
In vier stappen naar een veilig mobiel gebruik in een  
zakelijke omgeving  
Mobile devices voor zakelijk gebruik zijn niet meer weg te 
denken. Even de mail checken op de iPad in de trein, bellen 
in de auto of een eerste kop koffie bij de koffiecorner met de 
laptop. Dit gebruik zorgt voor nieuwe beveiligingsuitdagingen. 
Bedrijfsdata verlaat het bedrijf sneller dan ooit en het gebruik 
van mobile devices voor het inzien, bewerken en opslaan van 
bedrijfsdocumenten geeft cybercriminelen nieuwe mogelijk- 
heden om toe te slaan. Hierdoor ontstaan interessante bevei-
ligingsvraagstukken als: mag een werkgever privételefoons, 
waarop bedrijfsgegevens staan, wissen als deze verloren zijn? 
In hoeverre mogen bedrijven informatie van een privételefoon, 
zoals geolocatie, gebruiken voor zakelijke

Veilig gebruik van mobile devices door bedrijven

(beveiligings)doeleinden? Het veilig gebruik maken van mobile  
devices in een zakelijke omgeving zorgt ervoor dat er nieuwe 
afspraken op beveiligingsgebied moeten worden gemaakt.  
In dit artikel zijn de stappen beschreven die minimaal genomen 
moeten worden om mobile devices veilig in te zetten binnen een 
zakelijke omgeving.

Er is een onderscheid te maken in mobile devices die aan-
geschaft en beheerd worden door de organisatie (managed 
devices) en mobile devices die worden aangeschaft en 
beheerd door de medewerker (unmanaged devices). In dit 
artikel staan unmanaged devices - ook bekend als Bring Your 
Own Device (BYOD) - centraal. 



Stap 1: Integreer security in beleid
Het gebruik van mobile devices in zakelijke omge-
vingen brengt nieuwe risico’s met zich mee. Om 

beveiligingsrisico’s te minimaliseren moet een organisatie  
een goed beleid voeren.

Risico’s van mobile devices
Het grootste risico voor de informatiebeveiliging met betrek-
king tot mobile devices is dat organisaties niet meer weten 
waar bedrijfsgegevens zijn, waar ze naar toe gestuurd worden 
of wie toegang tot de gegevens heeft. Daar komt nog bij dat 
mobile devices makkelijker kwijt raken of gestolen worden, 
volgens onderzoek zelfs tot 5,2 miljoen devices per jaar1.

Een ander risico met betrekking tot mobile devices is het feit  
dat het voor organisaties niet eenvoudig is om een goed beleid 
uit te voeren op mobile devices. Zeker bij persoonlijke mobile 
devices heeft een organisatie nauwelijks controle over (de 
versie van) het besturingssysteem of andere software op het 
mobiele apparaat. Net als bij computers en laptops biedt ver-
ouderde software mogelijkheden om misbruik te maken van 
bekende kwetsbaarheden.

Van risico’s naar beleid
Hoe een organisatie omgaat met de risico’s die mobile  
devices met zich meebrengen, hangt af van vier factoren:
•	 het	risico	en	de	impact	bij	verlies	of	diefstal	van	gegevens;
•	 volwassenheid	van	de	beveiligingsorganisatie	(bijvoorbeeld	
omgang	met	incidenten);

•	 niveau	van	security	awareness	van	alle	medewerkers;
•	 soorten	devices	die	medewerkers	gebruiken.

Op basis van deze factoren zal een organisatie een keuze maken 
om unmanaged mobile devices wel, gedeeltelijk of helemaal 
niet toe te staan. Unmanaged devices geven medewerkers  
het voordeel dat ze hun eigen apparaat kunnen gebruiken.  
Dit zorgt voor meer gebruikersgemak2. Een organisatie daar-
entegen heeft bij unmanaged devices minder controle dan bij 
managed devices. De kosten voor een organisatie zijn lager 
bij unmanaged devices en de drempel voor medewerkers 

om flexibel te werken is lager. Doordat medewerkers verant-
woordelijk zijn voor het beheer van het device betekent het 
dat organisaties specifieke maatregelen moeten nemen om 
bedrijfsdata op unmanaged devices te beschermen.

Organisaties hebben beleid nodig waarin aandacht gegeven 
wordt aan de aspecten organisatie, mens en techniek. Zo 
moet het beleid onder andere beschrijven wat de organisatie 
verstaat onder correct gebruik van mobile devices. Het maken 
van een goede afweging tussen flexibiliteit van ‘data altijd en 
overal’ en de risico’s rondom verlies van beschikbaarheid, 
integriteit of vertrouwelijkheid van bedrijfsdata is iets wat in het 
organisatiebeleid aan de orde moet komen voordat verdere 
maatregelen genomen worden. Medewerkers moeten getraind 
worden op veilig gebruik van mobile devices, terwijl techni-
sche maatregelen genomen moeten zijn om de risico’s zoveel 
mogelijk te minimaliseren. Het beleid wordt verder gedetail-
leerd in richtlijnen, processen, standaarden en procedures om 
medewerkers te helpen in het maken van de juiste keuzes. 

Stap 2: Creëer inzicht in de waarde van 
bedrijfsdata
Juist nu bedrijfsdata overal is, is dataclassificatie een  

middel om een helder overzicht te creëren van welke data u 
heeft als organisatie en welke waarde deze data heeft voor 
de organisatie. Niveaus van dataclassificatie worden bepaald 
door de waarde van de data en het belang van het bedrijfs-
proces waarin deze data een rol speelt. Hoe belangrijker de  
data is voor de organisatie, hoe hoger de classificatie en hoe  
strenger de maatregelen moeten zijn om de data te beschermen.

Dataclassificatie blijft een continu proces doordat de classi- 
ficatie van data kan veranderen over tijd. De miljoenennota 
van Prinsjesdag is hier een voorbeeld van. Voor Prinsjesdag 
mag de miljoenennota niet in handen komen van burgers, na 
Prinsjesdag wordt de miljoenennota een publiek document en 
verandert de classificatie. Een organisatie moet voorbereid zijn 
op dergelijke veranderingen en moet zowel de classificatie als 
de maatregelen tijdig aanpassen. 

Stap 4

Integreer security in beleid
Bepalen van strategie t.o.v. mobile devices

Vier stappen voor veilig gebruik mobile devices

Selecteer passende maatregelen
Maatregelen bepalen aan de hand van classificatie

Implementeer maatregelen
Implementeren en reviewen van maatregelen

Stap 3
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Classificeer bedrijfsdata
Waarde bedrijftsdata bepalen

1 Bron: http://news.o2.co.uk/2011/12/07/careless-brits-losing-15billion-of-gadgets-each-year/
2 Bron: http://www.emerce.nl/achtergrond/nadelen-byodstrategie



Stap 4: Implementeer de gekozen maatregelen 
Wanneer de maatregelen zijn geselecteerd, kunnen 
deze worden geïmplementeerd. In de praktijk blijkt 

dat het erg lastig blijft om volledige dataclassificatie goed in  
te richten. Dit komt doordat de eigenaren van de data vaak 
handmatig een dataclassificatie niveau moeten toekennen aan  
de data. Er zijn initiatieven om dataclassificatie niveaus geauto- 
matiseerd toe te wijzen, maar die zijn nog geen gemeengoed. 
Het is belangrijk dat de medewerkers getraind worden in het 
bepalen van het belang van de data voor een organisatie, 
welke classificatieniveau daaraan is gekoppeld en wat correct 
omgaan met de data inhoudt. Het is aan te bevelen om de 
maatregelen eerst voor een kleine groep in te richten en dit 
geleidelijk uit te breiden.  

Kwetsbaarheden en de sterkte van de maatregelen zullen  
veranderen over tijd, daarom moeten organisaties zowel  
het beleid, dataclassificaties en de gekozen maatregelen 
regelmatig tegen het licht houden.

Aan de slag!
Het aantal mobile devices dat op de werkvloer wordt gebruikt 
zal verder groeien en ook het aantal types devices zal zich uit-
breiden. Naast laptops, smartphones en tablets zijn er steeds 
meer mensen die een smartwatch hebben waarmee data zoals 
e-mail getoond kan worden.

Unmanaged mobile devices in een zakelijke omgeving bieden 
veel nieuwe mogelijkheden. Een mobile device kan gebruikt 
worden als authenticatiemiddel, bijvoorbeeld voor het unlocken 
van een laptop of het verkrijgen van toegang tot een gebouw. 
Daarbij dient echter wel gekeken te worden naar beveiligings-
maatregelen. Het is te verwachten dat authenticatie middels 
een smartphone of tablet meer geaccepteerd zal worden in de  
toekomst. Capgemini heeft ervaring met alle aspecten rondom  
mobile security. Wij helpen u graag met het opstellen en imple- 
menteren van uw mobile securitybeleid. Het volgen van de vier  
stappen zorgt ervoor dat de organisatie veilig gebruik kan maken  
van de mogelijkheden van deze mobiele technologie!

Stap 3: Selecteer passende maatregelen 
In essentie zijn de maatregelen die een organisatie  
traditioneel neemt voor het beschermen van data op 

een computer of een server niet anders dan de maatregelen  
die organisaties moeten nemen voor het beschermen van data 
op mobile devices. De verschijningsvorm van deze maatregelen 
is echter wel anders. Waar vroeger gebruik werd gemaakt van 
een camera om toezicht te houden op de serverruimte, wordt 
nu monitoring software gebruikt om mobile devices in de gaten 
te houden. Waar vroeger de serverruimte beschermd werd met 
een slot aan de deur, worden nu andere, digitale, autorisatie- 
methoden gebruikt. Dit betekent dat een organisaties een 
andere denkwijze moeten hanteren om mobile devices veilig  
te gebruiken in een zakelijke omgeving.

Een voorbeeld van maatregelen aan de hand van dataclassifi-
catie is uitgewerkt in model 1. Hierin is te zien dat data met een 
hogere classificatie, te maken krijgt met zwaardere maatregelen. 
Bijvoorbeeld: voor het beveiligen van informatie met een lage 
classificatie is inloggen met een pincode mogelijk voldoende. Dit  
geeft een relatief laag beveiligingsniveau, maar biedt voor de  
eindgebruiker veel gebruikersgemak. Bij een hoge classificatie  
kan gekozen worden voor biometrie in combinatie met een 
wachtwoord van minimaal acht tekens. Dit biedt een hoger be- 
veiligingsniveau, maar ook minder gebruiksgemak. Voor bedrijven  
waar data het gebouw niet mag verlaten, zijn er GEO-fencing 
oplossingen. Gegevens worden automatisch verwijderd op het 
moment dat een device buiten een voorgedefinieerde locatie valt.

Er kan ook gekozen worden voor een containeroplossing, waar- 
door er meer controle op de bedrijfsdata mogelijk is. De con-
tainer oplossing zorgt er voor dat het device een zogenaamde 
dual persona krijgt, waardoor zakelijke en privégegevens worden 
gescheiden. Het zakelijke gedeelte van het device kan beheerd 
worden door de ICT afdeling.

Er moet een balans worden gevonden tussen voldoende be- 
scherming, te maken kosten en een werkbare situatie. Moge-
lijke vormen van biometrie als authenticatiemiddel zijn onder 
meer vingerafdruk, stemherkenning of irisscan. Daarnaast is 
het herkennen van gedragspatronen, bijvoorbeeld toetsenbord-
aanslagen bij het opstellen van berichten, in opkomst als vorm 
van authenticatie.

Model 1 - Voorbeeld maatregelen per classificatieniveau

Hoog

- Biometrie & wachtwoord
- Versleuteling van dataverkeer en 
 dataopslag.

- Compleet wissen device
- Minimaal versie X van mobile OS
- Geo Fencing

Midden

- Biometrie & pincode 
 (bv. vingerafdruk)

- Wissen container op device
- VPN

Laag

- Pincode
- Geen additionele authenticatie
- TLS/SSL

Hoog

- Maandelijkse audit
- Inzicht in alle mobile devices 

(MDM)
- Consequenties gebruikersfouten

Midden

- 3-maandelijkse audit 
- Patchbeleid
- Maken van back-ups
- Alert naar Administrator als 

device niet voldoet aan de 
 veiligheid voorschiften

Laag

- Jaarlijkse audit
- Beleid mobile devices

Hoog

- Device niet delen met anderen
- Awareness training 2 x per jaar

Midden

Laag

- Device delen toestaan
- Awareness training bij 

indiensttreding

Mens Organisatie Techniek

- Awareness training 1 x per jaar
- Geen onnodig gebruik van 

bluetooth en wifi
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