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Doel workshop

Na het volgen van deze workshop:

• Weet je welke aspecten bij het beheer van toegangsrechten belangrijk zijn.

• Leren we van andere gemeenten.

• Zijn we dieper ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

• Hebben we de mogelijkheden onderzocht voor een autorisatiematrix.

• Onderscheiden we verschillende typen accounts voor toegangsbeveiliging.



Focus van deze workshop

Het proces van het beheren van toegangsrechten, wie kan bij welke 
informatie: 

Waar we het niet uitgebreid over gaan hebben zijn aspecten die al 
zijn behandeld in andere webinars en workshops, zoals: 

Autorisatiematrix

Type accounts

Verantwoordelijkheden

Controleren van rechten

Multifactor Authentication Logging van rechten (module 2)

Wachtwoorden



Workshop beheer toegangsrechten (+- 130 min)

Introductie, 

voorstellen

Break-out sessie: 

Verantwoordelijkheden

Terugkoppeling 

plenair

Terugkoppeling 

plenair

Terugkoppeling 

plenair

Afsluiting

Break-out sessie: 

Verschillende accounts

Break-out sessie: 

Autorisatiematrix



Even opfrissen

• Kijk ook vooral het webinar
terug als u die gemist heeft:

https://www.youtube.com/watch
?v=qtcalyf4XZU&t=2678s

https://www.youtube.com/watch?v=qtcalyf4XZU&t=2678s




Doel beheer van toegangsrechten

Beheer van toegangsrechten is nodig om ervoor te zorgen dat 

bevoegden toegang kunnen krijgen tot gemeentelijke 

informatiesystemen en de informatie binnen deze 

informatiesystemen, die voor hun van toepassing is. Dit op 

basis van de  principes ‘Least privilege’ en ‘Need-to-Know’. 

Tevens wordt voor onbevoegden de toegang geblokkeerd.

Handreiking Beleid logische toegangsbeveiliging 

is ook beschikbaar op onze website

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/beleid-logische-toegangsbeveiliging-v1-0/


Waar begint toegangsbeheer?

Indiensttreding

Wijzigen van functie

Uitdiensttreding

En verder…



De rol van HR

HR is op de hoogte als er een personeelsverandering plaatsvindt. Zij zullen veelal de 

trigger zijn voor het proces*



Indiensttreding  

Voor een nieuwe gebruiker is het belangrijk dat gelet wordt op:

• Welke rol gaat de medewerker vervullen?

• Least privilege / Need to Know autorisaties

• Toestemming verantwoordelijke

• Niet zomaar een rol van iemand anders kopiëren!



Wijzigen van functie/rol 

Tijdens het wijzigen van een functie/rol is het belangrijk dat gelet 
wordt op: 

• Welke taken komen er bij en welke vallen weg

• Zijn de oude rechten nog van toepassing? 

• Welke nieuwe rechten komen er bij?

• Functiescheiding met oude functie noodzakelijk? 

• Niet zomaar een rol van iemand anders kopiëren!

• dad



Uitdiensttreding 

Er moet extra aandacht worden besteed aan de 
toegangsrechten tijdens: 

• Account disablen/dichtzetten bij uitdiensttreding

• Account verwijderen na 1 maand

• Wijzig wachtwoorden van eventuele groep accounts (Let op! 
Het gebruik hiervan wordt sterk afgeraden!!)



Toegangsrechten in VDW-1

Toegangsrechten

Machine accounts

Geef deze accounts 

minimale rechten, enkel 

voldoende voor de uit te 

voeren taak

Medewerkers

Additioneel voor beheerders 

(privileged)

Gebruik een uniek account 

per service

Zorg dat wachtwoorden 

regelmatig gewijzigd 

worden

Gebruik enkel persoonlijke 

accounts, geen 

groepsaccounts

Ken enkel de noodzakelijke 

rechten per rol toe

Controleer de accounts en 

bijbehorende rechten 

frequent

Geef enkel toegang tot de 

noodzakelijke set van 

applicaties en commando’s

Maak gebruik van 

two-factor authenticatie

Additioneel voor 

beheerders (privileged)



Gebruik van speciale 
toegangsrechten

Voor gebruikers die speciale toegangsrechten nodig hebben voor 
hun werk is het belangrijk dat gelet wordt op: 

• Persoonlijke admin accounts (bv. Twan.beheer)

• Least privilege

• MFA gebruiken

• Verlies tijdelijke- en testaccounts niet uit het oog!



Controleren van 
toegangsrechten 

Het is belangrijk dat er gecontroleerd wordt of medewerkers de 
bestaande toegangsrechten nog nodig hebben: 

• Controleer dit frequent

• Zorg ervoor dat duidelijk is wie dit doet en voor welke systemen

• Voorkom dat medewerkers teveel rechten hebben



Bewustwording



Hoe zit het binnen uw organisatie?



Next steps

Bedenk je dat alles wat verbetert wordt winst is. 
Blijf niet wachten op een perfecte situatie, alle kleine beetjes helpen. 

Ontwikkel een goede 

procedure
Communiceer hierover 

naar stakeholders en 

alle medewerkers Controleer of alle 

accounts van oud 

collega’s zijn 

verwijderd
Trek rechten in als 

blijkt dat personen te 

veel rechten 

hebben
Controleer meerdere 

malen per jaar de 

autorisatie matrix

Continue 

verbetering
Borging



Samenvattend 

Minimale rechten:

Geef enkel minimaal noodzakelijke rechten aan accounts

Autorisatie matrix:

Stel een autorisatie matrix op en voer hier actief beheer op

Controleer frequent:

Controleer op reguliere basis of toegangsrechten nog correct zijn

Inrichting:

Zorg voor een goede technische invulling voor authenticatie en 

autorisatie en houd deze up-to-date



Aan de slag: Breakout-sessies



Opdracht: (al tijdens webinar aangegeven)

Welke verantwoordelijkheden dien je te beleggen en bij wie?

Management?

IT?

HR?

CISO?

Eerste breakout-sessie:

Verantwoordelijkheden beleggen



Eerste breakout-sessie:

Verantwoordelijkheden beleggen

Extra tips:

1. Leg verantwoordelijkheden vast, ook voor de eindverantwoordelijke.

2. Beleg een uitvoerende rol. Wie voert wijzigingen door?

3. Beleg de controle op naleving.

4. Zorg dat de verantwoordelijke zijn of haar rol oppakt, leg het niet 

alleen neer bij een afdeling, maar ook bij een specifieke functie.

5. Beleg verantwoordelijkheden daar waar het uitvoerbaar is.



Terugkoppeling

Eerste sessie:

Verantwoordelijkheden

Uitkomst van de sessie

Wat viel er op? Wat was bijzonder?

Helpt dit je in de nabije toekomst?



Tweede breakout-sessie:

De Autorisatiematrix

Opdracht:

1. Voor welke opslag/omgeving/applicatie wordt bij uw

gemeente gebruik gemaakt van een

autorisatiematrix?

2. Op welke manier is deze ingericht?

3. Hoe wordt deze autorisatiematrix actueel

gehouden?



Extra tips:

1. Laat risicoafwegingen bepalen wanneer een autorisatiematrix nodig is.

2. Ga uit van Least Privilege/need to know principes.

3. Wijs toe op basis van rollen, niet individuen (RBAC).

4. Maak het zo overzichtelijk en werkbaar mogelijk.

5. Zorg dat je ook vastlegt wie in welke rol zit.

6. Denk na over beheer en periodieke controle.

Tweede breakout-sessie:

De Autorisatiematrix



Terugkoppeling

Tweede sessie:

Autorisatiematrix

Uitkomst van de sessie

Wat viel er op? Wat was bijzonder?

Helpt dit je in de nabije toekomst?



Derde breakout-sessie:

Verschillende accounts

Opdracht:
1. Welke typen accounts worden bij het beheer van toegangsrechten

bij uw gemeenten onderscheiden?

2. Op welke manier worden deze typen accounts bij uw gemeente

beheerd?



Derde breakout-sessie;

Verschillende accounts

(Persoonlijke) gebruikers account

Admin account

Machine account

Groep account 



Derde breakout-sessie:

Verschillende accounts

Extra tips:

1. Breng alle verschillende type accounts in beeld.

2. Op basis van welke criteria zijn deze types bepaald.

3. Beschouw de rechten per type account

4. Hoe wordt er beheer gevoerd op de verschillende accounts? En

door wie?



Terugkoppeling

Derde sessie:

Verschillende accounts

Uitkomst van de sessie

Wat viel er op? Wat was bijzonder?

Helpt dit je in de nabije toekomst?



Wrap-up

• Wat neemt u mee uit deze sessie?

• Leer door te doen. Neem kleine stapjes. 
Maak het niet te complex!



Vragen



Waar vind ik meer?

Verhogen Digitale Weerbaarheid Module 1
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/digitaleweerbaarheid/

IBD Dreigingsbeeld 2021/2022
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/nieuws/dreigingsbeeld-informatiebeveiliging-2021-2022/

Handreiking Beleid logische toegangsbeveiliging BIO
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/beleid-logische-toegangsbeveiliging-v1-0/

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/baseline-informatiebeveiliging-overheid-bio/

Kijk voor meer ook op de productenpagina van de IBD;
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/kennisproducten-ibd/

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/digitaleweerbaarheid/
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/nieuws/dreigingsbeeld-informatiebeveiliging-2021-2022/
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/beleid-logische-toegangsbeveiliging-v1-0/
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/baseline-informatiebeveiliging-overheid-bio/
https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/kennisproducten-ibd/


Dank voor de aandacht!

Alle hulpmiddelen zijn te vinden op onze website:

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/digitaleweerbaarheid/

info@IBDgemeenten.nl

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/project/digitaleweerbaarheid/
mailto:info@IBDgemeenten.nl

