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2.0

Over de IBD
De IBD is een gezamenlijk initiatief va n a lle Nederlandse Gemeenten. De IBD is de s ectorale CERT / CSIRT voor a lle
Nederlandse gemeenten en ri cht zich op (i ncident)ondersteuning op het gebied va n i nformatiebeveiliging. De IBD i s
voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD ondersteunt gemeenten bij
hun i nspanningen op het gebied va n i nformatiebeveiliging en privacy / gegevensbescherming en geeft regelmatig
kennisproducten uit. Daarnaast fa ciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met a ndere
overheidslagen, met vi tale sectoren en met leveranciers. Al le Nederlandse gemeenten kunnen gebruikmaken van de
producten en de generieke dienstverlening va n de IBD.
De IBD is ondergebracht bij VNG Realisatie.

Leeswijzer
Di t product i s een nadere uitwerking voor gemeenten va n de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO is
ei nd 2018 bestuurlijk vastgesteld als gezamenlijke norm voor i nformatiebeveiliging voor a lle Nederlandse overheden.

Doel
Het doel van dit document is om va nuit verschillende gezichtspunten de risico’s en oplossingen weer te geven die
gemeenten kunnen i nzetten voor telewerken.

Doelgroep
Di t document is va n belang voor het management va n de gemeente de ICT-afdeling.

Relatie met overige producten
•

Ba s eline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

•

Informatiebeveiligingsbeleid va n de gemeente

3

•

Pa tch ma nagement voor gemeenten

•

Ha ndreiking dataclassificatie

•

Ha ndreiking Anti-malware beleid

•
•

Ha ndreiking Logische toegangsbeleid
Ha ndreiking Mobile Device Ma nagement

•

Ha ndreiking Encryptie beleid (PKI)

•

Procedure afvoer ICT-middelen

•

Ha ndreiking ICT-beheer

•

Gedra gsregels gebruikers

Verwi jzingen naar de Baseline Informatiebeveiliging voor de Overheid (BIO)
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‘Cl ea r desk’- en ‘clear s creen’-beleid.
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1.

Inleiding

Di t document geeft algemene a anwijzingen over het werken op a fstand. Tenslotte is er aanvullend een gemeentelijk
tel ewerkbeleid. Ten behoeve va n de beveiliging va n gemeentelijke s ystemen en de informatie binnen deze gemeentelijke
s ys temen, is dit beleid er op gericht hoe met telewerken omgegaan moet worden. Het kan hierbij ook gaan om
bedri jfsinformatie va n derde partijen, waarva n de gemeente niet de bronhouder is, i ndien deze vi a het gemeentelijk
pl a tform wordt ontsloten en beschikbaar gesteld wordt aan de telewerker. Aan informatie kunnen ook wettelijke vereisten
ges teld zi jn. Bijvoorbeeld het telewerken i n relatie tot de BRP (een oorspronkelijke GBA vra ag). 1
Er zi jn verschillende definities van telewerken 2 in omloop en er worden termen met vergelijkbare betekenissen door elkaar
gebruikt. Voorbeelden hierva n zijn ‘het nieuwe werken’, ‘e -werken’ en ‘flexwerken’. In dit document wordt voor
tel ewerken de volgende definitie gehanteerd ‘onafhankelijk va n tijd en plaats werken met behulp va n informatie - en
communicatietechnologie (ICT), buiten de vaste werkomgeving’ van de gemeente.
De doelstelling va n telewerken kan voor de gemeenten divers zijn. Bijvoorbeeld: verbeteren va n de
productiviteit/efficiency, kostenbesparing door minder kantoorruimte, flexibiliteit i n werktijden, minder reistijd en betere
ba l ans tussen werk en privé.
Voor het uitvoeren va n werkzaamheden hebben telewerkers toegang tot i nformatie en i nformatiesystemen die onder de
vera ntwoordelijkheid vallen va n de gemeente waarvoor zij werkzaam zijn. Dit kan ook i nformatie zijn uit externe bronnen,
zoa ls SUWI3, RDW4, UWV5, DUO6, GBA-V7, SVB 8, Kadaster, Belastingendienst Toeslagen et cetera, waarover gemeenten de
bes chikking hebben of rechtstreeks toegang toe hebben. Deze gegevens, waarvan de gemeente geen bronhouder i s, kan de
gemeente vi a een eigen voorziening aan de medewerker beschikbaar s tellen of via een ketenvoorziening. Het ontsluiten
va n deze i nformatie buiten de beheersbare gemeentelijke bedrijfsomgeving l eidt tot extra beveiligingsrisico’s. Deze risico’s
ka n de gemeente verkleinen door beveiligingsmaatregelen te treffen. 9
Er i s een toename va n telewerken binnen de gemeenten. Er zi jn s teeds meer situaties waar de medewerker va n de
gemeente buiten de locatie va n de gemeente werkzaamheden heeft, bijvoorbeeld voor werkzaamheden binnen het s ociale
domein zoals wijkteams maar ook voor handhavingstaken. Bij het telewerken wordt ook steeds va ker gebruik gemaakt va n
mobi ele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops. Deze aanwijzing is geschreven om va nuit verschillende
gezi chtspunten de ri sico’s en oplossingen weer te geven die gemeenten kunnen i nzetten bij de keuzes met betrekking tot
tel ewerken. Het maakt voor deze a anwijzing niet uit of het een door de gemeente verstrekt werkstation of mobiel a pparaat
i s , of een privé werkstation, i mmers op een werkstation kan i n meer of mindere mate data va n de gemeente staan. Los va n
het feit of het mobiele apparaat fysiek kan zoekraken, de gemeente is i n alle gevallen verantwoordelijk voor deze data.

1 https://www.rv ig.nl/documenten/richtlijnen/2018/11/23/aanbev elingen-plaatsonaf hankelijk-werken-brp
2 Def initie telewerken v olgens De Van Dale Grote woordenboeken hedendaags Nederlands betekent telewerken: thuis werken met behu lp v an
een computeraansluiting met het bedrijf .
3 De wet Structuur Uitv oering Werk en Inkomen (SUWI)
4 Rijksdienst v oor het Wegv erkeer (RDW). De Wegenv erkeerswet 1994 spreekt v an een Dienst Wegv erkeer.
5 Het Uitv oeringsinstituut Werknemersv erzekeringen (UWV)
6 Dienst Uitv oering Onderwijs (DUO)
7 Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegev ens Verstrekkingsv oorziening (GBA-V)
8 De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
9 Het kan dus zijn dat gegev ens slechts “ter beschikking gesteld” worden aan een gemeente (of specif ieke ambtenaar v an een geme ente v oor
een specif ieke taak). De v oorwaarden waaronder de gegev ens ter beschikking gesteld worden blijv en te allen tijde v an kracht ( wel of geen
telewerken). Dit kunnen dus v oorwaarden zijn die v an inv loed zijn op de mogelijke bev eiligingsmaatregelen. Bijv oorbeeld alleen apparaten
toestaan die eigendom zijn v an de gemeente in plaats v an priv é-eigendom.

1.2 Aanwijzing voor gebruik
Deze handleiding is geschreven om i nformatiebeveiligingsmaatregelen met betrekking tot telewerken uit te werken en
da a rbij aanwijzingen te geven voor het beleid rondom telewerken voor gemeenten.
De gemeentelijke beleidsregels met betrekking tot telewerken zijn: 10
•

Voor werken op a fstand i s een thuiswerkomgeving beschikbaar of er wordt gebruik gemaakt va n een mobiel a pparaat
zoa ls een laptop, een ta blet of een smartphone. Toegang tot vertrouwelijke informatie wordt verleend op basis va n
mul tifactor a uthenticatie.

•

Onbeheerde a pparatuur (privé -apparaten of de ‘open laptop’) kan gebruik maken va n draadloze toegangspunten
(wi fi). Deze zijn l ogisch gescheiden va n het gemeentelijke bedrijfsnetwerk.

•

Mobi ele bedrijfsapplicaties worden bij voorkeur zo aangeboden dat er geen gemeentelijke i nformatie wordt
opgeslagen op het mobiele a pparaat (‘zero footprint’). Gemeentelijke informatie en bedrijfsinformatie va n derde
pa rti jen, waar de gemeente niet de bronhouder va n is, maar via het gemeentelijk platform wordt ontsloten dient te
worden versleuteld bij tra nsport en opslag, confo rm cl assificatie eisen.11

•

Voorzi eningen a ls webmail, als ook sociale netwerken en Cl oud-diensten (Dropbox, Gmail, etc.) zijn door het lage
bes chermingsniveau (veelal alleen naam en wachtwoord en het ontbreken va n controleerbare beveiliging) niet
ges chikt voor het delen va n vertrouwelijke en geheime gemeentelijke informatie.

•

Beveiligingsmaatregelen hebben betrekking op zowel door de gemeente verstrekte middelen als privé-apparatuur
('bri ng your own devi ce' (BYOD)). Op privé-apparatuur waarmee verbinding wordt gemaakt met het gemeentelijke
netwerk is de gemeente verantwoordelijk om een telewerkvoorziening te l everen met zero-footprint waardoor zeer
beperkt ri sico mbt priveapparatuur overblijft. . Dit betreft onder meer: controle op wachtwoord, encryptie,
a a nwezigheid va n malware, et cetera. Het gebruik va n privé -apparatuur waarop beveiligingsinstellingen zijn verwijderd
('ja il break', 'rooted device') i s niet toegestaan.

•

Op verzoek va n de gemeente dienen medewerkers de i nstallatie va n software o m bovenstaande beleidsregel te
ha ndhaven toe te s taan (denk bijvoorbeeld aan ‘mobile device management software’). De beveiligingsinstellingen,
zoa ls bedoeld in bovenstaande regel, zijn uitsluitend bedoeld ter bescherming va n gemeentelijke i nformatie en
i ntegriteit va n het gemeentelijke netwerk.

•

Voor het werken op a fstand en het gebruik va n privémiddelen worden nadere regels opgesteld. Echter, de
medewerker is gehouden aan regels zoals:
o

Il l egale software mag niet worden gebruikt voor de uitvoering va n het w erk.

o

Er bes taat geen plicht de eigen computer te beveiligen, maar de gemeentelijke informatie daarop wel. Daarmee
ka n de gemeente regels opstellen die genomen moeten worden om gemeentelijke informatie op een privé computer te beschermen.

o

Het verbod op ongewenst gebruik in de (fysieke) kantooromgevi ng geldt ook als dat vi a de eigen computer
pl a atsvindt.

10 Zie ook het algemene inf ormatiebev eiligingsbeleid
11 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Handreiking dataclassif icatie’.
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2.

Telewerken

Bel eid, operationele plannen en procedures voor telewerken dienen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de
gemeente:
1.

Er wordt beleid met gedragsregels en een geschikte i mplementatie van de techniek opgesteld ten aanzien va n
tel ewerken.

2.

Er wordt beleid va stgesteld met daarin de uitwerking va n welke s ystemen niet, en welke sys temen wel va nuit de
thui swerkplek of a ndere apparaten mogen worden geraadpleegd. Dit beleid wordt bij voorkeur ondersteund door een
MDM-opl ossing (Mobile Device Ma nagement).

3.

De tel ewerkvoorzieningen zijn waar mogelijk zo i ngericht dat op de werkplek (thuis of op een a ndere l ocatie) geen
bedri jfsinformatie wordt opgeslagen (‘zero footprint’) en mogelijke malware vanaf de werkplek niet i n het vertrouwde
deel terecht kan komen.
Voor pri nten i n niet vertrouwde omgevingen vi ndt een risicoafweging plaats.

Bedreigingen en maatregelen
De bedreigingen en maatregelen bij telewerken kan men i ndelen naar de schakels va n de telewerkketen tussen
medewerker en de ICT-infrastructuur va n de gemeente, namelijk12:
•
•

De tel ewerker zelf
De tel ewerklocatie

•

De tel ewerkvoorziening zoals een desktop, laptop, tablet of smartphone. In het vervolg aangeduid met 'apparaat'.

•

De verbi nding tussen het apparaat en de ICT-infrastructuur va n de gemeente

•

De s ys temen die door de telewerker benaderd kunnen worden

•

De i nformatie die aan de telewerker beschikbaar wordt gesteld

In bi jlage 3 i s dit per punt verder uitgwerkt.
De telewerklocatie
Tel ewerken vi ndt plaats vanaf een l ocatie buiten de gemeentelijke organisatie en de grootste bedreiging is dat
(vertrouwelijke) i nformatie wordt onderschept. Deze omgeving valt voor een deel buiten de i nvloedssfeer va n de
gemeente, daarom is voor de beveiliging va n een telewerkplek een mix va n technische, procedurele en organisatorische
ma a tregelen nodig. De gemeente is bevoegd om eisen te stellen als het een va ste telewerklocatie betreft, bijvoorbeeld
thui s of in de trein.
Indien een medewerker op een openbare locatie telewerkt, bestaat de kans dat een buitenstaander gevoelige i nformatie
va na f het beeldscherm leest of een telefoongesprek afluistert. De menselijke nieuwsgierigheid is een factor waar rekening
mee moet worden gehouden. Daarnaast kan het mobiele a pparaat va n de telewerker zoekraken. Door verlies of diefstal
va n het mobiele apparaat bestaat de mogelijkheid dat de daarop opgeslagen i nformatie i n handen komt va n een
bui tenstaander.
Gebruikt een telewerker een computer va n een ander, zoals i n een bibliotheek of gemeentehuis of va n een vri end of de
buurman, dan bestaat de mogelijkheid dat de vol gende gebruiker va n deze computer, de in de ca che opgeslagen i nformatie
va n de vori ge sessie kan i nzien.
De gemeente kan weinig invloed uitoefenen op de omgeving va n een telewerklocatie. Een telewerklocatie is een werkplek
bui ten de gemeentelijke organisatie en daarmee buiten bereik van de directe beheerorganisatie va n de gemeente.

12 Voor de concrete inv ulling v an de maatregelen kan gebruik gemaakt worden v an de bev eiligingspatronen die door de De Nederlandse
Ov erheid Ref erentie Architectuur (NORA) zijn opgesteld (http://noraonline.nl/wiki/Bev eiligingspatronen). Een v oorbeeld is het patroon v oor externe
koppelv lakken.

Het apparaat zoals een desktop, laptop, tablet of smartphone
Al s de telewerker een door de gemeente beheerd apparaat ter beschikking heeft, kan de gemeente bepalen welke
beveiligingsmaatregelen zij hierop aanbrengt. Daarmee kan een gemeente de ri sico’s voor het a pparaat grotendeels
a fdekken.13 Voor privé-apparaten is dit net anders, hierover i s meer geschreven i n de handreiking MDM.
De grootste bedreigingen met betrekking tot het a pparaat zijn: ma nipulatie va n gegevens of onbevoegd i nzien, een
ma l ware besmetting, zoekraken va n het apparaat en gebruikers zi jn zich va ak niet bewust va n de risico’s die het gebruik
va n (mobiele) a pparaten met zich meebrengen.
Mogel ijke oorzaken zijn:
•

Geen vastgesteld gemeentelijk beleid over welke gegevens op het a pparaat mogen staan, geen dataclassificatie
bel eidsregels

•

Ma l ware op het apparaat

•

Kl i kken op l inks in mail en webpagina’s die niet vertrouwd zijn

•

Verbi nden vi a onveilige open netwerken, waar men kan worden aangevallen door derden

•

Ma n i n the middle attack14

•
•

Ni et vergrendelen va n het a pparaat
Di efstal of verlies va n het a pparaat

•

'Rooten' of 'jailbreaken' van het apparaat 15

•

Bedri jfsinformatie wordt (onversleuteld) op mobiele gegevensdragers opgeslagen

•

Ongea utoriseerde toegang tot, of technische storingen op het a pparaat. Ongeautoriseerde toegang tot het a pparaat
ka n l okaal of op a fstand plaatsvinden. In het eerste geval s pelen ook de risico’s rondom de werklocatie een rol

•
•

De tel ewerker heeft op zijn privé-apparaat a lle rechten en kan hierop willekeurige software i nstalleren
Ongea utoriseerd, te laat, onjuist of onvolledig i nstalleren va n updates op het apparaat. 16 Deze kwetsbaarheid neemt
toe na armate de organisatie minder i nvloed heeft op het beheer va n het a pparaat.

De mogelijke gevolgen zijn:
•

Ins tallatie va n kwaadaardige software die gegevens steelt, zichzelf toegang verschaft, maar ook zichzelf verspreidt over
a ndere gemeentelijke s ystemen.

•

Mogel ijk i nzien gegevens door onbevoegden, kopiëren, wi jzigen en vernietigen va n gegevens.

•

Het a pparaat moet vervangen worden voor een nieuw a pparaat.

De verbinding tussen het apparaat en de ICT-infrastructuur van de gemeente
De grootste bedreiging met betrekking tot de netwerkvoorziening is onbevoegd inzien va n gegevens, kopiëren va n
gegevens, vernietigen en wijzigen va n gegevens.
Bi j tel ewerken is va ak s prake va n centrale gegevensverwerking en/of -opslag. Hiertoe wordt de centrale
i nformatievoorziening dan wel s erveromgeving va n de gemeente beschikbaar gesteld via een extern netwerk (meestal het
i nternet) waarop ook de telewerkers aangesloten zi jn. De gemeente heeft een bepalende i nvloed op het beheer va n de
s erveromgeving, maar niet noodzakelijkerwijs op het beheer va n het netwerk.

13 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Mobile Dev ice Management’
14 http://nl.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle
15 Jailbreak is het mogelijk maken v an het draaien v an niet goedgekeeurde apps op een iOS apparaat, waardoor ook mailware gedraaid kan
worden. Rooten is het proces dat het mogelijk maakt men meer rechten krijgt op het apparaat (android) en daardoor het complet e besturings
sy steem te wijzigen of te v erv angen, en daarmee mailware introduceren en gemeentelijke bev eiligingsinstellingen te omzeilen.
16 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Patch management v oor gemeenten’
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De netwerkverbinding tussen het a pparaat en de ICT-infrastructuur va n de gemeente (de s erveromgeving) kan op
vers chillende ma nieren tot s tand worden gebracht. Deze netwerkverbindingen (wanneer er geen VPN oplossing is) kunnen
door kwaadwillenden worden afgeluisterd, waardoor deze i nzage kunnen krijgen in de i nformatie die tussen de telewerker
en de gemeente wordt uitgewisseld. Gebruikersnaam en wachtwoord kunnen zo worden bemachtigd, waardoor een
kwa a dwillende zich mogelijk toegang kan verschaffen tot de bedrijfsinformatie waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.
Di t ka n ook bedrijfsinformatie va n derde partijen zijn, waarvan de gemeente niet de bronhouder i s, indien deze via het
gemeentelijk platform wordt ontsloten en beschikbaar gesteld wordt aan de telewerker. Een specifieke bedreiging is de
ma n-in-the-middle (MITM)-aanval.17 Maak hierom a ltijd gebruik va n een VPN oplossing en regel de toegang tot de
gemeentelijke s ystemen met een 2 fa ctor a utenticatie indien persoonsgegevens verwerkt kunnen worden. Zie ook: toegang
tot i nformatie.
Ook a l s een beveiligde verbinding tussen het apparaat en de ICT-infrastructuur va n de gemeente uitvalt, is het apparaat
va na f het netwerk te bereiken en bestaat de mogelijkheid dat een kwaadwillende toegang krijgt tot de daarin opgeslagen
i nformatie.
Mogel ijke oorzaken zijn:
•

Verbi nden vi a onveilige open netwerken, waar men kan worden aangevallen door derden

•

Ma n-i n-the-middle-aanval

•

Geen versleuteling, terwijl dat wel nodig is

De systemen die door de telewerker benaderd kunnen worden en de informatie die aan de telewerker beschikbaar
wordt gesteld
De meest gebruikte vorm va n telewerken is webmail of een webenabled-applicatie met toegang tot i nterne s ystemen met
bedri jfsinformatie, waarbij gevoelige i nformatie over het internet wordt verzonden. Een groot voo rdeel is, dat deze vorm
va n tel ewerken overal kan worden gebruikt.
Gegevensverwerking of -opslag op het apparaat vindt plaats op een externe locatie. Hierdoor s taan de gegevens bloot a an
ri s ico’s die samenhangen met de werklocatie en eventuele kwetsbaarheden op het apparaat.
De grootste bedreiging met betrekking tot de toegang tot s ystemen en gegevens is onbevoegd inzien va n gegevens,
kopi ëren va n gegevens, vernietigen en wijzigen va n gegevens.
Mogel ijke oorzaken zijn:
•

De betrouwbaarheid va n gegevens op de serveromgeving wordt bedreigd door Denial of Service (DoS)-aanvallen
(bes chikbaarheid).

•

Ongea utoriseerde toegang tot de serveromgeving kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door hacking of vi a een niet
a fdoende beveiligd a pparaat va n telewerkers. Ook kan het zijn dat telewerkers onzorgvuldig omgaan met hun
i dentificatie- en authenticatiemiddelen of derden bewust of onbewust van hun a pparaat gebruik laten maken.18

•

Al s de toegang alleen met gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd is, loopt men het risico dat dit wachtwoord wordt
gekra akt. Hiermee krijgt een kwaadwillende ‘gemakkelijk’ toegang tot de, voor de telewerker beschikbare, interne
bedri jfsinformatie va n de gemeente. Dit kan ook bedrijfsinformatie va n derde partijen zijn, waarvan de gemeent e niet
de bronhouder i s, indien deze via het gemeentelijk platform wordt ontsloten en beschikbaar gesteld wordt aan de
tel ewerker.

17 http://nl.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle
18 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Toegangsbeleid’ v an de Baseline Inf ormatiebev eiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Toegang tot informatie
Voor toegang va n de telewerker tot de i nformatie op het bedrijfsnetwerk van de gemeente wordt aanbevolen multifactor
a uthenticatie toe te passen.19 Multifactor a uthenticatie maakt gebruik va n het principe dat je kunt aantonen dat je
da a dwerkelijk degene bent, die je zegt dat je bent door i ets wa t je weet en door i ets wat je bezit of wat je bent.
1.

Wat je weet (bi jvoorbeeld: wachtwoord / PIN code)

2.

Wat je bezit (bi jvoorbeeld: token, certificaat of via SMS-authenticatie)

3.

Wie je bent (bi jvoorbeeld: biometrisch kenmerk)

Op deze manier kan op basis va n twee (ook wel twee factor authenticatie genoemd) of meerdere factoren worden
a a ngetoond dat je daadwerkelijk bent wie je zegt dat je bent. In de ‘Gebruiksvoorwaarden voor telewerken’ kunnen de
voorwa arden voor gebruik va n het token worden opgenomen.
De telewerker zelf
De mens is vaak de zwakste schakel en dat geldt ook bij het telewerken. Zeker wanneer deze zich niet bewust is va n de
mogelijke ri sico’s die verbonden zijn aan telewerken:
•

Het a pparaat wordt onbeheerd achtergelaten in een ruimte waar derden toegang tot hebben.

•

Men heeft (vaak) niet i n de gaten dat men het slachtoffer is va n ‘s ocial engineering’. 20
Bi j s ocial engineering wordt gebruik gemaakt va n kwaadwillende personen om va n medewerkers informatie
te ontfutselen. Dit kan gaan om bedrijfsgeheimen of informatie die niet voor i edereen bestemd is uit
gemeentelijke s ystemen. Denk hier a an bijvoorbeeld wachtwoorden, ontwikkelingsplannen, verblijfplaatsen
va n mensen. De s ocial engineer maakt gebruik va n zwakheden in de mens om zijn doel te bereiken. Meestal
i s men zich hier niet goed va n bewust. Het i s heel normaal om een onbekende op de gang a an te spreken en
te vra gen of ze hulp nodig hebben. Toch hebben veel mensen hier moeite mee en gebeurt het niet. Het is
ook goed om je a f te vra gen met wie je spreekt a an de telefoon en jezelf de vraag te stel len ’waarom wordt
me deze vra ag gesteld?’.

•

Pri vé-computers thuis worden niet goed beheerd en kunnen besmet ra ken met malware. 21

De medewerker moet beveiligingsbewust zi jn en weten welke risico’s gepaard gaan met telewerken. Dit
beveiligingsbewustzijn kan men door middel va n een bewustwordingscampagne versterken door gebruik te maken va n
pres entaties of posters over beveiliging. 22 Ook vi a berichten op de i ntranetsite van de gemeente, informatiebeveiliging
peri odiek a genderen ti jdens het (afdelings)overleg, opnemen in de planning- en controlcyclus zijn mogelijk om de
(i nformatie)beveiliging onder de aandacht va n de medewerkers te brengen. Belangrijk is wel dat dit va nuit een duidelijke
vi s i e wordt aangepakt, waarbij een onderbouwing wordt gegeven waarom een bepaalde manier va n telewerken
noodzakelijk is.
Verder wordt aanbevolen om afspraken te maken over de rechten en plichten van de medewerker, a lsook de mogelijke
gevol gen bij een geconstateerde overtreding duidelijk te communiceren. De bepalingen kan men i n de
‘Gebruiksvoorwaarden voor telewerken’ opnemen.
Technische beveiligingsmaatregelen helpen tegen ongeautoriseerd gebruik en beschadiging, maar daarnaast zijn
gedra gsregels nodig voor het omgaan met bedrijfsinformatie in een ‘onbeheerde’ omgeving buiten de k antoormuren. Denk
hi erbij aan papieren in de afvalbak en de omgeving die een blik kan werpen op het beeldscherm of kan meeluisteren bij
vertrouwelijke gesprekken.

19 https://www.ncsc.nl/actueel/f actsheets/factsheet-gebruik-tweef actorauthenticatie.html
20 http://nl.wikipedia.org/wiki/Social_engineering_%28inf ormatica%29
21 http://nl.wikipedia.org/wiki/Malware
22 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Communicatieplan’
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Bijlage 1: Gebruiksvoorwaarden voor telewerken gemeente
<naam gemeente>
Spreek gebruiksvoorwaarden/gedragsregels af rond telewerken. Ter i nspiratie is hieronder een aantal mogelijke
gebruiksvoorwaarden/gedragsregels beschreven.
1.

De tel ewerker moet zijn privé -apparaat voorzien va n een:
•

Up-to-date vi russcanner

•

Pers onal firewall

•

Anti ma lware tool

•

Screensaver beveiligd met een wachtwoord

•

Up-to-date besturingssysteem en applicaties.

2.

Het i s de telewerker verboden om bedrijfsinformatie l okaal op het privé -apparaat op te slaan.

3.

De tel ewerker dient als een goede huisvader te zorgen vo or de aan hem beschikbaar gestelde apparatuur (zoals
a pparaat en authenticatie token), en zelf geen a pplicaties te i nstalleren zonder toestemming va n de
beheerorganisatie.

4.

Er wordt a angegeven op welke l ocaties de telewerker mag telewerken. Zo kan bijvoorbeeld verboden worden om
va nui t een internetcafé of vi a een onbeveiligde (openbare) draadloze verbinding te telewerken.

5.

Er zi jn a fspraken opgenomen over de rechten en plichten va n de medewerker, alsook de mogelijke gevolgen bij een
geconstateerde overtreding.

Bijlage 2: Telewerk aanwijzing gemeente <naam gemeente>
Uitgangspunten telewerken
Ten behoeve va n het telewerken dienen er regels binnen de gemeente te zijn, die gehanteerd moeten worden als
tel ewerken wordt geïntroduceerd. Het doel va n deze aanwijzing is om te voorkomen dat de dienstverlening va n de
gemeente hinder ondervindt va n de risico’s i n geval va n gedeeltelijk of geheel verlies, of beschadiging va n data en/of
progra mmatuur en hardware.
Er di ent binnen de gemeente ook nagedacht te worden over welke diensten wel, en welke diensten zeker niet va nuit de
thui swerkplek of a ndere apparaten mogen worden geraadpleegd. Indien er telewerken wordt toegestaan dient er expliciet
a a ndacht te zijn voor controle va n de regels door het management.
De vol gende regels dienen terug te komen in het gemeentelijk aanvullend beleid betreffende telewerken, als deze niet a l
opgenomen zijn i n gemeentelijke integriteitsregels:
1.

Het ops tellen va n een telewerkovereenkomst 23. In deze overeenkomst s taan a fspraken die betrekking hebben op
het tel ewerken. In deze overeenkomst is aandacht voor:
•
Afs pra ken tussen verantwoordelijke en telewerker.
•

De duur va n de overeenkomst.

•

Tel ewerkvorm, ti jdstippen dat wordt getelewerkt.

•

Ta ken die op de telewerkplek (mogen) worden uitgevoerd.

•

Afs pra ken over voortgang, terugkoppeling, bereikbaarheid, controlemaatregelen et cetera.

•

In een a parte bruikleenovereenkomst is aangegeven welke a pparatuur door de gemeente is verstrekt, en
onder welke condities dit is gebeurd.

•

Aa nvullende benodigde (technische) voorzieningen en ondersteuning.

•

In verba nd met de beveiliging va n de informatie moeten onderstaande a anwijzingen door de telewerker
worden opgevolgd:
o

Aa nwijzingen die betrekking hebben op vi rusprotectie.

o

Aa nwijzingen die betrekking hebben op het beschermen va n gevoelige i nformatie:
▪
Pl a ats geen gevoelige informatie op mobiele apparaten of draagbare opslagmedia zonder
vers l euteling.
▪
▪

Mobi ele a pparaten worden bij voorkeur volledig versleuteld.
Dra a gbare opslagmedia moet goed worden geëtiketteerd en de gevoeligheid
(cl a ssificatie) va n de i nhoud daarvan moet duidelijk worden gemarkeerd.

▪

De opgeslagen i nformatie wordt gewist voordat het a pparaat wordt ingeleverd,
a fgedankt of verkocht.

▪

La a t de mobiele apparaten niet in een onbeheerd vervoermiddel liggen en vervoer deze

▪

ni et i n het zicht. Bi jvoorbeeld op de voorstoel, a chterbank of op de vl oer.
Bes cherm mobiele apparaten, indien mogelijk, tegen diefstal door gebruik te maken va n
een kabelslot/antidiefstalkabel. Met deze kabel kan het mobiele apparaat gekoppeld
worden aan een va st object.

23 Zie ook de databank praktijkv oorbeelden v an de Vereniging v an Nederlandse Gemeenten (VNG).
http://praktijkv oorbeelden.v ng.nl/databank/arbeidszaken-en-personeelsbeleid/arbo/telewerken.aspx
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o

Aa nwijzingen die betrekking hebben op het verzenden en ontvangen va n gevoelige informatie.

o

Aa nwijzingen die betrekking hebben op het omgaan met wachtwoorden en login-procedures. Zie
het BIG OP product wachtwoord beleid. 24

o

Aa nwijzingen die betrekking hebben op hard- en software:
▪

Ins talleer geen ongeautoriseerde hard- en s oftware.

▪

Ins talleer geen eigen s oftware of download deze niet va n een onbekende bron of va n het
Internet.

▪
2.

Gebruik alleen gelicenseerde s oftware.

Het ops tellen va n regels voor a cceptabel gebruik. Deze regels dienen door de medewerker geaccepteerd en
getekend te worden. Binnen de regels voor a cceptabel gebruik is aandacht voor:
•

Het proces in geval va n verlies of diefstal va n alle mobiele a pparaten, waarbij meldingen binnen 4 uur
gedaan moeten worden.

•
•

Ni et vol doen aan beleid en regels kan resulteren i n een disciplinair proces vol gens de CAR/UWO 25.
Een verbod op het downloaden va n illegale software en software uit niet-vertrouwde bronnen.

•

Zi ch houden aan ICT-standaarden en nadere afspraken.

•

Het verbod op ongewenst gebruik in de (fysieke) kantooromgevi ng geldt ook als dat vi a de eigen computer
pl a atsvindt.

•

Regels voor a cceptabel gebruik dienen door het management te worden gecontroleerd op naleving, zi e
bi jvoorbeeld: het BIG OP product over l ogging26

3.

4.

Gebruikers hebben kennis van de regels:
•

De ri sico’s met betrekking tot telewerken dienen aandacht te krijgen in bewustwordings - en
tra i ningsmateriaal va n de gemeente.

•

Il l egale software mag niet worden gebruikt voor de uitvoering va n het werk.

Toevoegen va n regels voor het meenemen va n informatie:
•

De gemeente dient ook a andacht te hebben voor de impliciete toestemming a an gebruikers welke

•

i nformatie zi j wel of niet mogen i nzien ti jdens het telewerken, of
Er di ent duidelijk te worden gemaakt dat de medewerker a chteraf ter verantwoording g eroepen kan
worden.

5.

Deta ilregels om te zorgen voor bescherming va n gegevens ti jdens het telewerken:
•

De gemeente hanteert classificatieregels va n gemeentelijke gegevens en zorgt voor passende maatregelen

•

om di t bij telewerken (al of niet) te ondersteunen.
Bedri jfsapplicaties worden bij voorkeur zo aangeboden dat er geen gemeentelijke informatie wordt
opgeslagen op het apparaat (‘zero footprint’). Gemeentelijke i nformatie en bedrijfsinformatie va n derde
pa rti jen, waar de gemeente niet de bronhouder va n is, maar via het gemeentelijk platform wordt ontsloten
di ent te worden versleuteld bij tra nsport en opslag, conform classificatie eisen.
Een a lternatief om decentrale opslag va n gemeentelijke gegevens te voorkomen is Virtuele Desktop
Infra structuur (VDI). Het s telt wel extra eisen aan de s erveromgeving en het netwerk maar voor het beheer
betekent de vi rtuele desktop va ak een efficiencyslag. Door het centrale beheer i s het mogelijk om met
rel a tief lage beheerinspanning de medewerker op ieder ti jdstip, va naf iedere willekeurige plek en met ieder
wi l lekeurig a pparaat in te l oggen, veilig, flexibel en gecontroleerd toegang te geven tot zijn persoonlijke
werkplek.

24 https://www.inf ormatiebev eiligingsdienst.nl/product/wachtwoordbeleid-2/
25 CAR/UWO = Collectiev e Arbeidsv oorwaardenregeling en Uitwerkingsov ereenkomst v oor de sector gemeenten http://www.car-uwo.nl/
26 https://www.inf ormatiebev eiligingsdienst.nl/product/aanwijzing-logging/

•

Mocht er toch gemeentelijke i nformatie of bedrijfsinformatie va n derde partijen (waar de gemeente niet de
bronhouder va n is maar vi a het gemeentelijk platform wordt ontsloten) op het a pparaat worden opgeslagen
da n geldt dat er geen plicht bestaat het eigen apparaat te beveiligen, maar de gemeentelijke i nformatie of
di e va n derden partijen daarop wel.

•

Voorzi eningen a ls webmail, alsook sociale netwerken en cl ouddiensten (Dropbox, Gmail, et cetera), zijn door
het l a ge beschermingsniveau (veelal alleen naam en wachtwoord en het ontbreken va n versleuteling) niet
ges chikt voor het delen va n vertrouwelijke en geheime informatie.

•
6.

Toega ng tot vertrouwelijke i nformatie wordt verleend op basis va n multifactor a uthenticatie.

Al l e mobiele apparaten, zowel va n de gemeente of privé, waarop gemeentelijke i nformatie of bedrijfsinformatie
va n derde partijen (waar de gemeente niet de bronhouder va n is maar vi a het gemeentelijk platform wordt
onts loten) kunnen staan, worden bij voorkeur beheerd met een MDM. Lees hiervoor ook het BIG OP product
Mobi le Devi ce Management27

27 https://www.inf ormatiebev eiligingsdienst.nl/product/mobile-dev ice-management/
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Bijlage 3: Telewerken risico’s en maatregelen
De telewerklocatie
Hi eronder een overzicht va n de belangrijkste risico’s met betrekking tot de telewerklocatie en welke maatregelen uit de BI O
kunnen worden genomen om het risico te verlagen.
•
•

Ri s ico:

•

Onbevoegden kunnen gevoelige i nformatie va naf het beeldscherm meelezen

•

Ma a tregel:

•

Speci fiek a andacht voor deze kwestie i n bewustwordingscampagnes.

•

Va s tstellen en implementeren gebruiksvoorwaarden voor telewerken met daarin onder
a ndere:
o

Op wel ke locaties de telewerker ma g telewerken. Zo kan men bijvoorbeeld
verbi eden om va nuit een i nternetcafé of via een onbeveiligde (openbare)
dra a dloze verbinding te telewerken.

•

Cl ea r screen-beleid voor ICT-voorzieningen:
o

Schermbeveiligingsprogrammatuur (een s creensaver) maakt na een periode van
ma xi maal 15 mi nuten va n i nactiviteit alle i nformatie op het beeldscherm
onl eesbaar en ontoegankelijk.

o

Schermbeveiliging wordt a utomatisch geactiveerd bij het verwijderen va n een
token (indien aanwezig).

o
•

De gebruiker vergrendelt de werkplek tijdens a fwezigheid.

Al s a dditionele maatregel op de BIG kan men gebruik maken va n een privacyscherm. Een
pri va cys cherm beschermt tegen meekijken op het apparaat, de gebruiker moet namelijk
recht voor het beeldscherm zi tten om de gegevens te kunnen bekijken.

•

Ri s ico:

•

•

Ma a tregel:

•

Speci fiek a andacht voor deze kwestie i n bewustwordingscampagnes.

•

Va s tstellen en implementeren gebruiksvoorwaarden voor telewerken met daarin onder
a ndere:

Onbevoegden kunnen gevoelige i nformatie onderscheppen door telefoongesprekken af te
l ui steren.

o

Beperk het uitwisselen va n gevoelige i nformatie i n openbare l ocaties vi a de
tel efoon tot een minimum.

•

Ri s ico:

•

Informatie in handen va n een buitenstaander door verlies of diefstal va n papier of mobiele
gegevensdragers.28

•

Ma a tregel:

•

Speci fiek a andacht voor deze kwestie i n bewustwordingscampagnes.

•

Va s tstellen en implementeren gebruiksvoorwaarden voor telewerken met daarin onder
a ndere:
o

Verl ies of diefstal va n mobiele gegevensdragers met vertrouwelijke informatie
moet di rect als beveiligingsincident worden gemeld. Deze melding moet minimaal
a l tijd worden gedaan a an de CISO, of verantwoordelijke i nformatiebeveiliging va n
de betreffende gemeente.

•

Cl ea r desk-beleid voor papier en verwijderbare opslagmedia:
o

De gebruiker mag geen gevoelige i nformatie op het bureau l aten liggen. Deze
i nformatie moet altijd worden opgeborgen i n een afsluitbare opbergmogelijkheid
(ka s t, locker, bureau of kamer).

•

Het pri nten i n niet vertrouwde omgevingen wordt a fgeraden, maar als het niet a nders kan
wordt voor het printen door de telewerker een risicoafweging gemaakt. Na het printen dient
de tel ewerker de documenten meteen bij de printer op te halen.

28 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Mobiele gegev ensdragers’

Het apparaat zoals een desktop, laptop, tablet of smartphone
Hi eronder een overzicht va n de belangrijkste risico’s en welke maatregelen kunnen worden genomen om deze risico’s te
verl a gen.
•

Ri s ico:

•

Informatie in handen va n een buitenstaander (manipulatie va n gegevens of onbevoegd
i nzi en).

•

Ma a tregel:

•
•

Speci fiek a andacht voor deze kwestie i n bewustwordingscampagnes.
Al l e a pparaten, zowel van de gemeente of privé, waarop gemeentelijke gegevens kunnen
s ta an worden bij voorkeur beheerd met een MDM-tool29, zodat het beveiligingsbeleid op
het a pparaat kan worden a fgedwongen (technisch afdwingen van het beleid).

•

Op een door de gemeente beheerd apparaat zijn beveiligingsmaatregelen technisch af te
dwi ngen door de gemeente. Deze maatregelen omvatten:
o

Wel ke software op het a pparaat geïnstalleerd wordt, inclusief
beveiligingssoftware zoals:
•

Up-to-date vi russcanner

•

Up-to-date personal firewall

•

Up-to-date anti malware tool

•

Up-to-date besturingssysteem en applicaties (zie hiervoor patchmanagement)

o

• VPN
Wel ke rechten de telewerker op het apparaat krijgt

o

Da t de telewerker met een gebruikersnaam en wachtwoord inlogt, eventueel
ondersteund door een certificaat, waarmee voorkomen wordt dat een derde
ongemerkt toegang krijgt tot de informatie die op het apparaat a anwezig is.

•

Va s tstellen en implementeren gebruiksvoorwaarden voor telewerken met daarin onder
a ndere:
o Da t geen bedrijfsinformatie op mobiele gegevensdragers ma g worden opgeslagen.
Al s het niet a nders kan dient deze bedrijfsinformatie te worden versleuteld. 30
o

De tel ewerker zorgt als een goede huisva der voor het ,aan hem door de gemeente
bes chikbaar gestelde, apparaat en i nstalleert zelf geen applicaties, zonder
toes temming va n de beheerorganisatie.

o
•

Da t geen bedrijfsinformatie lokaal op het privé -apparaat wordt opgeslagen, om zo
de ka ns te beperken dat het vi a spyware uitgelezen kan worden. 31

Cl ea r screen-beleid voor ICT-voorzieningen:
o

Schermbeveiligingsprogrammatuur (een s creensaver) maakt na een periode van
ma xi maal 15 mi nuten va n i nactiviteit alle i nformatie op het beeldscherm
onl eesbaar en ontoegankelijk.

o

Schermbeveiliging wordt a utomatisch geactiveerd bij het verwijderen va n een
token (indien aanwezig).

o

De gebruiker vergrendelt de werkplek tijdens a fwezigheid.

•

Ui tzetten van services die niet direct nodig zijn (hardening va n het a pparaat 32)

•

Het a pparaat is zo ingericht dat geen bedrijfsinformatie wordt opgeslagen (‘zero footprint’).
Voor het geval dat zero footprint (nog) niet realiseerbaar i s, of functioneel onwenselijk is,
wordt de toegang tot het apparaat beschermd door mi ddel va n een wachtwoord en is
a pparaat versleuteling geïmplementeerd (conform cl assificatie eisen). In ieder geval
beveiligde opslag va n gemeentelijke i nformatie en bedrijfsinformatie va n derde partijen,
wa a r de gemeente niet de bronhouder va n is, maar via het gemeentelijk platform wordt

29 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Mobile Dev ice Management’
30 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Mobiele gegev ensdragers’
31 http://nl.wikipedia.org/wiki/Spy ware
32 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Hardening beleid’
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onts loten. Als deze informatie al wordt toegestaan op het apparaat.
Een a lternatief om decentrale opslag va n gemeentelijke gegevens te voorkomen is Virtuele
Des ktop Infrastructuur (VDI).33 Het s telt wel extra eisen aan de s erveromgeving en het
netwerk, maar voor het beheer betekent de vi rtuele desktop vaak een efficiencyslag. Door
het centrale beheer i s het mogelijk om met relatief lage beheerinspanning de medewerker
op i eder ti jdstip, va naf iedere willekeurige plek en met ieder willekeurig apparaat i nloggen,
vei l ig, flexibel en gecontroleerd toegang te geven tot zi jn persoonlijke werkplek.
•

Ri s ico:

•

•

Ma a tregel:

•

Speci fiek a andacht voor deze kwestie i n bewustwordingscampagnes

•

Va s tstellen en implementeren gebruiksvoorwaarden voor telewerken met daarin onder
a ndere:

Het a pparaat kan een malware besmetting oplopen en daarmee mogelijk de gemeente
i nfecteren. Het a pparaat wordt door hackers als aanvalsvector gebruikt.

o

Da t geen gebruik wordt gemaakt va n niet vertrouwde netwerken

o

Da t ni et op l inks in mail en webpagina’s wordt geklikt die niet vertrouwd worden

o

•

Het pri vé-apparaat dat wordt gebruikt bij het telewerken moet zijn voorzien va n:
•

Up to da te vi russcanner

•
•

Pers onal firewall34
Anti ma lware tool 35

•

Screensaver beveiligd met een wachtwoord

•

Up-to-date besturingssysteem en applicaties 36

Het a pparaat dat een verbinding met de ICT-infrastructuur va n de gemeente wil opzetten
wordt gecontroleerd of deze voorzien i s van een up-to-date vi russcanner en een firewall.
Indien het apparaat niet of onvoldoende is beveiligd (bijvoorbeeld vi rusdefinities niet up-toda te), kan de toegang tot de ICT-infrastructuur va n de gemeente worden geweigerd. Door
het ui tvoeren va n dit s oort controles wordt voorkomen dat gemeentelijke systemen
geïnfecteerd ra ken met malware.
Om de hul pmiddelen te bieden waarmee het a pparaat weer beveiligd kan worden, wordt
het a pparaat in een quarantainenetwerk geplaatst. 37 Hierdoor krijgt de telewerker s lechts
toega ng tot een beperkt aantal websites, namelijk die va n virusscanners, firewalls, Wi ndows
Upda te, et cetera.

•

Al l e a pparaten, zowel van de gemeente of privé, waarop gemeentelijke gegevens kunnen
s ta an worden bij voorkeur beheerd met een MDM-tool38, zodat het beveiligingsbeleid op
het a pparaat kan worden a fgedwongen (technisch afdwingen van het beleid)

•

Ui tzetten van services die niet direct nodig zijn (hardening va n het a pparaat 39)

33 Deze inf rastructuur laat toe om op af stand (bijv oorbeeld v ia het internet) en met een eigen apparaat, te werken op een v irtue el
besturingssy steem dat niet op het lokale apparaat, maar op de serv er draait. Om met een v irtuele desktop te werken, moet een VDI client op het
apparaat geïnstalleerd zijn die een v eilige v erbining maakt met het v irtuele besturingssy steem op de serv er.
34 http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_f irewall
35 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Antimalware beleid’
36 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Patch management v oor gemeenten’.
37 Deze oplossing biedt bev eiliging tegen het f eit dat ‘onbedoeld’ conf iguratie instellingen v an het apparaat zijn gewijzigd en deze niet zijn
hertseld v oordat een v erbinding met de de ICT-inf rastructuur v an de gemeente wordt opgezet. Een telewerker kan bijv oorbeeld antiv irussof tware
uitschakelen, terwijl deze sof tware een v ereiste is v oor een netwerkv erbinding. De computerconf iguraties kunnen worden gecontroleerd en zo
nodig worden gecorrigeerd v oordat er toegang tot het netwerk wordt v erleend. Wanneer de conf iguratie v an het apparaat ov ereen komt met het
netwerkbeleid v an de gemeente, worden de quarantainebeperkingen opgehev en. Een v oorbeeld hierv an is de Network Access Quarantine
Control (NAQC) oplossing v an Microsof t.
38 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Mobile Dev ice Management’.
39 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Hardening beleid’.

•

Ri s ico:

•

Informatie in handen va n een buitenstaander door verlies of diefstal va n het a pparaat.

•

Ma a tregel:

•

Speci fiek a andacht voor deze kwestie i n bewustwordingscampagnes.

•

Het a pparaat is zo ingericht dat geen bedrijfsinformatie wordt opgeslagen (‘zero footprint’).
Voor het geval dat zero footprint (nog) niet realiseerbaar i s, of functioneel onwenselijk is,
wordt de toegang tot het apparaat beschermd door mi ddel va n een wachtwoord en is
a pparaat versleuteling geïmplementeerd (conform cl assificatie eisen). In ieder geval
beveiligde opslag va n gemeentelijke i nformatie en bedrijfsinformatie va n derde partijen,
wa a r de gemeente niet de bronhouder va n is, maar via het gemeentelijk platform wordt
onts loten. Als deze informatie al wordt toegestaan op het apparaat.
Een a lternatief om decentrale opslag va n gemeentelijke gegevens te voorkomen is Virtuele
Des ktop Infrastructuur (VDI). Het s telt wel extra eisen aan de s erveromgeving en het
netwerk maar voor het beheer betekent de vi rtuele desktop vaak een efficiencyslag. Door
het centrale beheer i s het mogelijk om met relatief lage beheerinspanning de medewerker
op i eder ti jdstip, va naf iedere willekeurige plek en met ieder willekeurig apparaat i n te
l oggen, veilig, flexibel en gecontroleerd toegang te geven tot zijn persoonlijke werkplek.

•

Va s tstellen en implementeren gebruiksvoorwaarden voor telewerken met daarin onder
a ndere:
o

Verl ies of diefstal va n het apparaat moet direct als beveiligingsincident worden
gemeld. Deze melding moet minimaal altijd worden gedaan aan de CISO, of
vera ntwoordelijke i nformatiebeveiliging van de betreffende gemeente.

o
•

Er di ent ook altijd aangifte gedaan te worden bij de politie.

Na mel ding van verlies of diefstal worden de communicatiemogelijkheden met de centrale
a pplicaties a fgesloten.

De verbinding tussen het apparaat en de ICT-infrastructuur van de gemeente
•

Ri s ico:

•

Informatie in handen va n een buitenstaander (manipulatie va n gegevens of onbevoegd
i nzi en).

•

Ma a tregel:

•

Speci fiek a andacht voor deze kwestie i n bewustwordingscampagnes.

•

Va s tstellen en implementeren gebruiksvoorwaarden voor telewerken met daarin onder
a ndere:
o Da t geen gebruik wordt gemaakt va n niet vertrouwde netwerken.

•

Al l e a pparaten, zowel van de gemeente of privé, die worden gebruikt om een verbinding
met de ICT-infrastructuur va n de gemeente op te zetten worden bij voorkeur beheerd met
een MDM-tool40, zodat het beveiligingsbeleid op het a pparaat kan worden a fgedwongen
(technische a fdwingen va n het beleid).

•

Het a pparaat dat een verbinding met de ICT-infrastructuur va n de gemeente wil opzetten
wordt gecontroleerd of deze voorzien i s van een up-to-date vi russcanner en een firewall.
Indien het apparaat niet of onvoldoende is beveiligd (bijvoorbeeld vi rusdefinities niet up -toda te), kan de toegang tot de ICT-infrastructuur va n de gemeente worden geweigerd. Het
technisch afdwingen van het beleid (ook wel policy enforcement41 genoemd)

40 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Mobile Dev ice Management’
41 http://www.computerworld.com/s/article/98080/What_is_policy _enf orcement_and_why _should_we_care_
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•

Door het uitvoeren va n dit s oort controles wordt voorkomen dat gemeentelijke s ystemen
geïnfecteerd ra ken met malware.
Om de hul pmiddelen te bieden waarmee het a pparaat weer beveiligd kan worden, wordt
het a pparaat in een quarantainenetwerk42 geplaatst. Hierdoor krijgt de telewerker s lechts
toega ng tot een beperkt aantal websites, namelijk die va n virusscanners, firewalls, Wi ndows
Upda te, et cetera.

•

Door mi ddel va n cryptografie wordt de netwerkverbinding tussen het apparaat en de
s erveromgeving (end-to-end) vi a versleuteling beveiligd. De technologie om
bedri jfsinformatie op het i nterne netwerk op een veilige manier vi a het i nternet te
onts luiten i s een VPN 43 (Virtueel Pa rticulier Netwerk), va ak gebaseerd op IPSec 44 (IP Security)
of SSL/TLS (Secure Sockets La yer/Transport La yer Security).
Deze VPN bestaat uit twee componenten. Een VPN cl ient die op het a pparaat va n de
tel ewerker wordt geïnstalleerd en de VPN s erversoftware die tussen het bedrijfsnetwerk en
het i nternet zit (bijvoorbeeld een network a ccess s erver (NSA), media gateway of een
remote-access server (RAS). Tussen deze componenten wordt een beveiligde tunnel opgezet
wa a rbinnen versleuteling en authenticatie plaatsvi nden. Op deze manier heeft de
tel ewerker op een veilige manier de informatie tot zijn beschikking, zoals hij die ook heeft als
hi j op het i nterne bedrijfsnetwerk van de gemeente is aangesloten.
Zowel bij SSL als TLS worden certificaten toegepast. Als de server en de client voorzien zijn
va n certi ficaten kan men wederzijdse authenticatie uitvoeren va n zowel de server als de
cl i ent en zo een beveiligde verbinding met de s erver opzetten.
Di t houdt wel i n dat deze cl ient certificaten beheerd moeten worden om misbruik te
voorkomen of tijdig waar te nemen.

•

Toega ng tot de ICT-infrastructuur va n de gemeente wordt via verschillende i nfrastructuren
(bi jvoorbeeld va st en mobiel i nternet) ondersteund om complete beschikbaarheid te

•

bereiken.
Bi j een remote desktop sessies geldt dat na maximaal 15 mi nuten inactiviteit de sessie
verbroken wordt.

•

Ri s ico:

•

•

Ma a tregel:

•

Speci fiek a andacht voor deze kwestie i n bewustwordingscampagnes.

•

Va s tstellen en implementeren gebruiksvoorwaarden voor telewerken met daarin onder
a ndere:

Het a pparaat kan een malware besmetting oplopen en daarmee mogelijk de gemeente
i nfecteren. Het a pparaat wordt door hackers als aanvalsvector gebruikt.

o

Da t geen gebruik wordt gemaakt va n niet vertrouwde netwerken.

o

Da t ni et op l inks in mail en webpagina’s wordt geklikt die niet vertrouwd worden.

o

Het pri vé-apparaat dat wordt gebruikt bij het telewerken moet zijn voorzien va n:
•

Up–to-date vi russcanner

•
•

Pers onal firewall
Anti ma lware tool

•

Screensaver beveiligd met een wachtwoord

•

Up-to-date besturingssysteem en applicaties

42 Deze oplossing biedt bev eiliging tegen het f eit dat ‘onbedoeld’ conf iguratie instellingen v an het apparaat zijn gewijzigd en deze niet zijn
hertseld v oordat een v erbinding met de de ICT-inf rastructuur v an de gemeente wordt opgezet. Een telewerker kan bijv oorbeeld antiv irussof tware
uitschakelen, terwijl deze sof tware een v ereiste is v oor een netwerkv erbinding. De computerconf iguraties kunnen worden gecont roleerd en zo
nodig worden gecorrigeerd v oordat er toegang tot het netwerk wordt v erleend. Wanneer de conf iguratie v an het apparaat ov ereenk omt met het
netwerkbeleid v an de gemeente, worden de quarantainebeperkingen opgehev en. Een v oorbeeld hierv an is de Network Access Q uarantine
Control (NAQC) oplossing v an Microsof t.
43 http://nl.wikipedia.org/wiki/Virtueel_Particulier_Netwerk en http://computer.howstuf fworks.com/vpn.htm
44 http://nl.wikipedia.org/wiki/IPsec

•

Het a pparaat dat een verbinding met de ICT-infrastructuur va n de gemeente wil opzetten
wordt gecontroleerd of deze voorzien i s van een up-to-date vi russcanner en een firewall.
Indien het apparaat niet of onvoldoende is beveiligd (bijvoorbeeld vi rusdefinities niet up-toda te), kan de toegang tot de ICT-infrastructuur va n de gemeente worden geweigerd. Door
het ui tvoeren va n dit s oort controles wordt voorkomen dat gemeentelijke systemen
geïnfecteerd ra ken met malware.
Om de hul pmiddelen te bieden waarmee het a pparaat weer beveiligd kan worden, wordt
het a pparaat in een quarantainenetwerk geplaatst. Hierdoor krijgt de telewerker s lechts
toega ng tot een beperkt aantal websites, namelijk die va n virusscanners, firewalls, Wi ndows
Upda te, et cetera.

De systemen die door de telewerker benaderd kunnen worden en de informatie die aan de telewerker beschikbaar
wordt gesteld
Hi eronder een overzicht va n de belangrijkste risico’s en welke maatregelen uit de BIG kunnen worden genomen om deze
ri s ico’s te verlagen.
•

Ri s ico:

•

Ongea utoriseerde toegang tot de serveromgeving, zowel de systemen als de i nformatie.

•

Ma a tregel:

•

Speci fiek a andacht voor deze kwestie i n bewustwordingscampagnes.

•

Va s tstellen en implementeren gebruiksvoorwaarden voor telewerken met daarin onder
a ndere:
o

•

Da t geen gebruik wordt gemaakt va n niet vertrouwde netwerken.

o Da t ni et op l inks in mail en webpagina’s wordt geklikt die niet vertrouwd worden.
Toega ng tot gemeente systemen wordt door middel van twee-factor authenticatie
bes chermd (dus met het a pparaat alleen kan geen toegang worden verkregen). Zie de tekst
na deze tabel onder het kopje ‘Toegang tot i nformatie’ voor een uitgebreidere uitleg.

•

Er wordt wa ar mogelijk gebruik gemaakt van Role Based Access control. 45 Nadat de
tel ewerker zich heeft geauthenticeerd kan hij, afhankelijk va n de functie, geautoriseerd
worden voor toegang tot bepaalde applicaties en informatie. Meestal heeft een gemeente al
een tool i n gebruik voor a utorisatie va n medewerkers tot applicaties en informatie. Deze
ka n uitgebreid worden met a utorisaties voor medewerkers va naf een telewerkplek.

Het i s ook mogelijk om de a utorisaties va n een medewerker te beperken wanneer hij telewerkt.
De hoeveelheid a utorisaties va n een telewerker kan gerelateerd worden aan het
beveiligingsniveau van zijn a pparaat.
•

Het a pparaat dat een verbinding met de ICT-infrastructuur va n de gemeente wil opzetten
wordt gecontroleerd of deze voorzien i s van een up-to-date vi russcanner en een firewall.
Indien het apparaat niet of onvoldoende is beveiligd (bijvoorbeeld vi rusdefinities niet up -toda te), kan de toegang tot de ICT-infrastructuur va n de gemeente worden geweigerd
(a fdwingen va n het beleid).

•

Extra a a ndacht moet uitgaan naar het tijdig en volledig i ntrekken van autorisaties bij
ui tdiensttreding va n telewerkers. Zij hoeven i mmers geen toegang tot het kantoor te
hebben om gebruik te maken va n de serveromgeving. Ook als medewerkers va n functie
vera nderen dienen de huidige a utorisaties va n deze medewerker opnieuw beoordeeld te

•

worden, dit geldt ook voor de mogelijkheid om te mogen telewerken.
Impl ementeren va n a pparaat authenticatie.

•

Door compartimentering/segmentering va n het netwerk, een ‘goede’ configuratie va n de
fi rewall en toepassing va n een demilitarized zone (DMZ) 46 kan de toegang va n de telewerker
tot de i nformatie, die op een telewerkplek kan worden benaderd, worden beperkt.

45 http://nl.wikipedia.org/wiki/Role-based_access_control
46 http://nl.wikipedia.org/wiki/Demilitarized_zone_%28inf ormatica%29 of http://en.wikipedia.org/wiki/DMZ_%28computing%29
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•

Door ha rdening47 kan de serveromgevi ng worden afgeschermd va n het externe netwerk.
Met ha rdening wordt onder a ndere bedoeld:
o Overbodige functies i n besturingssys temen uitschakelen en/of va n het s ysteem
verwi jderen.
o

Zoda nige waarden toekennen aan beveiligingsinstellingen dat hiermee de
mogelijkheden om een systeem te compromitteren worden verlaagd en een
ma xi male veiligheid ontstaat. Het gaat hierbij ook om het verwijderen va n niet
gebruikte of onnodige gebruikers a ccounts, en tevens het wijzigen va n s tandaard
wa chtwoorden die op sommige s ystemen aanwezig kunnen zijn.

•

Extra a a ndacht voor logging en monitoring 48 va n toegang tot de s erveromgeving. Het doel
va n deze controle is va ststellen of deze niet misbruikt wordt, goed wordt beheerd en
functi oneert conform de gestelde eisen. Informatie die minimaal gelogd moet worden, is:
o

Wel ke apparaten zetten een (VPN) netwerkverbinding op en welke pogingen

o

mi s lukken.
Wel ke toegangsrechten worden gebruikt of misbruikt voor toegang tot het
netwerk van de gemeente. Denk hierbij aan foutieve i nlogpogingen, overschrijding
va n a utorisatiebevoegdheden, geweigerde pogingen om toegang te krijgen.

o

Wel k netwerkverkeer vi ndt er plaats tussen het a pparaat en het interne netwerk.

47 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Hardening beleid’
48 Zie hierv oor ook het operationele product ‘Aanwijzigingen logging’
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Kijk voor meer informatie op:
www.informatiebeveiligingsdienst.nl

Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
CERT: 070 373 80 11 (9:00 – 17:00 ma – vr)
CERT 24x7: Piketnummer (instructies via voicemail)
info@IBDGemeenten.nl / incident@IBDGemeenten.nl

