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Er is een revolutie gaande in de ICT-wereld. Het is een 
revolutie van slimme mobieltjes, data in de cloud en 
altijd online, waardoor de manier waarop we ICT 
gebruiken structureel verandert. De overkoepelende 
term voor deze verandering is consumerization: de 
trend dat nieuwe technologieën en toepassingen eerst 
doorbreken in de consumentenmarkt en van daaruit 
doordringen in organisaties. Het gebruik van smart-
phones en tablets, bijvoorbeeld volgens het Bring Your 
Own Device (BYOD) principe, en de inzet van slimme 
clouddiensten zoals Dropbox zijn hier voorbeelden 
van. Dit consumentgedreven gebruik van ICT brengt 
beveiligingsrisico’s met zich mee waar veel organisaties 
nog geen antwoord op hebben.

Al in 2004 publiceerden onderzoekers van het bedrijf 
Computer Sciences Corporation (CSC) een artikel waarin 
zij de term Consumerization of Information Technology 
introduceerden. Pas veel recenter is de term gemeengoed 
geworden en inmiddels ingekort tot Consumerization. Een 
goed Nederlands woord is er eigenlijk niet voor. 

Hoewel de ICT-industrie nog relatief jong is, hebben er al 
verschillende revoluties plaatsgevonden. Eerder hadden we 
de introductie van de mainframecomputer in de jaren ‘60, 
de opkomst van personal computers in de jaren ‘80 en de 
doorbraak van het internet in de jaren ‘90. En nu is er dan 
consumerization. Eén ding is nu nadrukkelijk anders dan 
bij de eerdere veranderingen: de gebruiker is de kracht 
achter deze nieuwe ICT-revolutie terwijl dat voorheen de 
ICT-organisatie was. Dat levert een aantal stevige uitdagingen 
op voor de beveiliging van informatie. Dit zijn uitdagingen 
waar veel organisaties nog niet op voorbereid zijn.

Dit document licht de impact van consumerization toe, 
geeft inzicht in de (nieuwe) beveiligingsrisico’s die erdoor 
ontstaan en biedt handreikingen voor organisaties en 
gebruikers om veilig om te gaan met deze nieuwe 
ontwikkeling.

Consumerization en seCurity

�

Consumerization en seCurity

C o n s u m e r i z a t i o n  e n  s e C u r i t y
De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers

Gebruikers zetten de toon
Steeds meer mensen hebben een tablet en smartphone 
in huis. Ook tijdens zakelijke vergaderingen liggen steeds 
vaker tablets op tafel. De manier waarop we ICT gebruiken 
in de zakelijke wereld en privé verandert sterk onder 
invloed van nieuwe apparaten en slimme onlinediensten. 
Wat deze producten gemeenschappelijk hebben is dat ze 
eerst populair werden in de consumentenmarkt en daarna 
in de zakelijke markt. Daarbij lopen zakelijk en privé-
gebruik steeds vaker door elkaar.

De aanleiding voor de term consumerization ligt in het 
verschil dat is ontstaan in de snelheid van ontwikkelingen 
in de consumentenmarkt en die in de zakelijke markt. ICT 
binnen bedrijven ontwikkelt zich tot op heden geleidelijk, 
niet heel snel en vaak inflexibel, mede door strak ingerichte 
managementprocessen, projectorganisaties en beperkte 
budgetten. In de consumentenmarkt is de ontwikkeling 
de laatste jaren juist hard gegaan. Vooral smartphones, 
tablets en slimme onlinediensten zijn daar voorbeelden 
van. Daardoor is bij gebruikers het besef gekomen dat ICT 
in hun zakelijke omgeving ver achterloopt op de ICT die ze 
privé tot hun beschikking hebben: De privésmartphone is 
nieuwer, slimmer en hipper dan de telefoon van de zaak. 
Het gevolg is dat mensen zoeken naar mogelijkheden om 
de dingen die ze privé gebruiken ook zakelijk te kunnen 
benutten, simpelweg omdat ze zo goed en aangenaam 
mogelijk hun werk willen doen.

Bring or choose your own device
Bring Your Own Device (BYOD) is het beleid om mede-
werkers, zakelijke partners en andere gebruikers toe 
te staan om persoonlijk geselecteerde en gekochte 
(computer)apparatuur - zoals smartphones, tablets en 
laptops - op de werkplek te gebruiken en met het bedrijfs-
netwerk te verbinden. Voor organisaties kan het toestaan 
van BYOD een manier zijn om medewerkertevredenheid 
te verhogen, innovatie te stimuleren of kosten te verlagen 
doordat de medewerker zelf deze apparatuur meebrengt. 
Een variant op BYOD is Choose Your Own Device (CYOD), 
hierbij kan de gebruiker kiezen uit een beperkt aantal 
- door de werkgever aangewezen - apparaten.
Consumerization gaat echter niet alleen over het gebruik 
van persoonlijke apparaten in de zakelijke omgeving. Het 
is meer een algemene ontwikkeling dat consumenten-
trends invloed hebben op de zakelijke ICT. Dat is ook te 
zien in de door organisatie verstrekte middelen: voorheen 
werden in zakelijke omgevingen alleen Blackberry’s en 
Windows Mobile smartphones uitgegeven. De opkomst 
van ondermeer Apple iOS en Google Android in de consu-
mentenmarkt hebben ervoor gezorgd dat ook werknemers 

gingen vragen om zulke ‘moderne’ apparaten. Inmiddels 
verstrekken meer en meer organisaties deze tablets en 
smartphones. 

De cloud versterkt het effect
Het is niet alleen de opkomst van moderne apparaten die 
deze ontwikkeling drijft. Het groeiende gebruik van 
cloudcomputing is ook een belangrijke factor in 
consumerization. Cloudcomputing is de ontwikkeling 
waarbij ICT-diensten en data steeds meer op het internet 
staan in plaats van op een eigen server of datacentrum.

Veel organisaties kijken naar mogelijkheden om hun 
bedrijfs-ICT onder te brengen in de cloud of doen dat zelfs 
al. Cloudcomputing is echter niet alleen voor organisaties 
toegankelijk, het is ook voor individuele medewerkers 
eenvoudig in te zetten. Bijvoorbeeld door op de werkplek 
gegevens in de Cloud te zetten om te delen met collega’s 
of thuis eenvoudig te kunnen benaderen.

Voor cloudcomputing geldt net als voor hedendaagse 
smartphones en tablets dat de diensten die online beschik-
baar zijn moderner, flexibeler, makkelijker in het gebruik 
en te realiseren zijn dan veel interne bedrijfstoepassingen. 
Ook hier heeft dat tot gevolg dat medewerkers online-
diensten gebruiken in plaats van applicaties die op bedrijfs-
netwerken worden aangeboden, zodat ze van de moderne 
mogelijkheden gebruik kunnen maken. 

Voorbeelden hiervan zijn het delen van grote bestanden 
via onlinefilesharing zoals Yousendit.com, omdat de 
bedrijfse-mail geen grote bijlagen toestaat, of het online 
opslaan van bestanden in Dropbox, zodat deze ook thuis of 
op de privésmartphone beschikbaar zijn. Een medewerker 
die ontevreden is met het relatiebeheerpakket van zijn 
eigen organisatie kan er toe over gaan om zelf een abonne-
ment te nemen bij Salesforce*.

Gebruikers kunnen die onlinediensten kiezen, omdat het 
gebruik zo laagdrempelig is: vaak zijn een webbrowser en 
een internetverbinding voldoende. Veel clouddiensten 
bieden individuele abonnementen die gratis zijn of met 
een creditcard snel aangeschaft kunnen worden. Het 
individueel gebruik van cloudcomputing wordt daarom 
enigszins cynisch ook wel Credit Card Computing genoemd. 

*   SalesForce is een online Customer Relationship Management systeem dat op 

abonnementbasis gebruikt kan worden.

De belangrijkste feiten:

•  Consumerization is de trend dat nieuwe appa-
raten en diensten eerst populair worden in de 
consumentenmarkt en vervolgens, onder druk van 
gebruikers, ook worden toegepast in organisaties.

•  Voorbeelden van consumerization zijn de 
opkomst van moderne smartphones en tablets, 
in combinatie met onlinediensten. Dit kunnen 
apparaten zijn die eigendom zijn van de gebruiker 
(BYOD: Bring Your Own Device).

•  Als gevolg van consumerization groeit de invloed 
van de gebruiker ten koste van de invloed van 
de ICT-organisatie. Dit creëert uitdagingen voor 
beheer en beveiliging.

•  Een belangrijk risico is de vermenging van zakelijk 
en privégebruik, die elkaar niet altijd goed ver-
dragen.  Dit vraagt om afspraken over wat de  
organisatie mag met privégegevens van de   
gebruiker en andersom hoe de gebruiker om  
moet gaan met bedrijfsgegevens wanneer deze 
zich op een privéapparaat bevinden.

•  Gegevens die zijn opgeslagen op mobiele appara-
tuur of onlinediensten staan bloot aan verschil-
lende risico’s. Bij apparaten is dat het uitlekken 
van gegevens door verlies van het apparaat of 
besmetting met een virus. Bij onlinediensten is 
dat onvoldoende beveiliging. 

•  Gebruikers zijn zich vaak onvoldoende bewust  
van de risico’s van mobiele apparatuur en online-
diensten.

•  Om in een wereld van consumerization veilig 
om te gaan met apparatuur en gegevens moeten 
organisaties en gebruikers een aantal maatregelen 
treffen. Deze zijn deels technisch, deels organisa-
torisch en deels procedureel.
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Beveiligingsrisico’s van consumerization
Consumerization maakt innovatie in ICT mogelijk met 
flinke voordelen voor gebruikers en organisaties. Voor 
informatiebeveiligers is consumerization echter een 
enorme uitdaging. Consumerization brengt een scala aan 
risico’s met zich mee op verschillende vlakken, waarvan 
er een aantal nieuw en specifiek zijn. 

Vermenging van zakelijk en privégebruik 
Doordat apparatuur en diensten bij consumerization eerst 
privé worden gebruikt en later zakelijk, loopt het gebruik in 
deze beide omgevingen vaak door elkaar. Gebruikers blijven 
de nieuwe technieken ook privé gebruiken nadat deze op 
de werkvloer zijn doorgedrongen. De privéomgeving is 
echter heel anders ingericht dan de bedrijfsomgeving en 
dat levert risico’s op voor beide kanten.

De belangrijkste risico’s van deze vermenging zijn hierna 
opgesomd:

•  Gebruik door gezinsleden. Het komt regelmatig voor 
dat de tablet die zakelijk wordt gebruikt thuis even 
gemakkelijk door gezinsleden wordt gebruikt om even 
te internetten of om spelletjes te spelen. Om dat te 
doen moet de tablet ontgrendeld worden (als er al een 
toegangscode op zit). Daarmee hebben deze gezinsleden 
vaak niet alleen toegang tot het gewenste spelletje,  
maar ook tot de apps, e-mail en vertrouwelijke bedrijfs-
gegevens op het apparaat.

•  Privé content op de werkplek. Het kan voorkomen dat 
gebruikers door het privégebruik content meebrengen 
naar de zakelijke omgeving die daar niet wenselijk is 
(bijvoorbeeld ongepaste foto’s en filmpjes of illegaal 
gedownloade apps). Dit kan juridische consequenties 
hebben voor de organisatie en de medewerker.

•  Risico’s bij privé reizen. Wanneer de werknemer privé 
reist, zijn er risico’s voor de gegevens die aan het werk 
gerelateerd zijn. Denk aan onderzoek bij grenscontroles, 
het in een publieke locatie werken met het internet, etc. 
Ook kunnen zakelijke gegevens worden blootgesteld  
aan het risico van digitale spionage wanneer een mede-
werker privé een reis maakt naar een regio die uit  
zakelijk oogpunt als risicovol wordt beschouwd.

•  Verstoring werk-privé balans. Een risico is dat mede-
werkers veel meer gaan werken omdat de grens tussen 
werk en privé vervaagt, met als gevolg dat de werk- 
privébalans van medewerkers wordt verstoord.

•  Misbruik van gebruiksdata. Nieuw is dat de mobiele 
apparaten veel gebruiksdata (denk aan locatiegegevens) 
opslaan en daarmee nieuwe mogelijkheden voor  
misbruik bieden. In ieder geval is er een risico voor de 
privacy van de gebruiker omdat achterhaald kan worden 
waar hij/zij is geweest, met wie is gecommuniceerd, etc.

Dezelfde vermenging van zakelijk en privé brengt risico’s 
voor de privacy van privépersonen met zich mee, welke 
vaak over het hoofd worden gezien. Wanneer de werkgever 
(beheers)maatregelen treft om het mobiele apparaat (al 
dan niet BYOD) te beveiligen, ontstaat het risico dat de  
privacy van de gebruiker wordt aangetast voor het deel dat 
het apparaat privé wordt gebruikt. Voorbeelden hiervan 
zijn:
•  Het via de ICT-infrastructuur van de werkgever laten 

lopen van dataverkeer, dus ook de privégegevens en 
internetgebruik.

•  Het op afstand wissen (remote wipe) van het apparaat bij 
vermeende diefstal of verlies, waarbij ook de persoon-
lijke mails, foto’s etc. van de gebruiker worden gewist.

•  Voor sommige informatie is het zeer onwenselijk dat 
een werkgever deze ziet. Denk bijvoorbeeld aan  
medische gegevens die de medewerker in een app 
opslaat, bijvoorbeeld die handige app om bloeddruk te 
meten.

•  Het volgen van de locatie van een medewerker met 
software voor beheer van mobiele apparaten, mogelijk 
omdat in elk apparaat een GPS-chip zit.

De vermenging van zakelijk en privé is nadrukkelijk aan-
wezig bij BYOD. Ook wanneer ‘moderne’ apparaten van 
bedrijfswege worden verstrekt, zien we vermenging van 
zakelijk en privé. De moderne smartphones en tablets zijn 
namelijk precies de apparaten die ook privé tot de verbeel-
ding spreken. Waarom twee tablets in huis hebben als er 
al een tablet van de zaak in huis is van hetzelfde type dat je 
privé zou kopen? Privé gebruik is dan mogelijk.
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Gegevens zijn mobiel geworden, maar apparaten zijn kwetsbaar
Een belangrijk risico van een mobiel apparaat is dat daar-
mee de gegevens op het apparaat ook mobiel zijn geworden. 
Diefstal of verlies komt vaker voor en brengt zoals altijd 
risico’s op het gebied van vertrouwelijkheid en privacy 
met zich mee. De misbruiker heeft echter ook potentieel 
toegang tot een schat aan informatie over de legitieme 
gebruiker. Voorbeelden hiervan zijn contactgegevens, mail 
en eventueel bestanden. 

Wanneer een mobiel apparaat in handen is van een kwaad-
willende, is het voor hem relatief eenvoudig om toegang 
tot de opgeslagen gegevens te verkrijgen, zeker wanneer  
er geen additionele maatregelen zijn genomen en het  
apparaat standaard is ingesteld. 

Een ander risico komt voort uit kwaadaardige software 
(malware) en infecties als gevolg van kwetsbaarheden in 
besturingssoftware. Mobiele apparaten (zowel smartp-
hones en tablets als laptops) kunnen net zo kwetsbaar zijn 
voor malware als de vaste PC. Dan hebben we het over 
malware die erop uit is om de gegevens op het apparaat te 
manipuleren en buit te maken. De malware die is gericht 
op smartphone en tablets is nog niet zo wijd verspreid als 
in de traditionele PC-wereld, maar is zeer snel in opkomst, 
inspelend op de explosieve toename in het gebruik van 
deze apparaten. Daarnaast is de kans om malware op te 
lopen groter, omdat websites voor privégebruik vaker  
malware verspreiden.

Het risico van infectie als gevolg van een kwetsbaarheid 
in besturingssoftware heeft als belangrijke oorzaak dat 
veel verschillende versies van software en vaak ook oudere 
versies (vooral bij Android) worden gebruikt. Zeker wanneer 
beveiligingsinstellingen achterwege worden gelaten, 
bijvoorbeeld uit het oogpunt van gebruikersgemak, is dit 
een groot risico.

Tevens moet in acht worden genomen dat dataverlies juri-
dische gevolgen kan hebben. Wanneer sprake is van privacy 
gevoelige gegevens kan dit bijvoorbeeld overtreding van de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) betekenen.

Gegevens staan online
Zoals hiervoor beschreven zijn consumerization en cloud-
diensten nauw met elkaar verweven. Dit betekent dat zowel 
persoonlijke als bedrijfsgegevens meer en meer in de cloud 
zijn opgeslagen. Dat wordt gefaciliteerd door mobiele 
oplossingen die er onder meer voor zorgen dat de gebruiker 
de gegevens tussen zijn/haar apparaten eenvoudig kan 
uitwisselen en ze in de cloud zijn veiliggesteld voor verlies. 
Tegelijkertijd brengt de cloud flinke risico’s met zich mee, 
onder meer omdat de toegang vaak summier is beveiligd 
en cloudleveranciers zich allerlei rechten voor gebruik van 
de gegevens toe-eigenen. Denk dus goed na over passende 

maatregelen voordat de cloud wordt gebruikt voor de 
opslag en uitwisseling van vertrouwelijke gegevens.

Wat ook meespeelt, is dat gebruikers zich niet altijd bewust 
zijn van de risico’s die onlinediensten met zich meebrengen. 
Ze worden er niet expliciet op gewezen en zijn dus onvol-
doende bekend met de risico’s. Om als voorbeeld een 
chatapp te nemen: wat speelt zich af tussen de app en 
het chatcontact? Wat doet de verwerkende partij met de 
gegevens? Veel mensen zullen zich niet bewust zijn dat er 
een partij tussen zit, maar denken dat de communicatie 
direct van hun apparaat naar het apparaat van hun collega, 
kennis of familielid gaat.

Minder oog voor de risico’s
Hoewel we het over relatief kleine apparaten hebben, zijn 
de risico’s daarmee niet klein geworden. Toch mogen op 
smartphones en tablets allerlei dingen die op computers 
niet mogen. Welbeschouwd zijn het echter kleine compu-
ters die ook nog eens (veelal) permanent online zijn.

Mede vanwege het gemak zullen gebruikers snel gebruik-
maken van de laagdrempelige clouddiensten die op 
mobiele apparaten beschikbaar komen. Een app is immers 
snel geïnstalleerd en vervolgens openbaren zich nieuwe 
mogelijkheden voor bijvoorbeeld communicatie, samen-
werking, opslag voor gegevens, etc.

Gebruikers zijn zich daarbij onvoldoende bewust van de 
risico’s die zij nemen. Dat wordt versterkt doordat het gaat 
om ongevaarlijk ogende apparaten. Daar bovenop komt 
dat aan leveranciers niet of nauwelijks beveiligingseisen 
worden gesteld. Een belangrijk nadeel van de consumenten-
markt is dat die markt, meer nog dan de zakelijke markt, 
zich richt op features en bijna onverschillig is ten aanzien 
van beveiliging. Het gevolg hiervan is dat de platformen die 
het meeste te bieden hebben en de meeste uistraling hebben 
het meest gewild zijn.

Verminderde grip op apparaten en gegevens
In de nieuwe werkelijkheid van consumerization werken 
gebruikers met apparaten en diensten die je als organisatie 
niet (altijd) onder controle hebt. Deze apparaten en diensten 
zijn in het uiterste geval black boxes en blijken ook nog 
eens niet altijd goed beveiligd.

Consumerization verandert daarom ook veel voor de 
manier waarop informatiebeveiliging wordt georganiseerd. 
Informatiebeveiligers hebben beveiliging van oudsher 
georganiseerd in de wetenschap dat er een ICT-beheer-
organisatie is die de ICT-middelen beheert. Beveiliging 
van de technologie richt zich daarom voor een belangrijk 
deel op het afdwingen van maatregelen via de ICT-beheer-
organisatie. Met consumerization is dat niet voldoende 
omdat privé en zakelijk gemengd zijn. 

Is consumerization wel zo nieuw?
Is de vermenging van zakelijk en privé echt zo nieuw? Vroeger had elke kantoormedewerker thuis ook WordPerfect 5.1 op zijn 
computer staan, zodat hij thuis verder kon werken aan kantoorstukken. Dat was een kwestie van even een bestand op een 
floppydisk zetten en meenemen. Het grote verschil tussen toen en nu zit in beschikbaarheid en laagdrempeligheid van 
slimme apparaten en internetconnectiviteit. Daardoor is de mate waarin en de snelheid waarmee gegevens tussen de 
zakelijke en de privéomgeving kunnen worden gedeeld verveelvoudigd. De rol van de floppydisk is overgenomen door 
onlinediensten voor gegevensopslag en -verwerking, die in beheer zijn van derde partijen. De externe leverancier van deze 
dienst vormt een risicofactor. Bij floppydisks hoefde je je vroeger immers niet druk te maken of de leverancier de privacy van 
de gebruiker wel goed beschermt.
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Beveiligingsmaatregelen
Consumerization verandert niet alleen de risico’s waar 
CIO’s en informatiebeveiligers zich voor gesteld zien, maar 
ook de manier waarop zij deze risico’s te lijf moeten gaan. 
Het gaat zowel om het implementeren van andersoortige 
maatregelen (het ‘wat’) als het op een andere manier 
aansturen van beveiliging (het ‘hoe’).

Het goed organiseren van informatiebeveiliging bij 
consumerization is geen eenvoudige opgave, vooral omdat 
informatiebeveiligers geen hindermacht willen zijn. Zij zien 
net zo goed de mogelijkheden van nieuwe apparaten en 
toepassingen, maar het is hun taak om daarbij de risico’s 
in het oog te houden en daarnaar te handelen. Om dat te 
bereiken moeten zij goed toegerust zijn om de nieuwe en 
veranderde risico’s het hoofd te bieden. Dat gaat enerzijds 
om organisatorische en technische gereedschappen om de 
beveiliging in te richten, en anderzijds vereist dat de skills 
om het management en de enthousiaste gebruikers mee 
in te nemen in het bereiken van de juiste balans tussen 
beveiliging en gebruiksgemak. 

Niet verbieden maar veilig faciliteren
Nog meer dan voorheen is het belangrijk om beveiliging 

als enabler over het voetlicht te brengen. Gebruikers willen 
en gaan de nieuwe mogelijkheden van consumerization 
toepassen, juist omdat het kan. Wanneer een organisatie 
zelf geen veilige, bruikbare oplossing aanbiedt aan mede-
werkers, zullen zij eigen oplossingen zoeken. Verbieden 
zonder een alternatief te bieden werkt niet. De informatie-
beveiliger moet daarom goed op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden en risico’s van consumerization en er in zijn 
organisatie voor zorgen dat moderne, bruikbare en veilige 
oplossingen worden aangeboden aan gebruikers.

De juiste balans tussen mogelijkheden en (beveiligings)grenzen
De juiste balans tussen ‘wat kan’ en ‘wat mag’ is voor iedere 
organisatie verschillend. De cultuur van de organisatie, de 
mate van vertrouwelijkheid van de informatie waarmee 
wordt gewerkt en de manier waarop mensen hun werk 
doen (altijd op kantoor, ambulant, etc.) zijn voorbeelden 
van zaken die van belang zijn voor het inrichtingsvraagstuk. 
De volgende scenario’s zouden kunnen worden onderkend:
1.  Maximale vrijheid: privé en werk lopen onbeperkt door 

elkaar met een minimale set aan maatregelen;
2.  Minimale vrijheid: de aard van de organisatie vereist dat 

risico’s tot het minimum worden beperkt;
3.  Gecontroleerd: consumerization wordt op een   

gecontroleerde manier geïmplementeerd.

Scenario’s 1 en 2 zijn de twee uiterste scenario’s voor de 
toepassing van consumerization. Scenario 3 zal het meest 
voorkomen, maar brengt ook de meeste keuzevraagstukken 
bij de inrichting met zich mee. De juiste balans moet elke 
organisatie zelf bepalen, waarbij de maatregelen die  
getroffen worden afhangen van het risicoprofiel van de 
organisatie.

Hierna zijn op hoofdlijnen de aandachtspunten en maatre-
gelen beschreven die van belang zijn voor het beperken van 
de risico’s die consumerization met zich meebrengt. 

Risicobewustzijn creëren bij gebruikers
Met consumerization neemt de grip van de ICT-organisatie 
en beveiligers af omdat privéapparaten zich deels buiten 
het zakelijke domein bewegen.
Dit betekent tegelijkertijd dat er meer verantwoordelijkheid 
bij de gebruiker komt te liggen. De gebruiker moet zelf 
maatregelen treffen en deze beheren om de veiligheid van 
zowel privé- als zakelijke gegevens te borgen.

Gebruikers moeten daarom bewust worden gemaakt van de 
beveiligingsrisico’s en hoe veilig omgegaan moet worden 
met de apparaten en diensten waar ze gebruik van maken. 
Het is raadzaam om gebruikers te helpen bij het maken van 
veilige keuzes door deze maatregelen te concretiseren,  
bijvoorbeeld in een reglement voor mobiel gebruik dat 
door de gebruiker wordt ondertekend. Zaken die daarin 
kunnen terugkomen zijn:

•  Wat te doen bij verlies of diefstal;
•  Afspraken over het gebruik van apparatuur (bijvoorbeeld 

niet door gezinsleden);
• Wat te doen bij uit diensttreding;
• Hoe om te gaan met thuiswerken en overwerk;
• Het gebruik van clouddiensten voor werkdoeleinden;
•  Afspraken over wat de organisatie mag met privé-

gegevens van de gebruiker;
•  Duidelijkheid over gevolgen bij het niet houden aan 

afspraken.

Belangrijk onderdeel van de afspraken is daarnaast dat het 
voor gebruikers duidelijk is welke plicht zij hebben om 
beveiligingsrisico’s en problemen te melden bij de werk-
gever. Een organisatie kan dit faciliteren, bijvoorbeeld 
door een app uit te rollen die het mogelijk maakt om 
beveiligingsrisico’s en incidenten eenvoudig te melden.  
In dat opzicht is consumerization ook een kans voor  
beveiliging.

Veilige omgang met online diensten (cloudcomputing)
De risico’s die samenhangen met het online plaatsen van 
gegevens door gebruikers kunnen worden beperkt met 
maatregelen zowel aan de kant van de gebruiker als aan 
de kant van de organisatie. Aan de gebruikerskant gaat het 
vooral om bewustzijn van de risico’s van cloudcomputing 
en kennis van wat wel en niet mag in de cloud. Om te 
voorkomen dat gegevens in onveilige onlineomgevingen 
komen te staan, kunnen organisaties zoveel mogelijk vei-
lige oplossingen voor gebruikers bieden. Dat kan door als 
organisatie zelf van cloudcomputing gebruik te maken. 
NCSC heeft een whitepaper gepubliceerd waarin nader 
beschreven is hoe organisaties veilig gebruik kunnen 
maken van cloudcomputing. De belangrijkste maatregelen 
zijn opgenomen in het hiernaaststaande kader.

Informatiebeveiliging anders inrichten
Met consumerization verandert het beheer van ICT en daar-
mee ook hoe de beveiliging moet worden ingericht. Wat 
betekent dit voor beveiligingsorganisaties? Wat moeten 
beveiligers anders doen om hierop in te spelen?

Zoals hiervoor gesteld moeten zij in ieder geval goed op 
de hoogte zijn (voorop lopen) van de mogelijkheden en 
gevolgen van consumerization in hun volledige breedte, 
zowel op het vlak van mens, proces en technologie.

Veel vaker zullen beveiligingsmaatregelen ook worden 
gerealiseerd via de leverancier. Voor clouddiensten zijn dat 
verschillende dienstenleveranciers, klein en groot. Voor 
mobiele apparaten is het een combinatie van de apparaat-
leverancier en het telecombedrijf. Zij zorgen er samen voor 
dat apparaten het doen en online zijn.

Omdat de macht naar de gebruiker verschuift, moet de 
beveiliger meer dan anders in contact zijn en blijven met 
gebruikers en weten hoe de gebruiker privé en zakelijk wil 
verenigen.

De belangrijkste maatregelen voor de cloud

Hierna zijn de belangrijkste maatregelen voor het 

veilig werken in de cloud opgesomd. Zie de white 

paper “Cloudcomputing & Security” van het NCSC 

voor meer informatie.

 1.  Zorg dat uw gebruik van de cloud in overeen-

stemming is met wet- en regelgeving, in het 

bijzonder met betrekking tot verwerking van 

persoonsgegevens.

2.  Zorg dat bij uw organisatie en uw cloud-

leverancier duidelijkheid is over beheers-

processen en de verantwoordelijken hiervoor.

3.  Maak afspraken met uw cloudleverancier over 

de beveiliging van in de cloud opgeslagen  

gegevens.

4.  Inventariseer uw afhankelijkheid van uw  

cloudleverancier en tref maatregelen om deze 

afhankelijkheid te verkleinen.

5.  Inventariseer de gevolgen van onbeschikbaar-

heid van de clouddienst en tref maatregelen  

om deze gevolgen op te vangen.

6.  Het belang van identiteits- en toegangsbeheer 

is nog groter in de cloud; tref technische en 

procesmaatregelen die effectief beheer  

ondersteunen.

7.  Maak afspraken met uw cloudleverancier over 

de afhandeling van beveiligingsincidenten.

8.  Neem de clouddienst op in uw reguliere  

processen voor wijzigingenbeheer (change 

management).

9.  Zorg voor effectieve back-up- en recovery-

procedures van de data die u opgeslagen hebt 

in de cloud.

10.  Kies voor een cloudleverancier die transparant 

is met betrekking tot zijn prijsmodel, beheer-

processen en beveiligingsmaatregelen.

De belangrijkste risico’s van consumerization

•  Zakelijk en privégebruik lopen door elkaar en 

verdragen elkaar niet altijd. Zakelijke informatie 

kan in een weinig beveiligde privéomgeving uit-

lekken, en privé-informatie kan toegankelijk  

worden voor werkgevers.

•  Gegevens zijn mobiel geworden, maar vaak niet 

voldoende beveiligd. Verlies of diefstal van een 

apparaat maakt de opgeslagen gegevens mogelijk 

toegankelijk voor de vinder. Mobiele apparatuur 

kan besmet worden met kwaadaardige software die 

gegevens afluistert of het apparaat manipuleert.

•  Informatie staat online in soms onbekende 

omgevingen. Gebruikers slaan gegevens op in 

onlinediensten waarvan de beveiliging onbekend 

en mogelijk onvoldoende is. Daardoor ontstaat het 

risico van uitgelekte gegevens.

•  Minder oog voor risico’s. Door de gebruiks-

vriendelijkheid van nieuwe apparaten en diensten 

vergeten of negeren gebruikers vaker beveiligings-

risico’s.

•  Verminderde grip op apparaten en informatie. 

ICT-organisaties en beveiligers hebben minder grip 

op wat de gebruiker doet en waarmee. Dat vormt 

een uitdaging voor beveiliging.
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Consumerization en seCurity

De belangrijkste maatregelen voor 
consumerization
Consumerization brengt niet alleen nieuwe risico’s 
met zich mee, maar vraagt ook een andere aanpak.
De informatiebeveiliger moet in staat zijn om 
ondanks de druk van de veeleisende gebruiker te 
komen tot een veilige inrichting. Daarbij gaat het 
meer dan ooit om het vinden van de juiste balans 
tussen gebruiksgemak en beveiliging.

De maatregelen concentreren zich op het beïn-
vloeden van het gedrag van de gebruiker en 
de beveiliging van de mobiele apparatuur. 
De gebruiker moet zich bewust zijn van de risico’s 
die er zijn en de verantwoordelijkheid die de 
gebruiker heeft om de mobiele apparatuur en 
gegevens goed te beveiligen. Bij de beveiliging 
van de mobiele apparatuur is het van belang dat 
de basisbeveiligingsmaatregelen zijn ingesteld 
en duidelijk is in welke mate de organisatie maat-
regelen op privéapparaten mag afdwingen.

Wat kan de eindgebruiker doen om zijn mobiele 
apparaat te beveiligen?
1.  Stel een complexe toegangscode in voor uw 

mobiele apparaat en wijzig deze regelmatig.
2.  Stel automatische vergrendeling in op uw 

mobiele apparaat.
3.  Maak regelmatig een back-up en test deze  

back-ups ook.
4.  Schakel netwerkverbindingen die u niet 

gebruikt uit, en maak geen gebruik van open 
Wi-Fi-hotspots.

5.  Maak zoveel mogelijk gebruik van versleutelde 
verbindingen om gegevens te verzenden.

6.  Versleutel de gegevens die op uw mobiele  
apparaat opgeslagen zijn.

7.  Installeer slechts een beperkt aantal apps, en 
alleen apps die uit betrouwbare bron afkomstig 
zijn.

8.  Zorg dat de software op uw mobiele apparaat 
(besturingssysteem en apps) zoveel mogelijk 
up-to-date is.

9.  Beperk de rechten van geïnstalleerde apps tot 
een absoluut minimum.

10.  Jailbreak of root nooit het mobiele apparaat.

Referenties
• NCSC Whitepaper Cloudcomputing & Security: 
 https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/whitepapers/whitepaper-cloudcomputing.html.
• NCSC Richtlijnen voor mobiele apparaten:
 https://www.ncsc.nl/dienstverlening/expertise-advies/kennisdeling/whitepapers/consumerization--security.html.

Consumerization en seCurity

Tot slot
Consumerization is een niet te stoppen ontwikkeling die 
grote kansen biedt voor ICT-innovatie met voordelen  
voor gebruikers en organisaties. Dat kan echter alleen  
succesvol zijn als er ook voldoende aandacht is voor veilig-
heid, anders zijn beveiligingsincidenten onvermijdelijk, 
waardoor organisaties terughoudend zullen worden en 
innovatie wordt geremd. Het is aan organisaties én  
gebruikers hier invulling aan te geven.

Voor details over het veilig inrichten van mobiele 
apparaten verwijzen wij naar de “Beveiligingsrichtlijnen 
voor mobiele apparaten” die door het NCSC zijn opgesteld.

Apparatuur veilig inrichten en beheren
Bij de BYOD variant van consumerization is de gebruiker 
eigenaar van de mobiele apparatuur. Er zijn ook tussen-
vormen waarbij de werkgever alleen bepaalde typen 
apparatuur toestaat of de apparatuur ter beschikking stelt.

In alle gevallen heeft de gebruiker de plicht om de appara-
tuur goed te beveiligen tegen diefstal en misbruik. Om 
bedrijfsgegevens te beschermen, kan de werkgever ervoor 
kiezen om invloed uit te oefenen op de beveiliging van de 
mobiele apparatuur. Dat kan door richtlijnen op papier, 
maar ook door maatregelen technisch af te dwingen wan-
neer de gebruiker ervoor kiest om het apparaat ook zakelijk 
te gebruiken. Denk daarbij aan basisinstellingen voor 
beveiliging (hardening), het afdwingen van een pincode 
voor unlocken van het apparaat en de mogelijkheid van 
remote wipe. Met behulp van “Mobile Device Management” 
kan de werkgever dit inrichten en beheren.

Wanneer met zeer vertrouwlijke data wordt gewerkt komen 
bijvoorbeeld de volgende maatregelen in beeld:
•  Datavirtualisatie, zodat data niet op het apparaat zelf 

wordt opgeslagen;
•  Voor kritische data of kritische taken krijgen mede-

werkers de apps die ze nodig hebben, in plaats van dat  
ze zelf een oplossing kiezen;

•  Gebruik van apps die een beveiligde gegevenskluis  
bieden.



Nationaal Cyber Security Centrum
Wilhelmina van Pruisenweg 104 | 2595 AN Den Haag
Postbus 117 | 2501 CC Den Haag

T   070-888 75 55
F   070-888 75 50

E   info@ncsc.nl
I    www.ncsc.nl

November 2012

Nationaal Cyber Security Centrum

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) draagt via samenwerking tussen bedrijfs-

leven, overheid en wetenschap bij aan het vergroten van de weerbaarheid van de 

Nederlandse samenleving in het digitale domein.

Het NCSC ondersteunt de Rijksoverheid en organisaties met een vitale functie in de 

samenleving met expertise en advies, respons op dreigingen en het versterken van de 

crisisbeheersing. Daarnaast voorziet het in informatie en advies voor burger, overheid 

en bedrijfsleven ten behoeve van bewustwording en preventie. Het NCSC is daarmee 

het centrale meld- en informatiepunt voor ICT-dreigingen en -veiligheidsincidenten.  


