



�� Geen rekening houden met veranderende rollen van werknemers: 
Beveiligingsbeleid en beveiligingssystemen kunnen er niet zonder 
meer op vertrouwen dat iets statisch blijft – en dat geldt vooral voor 
mensen. De volledige levenscyclus van een gebruiker kan allerlei 
verschillende functies, rollen en verantwoordelijkheden omvatten. 
Daarom moeten veilige toegang en rechten altijd compleet en 
actueel zijn voor de unieke behoeften van elke gebruiker. Wanneer 
werknemers van functie veranderen binnen een organisatie, dan 
behouden ze vaker wel dan niet hun oude toegangsrechten en zo 
krijgen ze meer en meer toegang -  een veelvoorkomende praktijk,  
die wordt ingegeven door gemak.

DE MOGELIJKE GEVOLGEN:  
VAN INCIDENTEEL TOT CATASTROFAAL 
Beveiligingsbeleid en –systemen die de gebruiker niet centraal stellen, zijn 
kwetsbaar voor allerlei ongewenste consequenties, zoals:  

�� Verminderde productiviteit van gebruikers
�� Verlaagde gebruikerstevredenheid
�� Het ontbreken van audit-trails en compliancy
�� Verloren of gestolen apparatuur
�� Ongeautoriseerde toegang door werknemers
�� Ongeautoriseerde toegang door derden
�� Verloren of gestolen data
�� Uitval van systemen
�� Onderbreking van de werkzaamheden
�� Financiële of juridische aansprakelijkheid
�� Reputatieschade en verlies van bedrijfswaarde

Dit zijn zorgen waar IT- en beveiligingsprofessionals ’s nachts van wakker 
liggen, maar meestal richten ze zich niet op de meest voor de hand liggende 
oorzaak. De twee belangrijkste lessen die we hieruit kunnen trekken zijn: 

1. Het zijn niet alleen de internetcriminelen waarover we ons zorgen 
moeten maken.  Bij grote datalekken die de krantenkoppen halen, 
komen vaak miljoenen gevoelige privégegevens op straat te liggen. 
Dit soort gebeurtenissen wordt vaak gekarakteriseerd als het werk 
van kwaadwillenden, zoals hackers of vijandelijke overheden. Maar 
soms worden verwoestende datalekken door de eigen organisatie 
veroorzaakt, dankzij een slecht wachtwoordbeleid, zoals het toestaan 
van het gebruik van de standaardwachtwoorden of het delen van 
wachtwoorden. Een onderzoek van Verizon11 laat zien dat ongeveer 76 
procent van de aanvallen op zakelijke netwerken te maken heeft met 
zwakke wachtwoorden. 

2. Maakt u zich zorgen over de kosten van beveiligings compliancy? 
Kijk dan eens naar het alternatief.  Zoals veel IT-noodzakelijkheden, 
kan compliance erg duur zijn. Maar het Ponemon Institute 
berekende de kosten van non-compliance in een recent onderzoek12 
en concludeerde dat non-compliance 2,65 keer meer kost dan 
compliance. Deze kosten kunnen te maken hebben met onderbreking 
van de werkzaamheden, verminderde productiviteit, vergoedingen, 
boetes en andere legale en illegale afwikkelingskosten.



DE UITDAGING VAN IT-BEVEILIGING  
ROND DE NIEUWE DIGITALE WERKNEMER

Omdat uw data en applicaties worden gebruikt en gedeeld door mensen, 
moet de toegang die u aan mensen geeft op een effectieve manier worden 
beheerd, met de juiste bedrijfsregels en het juiste beleid. Daarnaast dient u ook 
de keuzes en verwachtingen van de technisch goed onderlegde gebruikers te 
accommoderen, wilt u dat ze productief en tevreden zijn in hun functie.

Dit vraagt om meer dan alleen technologische oplossingen als identiteits- 
en toegangsbeheer (identity & access management, ofwel IAM) en het 
beheer van mobiele apparatuur (mobile device management, ofwel MDM). 
Deze technologieën zijn belangrijk als poortwachters op het niveau van 
de infrastructuur, voor het veilig authentiseren van bepaalde gebruikers of 
apparaten, maar ze bieden geen mogelijkheid tot het real-time beheer van de 
regels en het beleid die de toegang van gebruikers en apparaten bepalen.

Het doel is een intelligenter systeem te creeëren dat de dynamische aard 
van gebruikers in kaart brengt en deze kennis inzet bij het onboarden, het 
behouden of veranderen van toegangsrechten, het documenteren van 
wijzigingen in functie, het accommoderen van persoonlijke apparaten, het 
tijdig offboarden, betere auditing en nog veel meer.

Simpel gezegd: u heeft meer dan alleen technische mechanismen nodig die 
voorkomen dat gebruikers onterechte toegang tot middelen hebben. Uw 
systemen moeten ook in staat zijn om zich aan te passen aan veranderende 
rollen van gebruikers – ze moeten in staat zijn te bepalen wat volgens het 
beleid de juiste toegangsrechten zijn voor individuele werknemers op een 
bepaalde tijd en plaats en wat niet. 



DE VIER ESSENTIËLE STAPPEN NAAR 
GEBRUIKERSGERICHTE BEVEILIGING 

Het vinden van een balans tussen faciliteren en beveiligen:

1. Bouw gedetailleerde en dynamische profielen van 
individuele gebruikers: Beveiliging kan niet effectief zijn als 
het niet gebruikerspecifiek is. Omdat elke gebruiker uniek is, 
kun je niet vertrouwen op generieke “profielcategorieën”. Het 
beveiligingssysteem moet in staat zijn om iedere relevante eigenschap 
vast te leggen die de individuele gebruikers definieert – inclusief 
functies, werklocaties, apparaten, administratieve rechten, applicaties, 
beperkingen voor locatie of de tijd van de dag en meer.   
 
 

2. Unificeer en correleer gebruikersgegevens voor alle IT-diensten:  
Om op de juiste manier bij te dragen aan een gebruikersgerichte 
beveiligingsstrategie moeten IAM, MDM, de servicedesk, de 
application store en andere “verzuilde” IT-diensten geïntegreerd 
worden, zodat wijzigingen in het profiel van een gebruiker automatisch 
worden gedeeld met al deze functionaliteiten.  
 
 

3. Creëer “contextueel bewustzijn” met gecentraliseerde 
zichtbaarheid en beheer: Het vermogen van uw beveiligingssystemen 
om gebruikers te zien en te volgen gedurende hun volledige 
dienstverband, zorgt ervoor dat de toegang tot IT-bronnen 
wordt verleend op basis van de volledige context van het verzoek 
om toegang. Verlenen de functie, de werkgeschiedenis, de 
administratieve rechten, de huidige werklocatie en de apparatuur 
van de gebruiker bijvoorbeeld toegang in overeenstemming met het 
beveiligingsbeleid? 
 
 

4. Zorg voor documentatie en voorspellende analyse: Het vastleggen 
en documenteren van de toegang en het gedrag van gebruikers 
gedurende hun hele dienstverband, stelt u in staat om de effectiviteit 
van de IT-beveiliging te verhogen en om een uitgebreide audit trail 
te realiseren waarmee u compliance aan kunt tonen. Op een nog 
strategischer niveau kan het vastleggen van real-time gegevens het 
soort creatieve analyse mogelijk maken dat behoeftepatronen onthult.

Functie Locatie Machtiging Apparaat Connectie



CONCLUSIE 
Het opnieuw afstemmen van beveiligings- en compliance-praktijken met 
een gebruikersgerichte benadering is essentieel voor de aanpak van het 
complexere zakelijke risicoprofiel dat wordt veroorzaakt door de dynamische 
en mobiele digitale werknemer. Real-time, gebruikersgerichte beveiliging 
moet de afzonderlijke IT-diensten integreren en de individuele gebruikers 
op een dynamische manier volgen en documenteren gedurende hun 
volledige dienstverband. Zo’n omvattende en gecentraliseerde aanpak kan 
er voor zorgen dat gebruikers veel efficiënter hun functie uit kunnen voeren 
en tegelijkertijd de compliance veiligstellen en de effectiviteit van de IT-
diensten verbeteren, door ze voorspellend te maken.   
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