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1 Introductie 

1.1 Aanleiding 

SoftwareONE heeft afgelopen jaren een transformatie doorgemaakt naar een organisatie voor volledig 
Managed Services en Projecten. Naast het leveren van innovatieve SAM-diensten en licenties zoals u van ons 
gewend bent, hebben we als Microsoft Partner met de vernieuwende technologie het verschil weten te 
maken bij vele klanten. We hebben migraties uitgevoerd  van Google naar Office 365 maar hebben ook als 
eerste provider in Nederland om de uitrol van Windows Virtual Desktop verzocht. Wij zijn dan ook vereerd 
en blij met het vertrouwen dat organisaties ons hebben gegeven, waarbij wij mogen optreden als gedegen 
en innovatieve expert op het gebied van Microsoft Cloud technologieën. 

Sinds 1 januari 2020 geldt voor alle overheidsorganisaties één gezamenlijke basisnorm voor 
informatieveiligheid: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), gebaseerd op de internationale 
standaard voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002). Deze nieuwe norm 
vervangt BIG, BIWA, IBI en BIR die respectievelijk van toepassing waren voor gemeenten, waterschappen, 
provincies en het Rijk. De BIO moet de informatiesystemen binnen alle bestuurslagen en bestuursorganen 
van de overheid beschermen. Hierdoor geldt nu één basisniveau voor informatiebeveiliging binnen de gehele 
overheid. 

Wij hebben veel overheidsorganisaties zoals waterschappen en gemeentes begeleid in hun overstap naar 
Office 365. Sinds 2019 wordt daarbij steeds vaker de vraag gesteld of wij Microsoft Intune (de Mobile Device 
managementoplossing) of Office 365 gerelateerde instellingen compliant voor BIO in kunnen richten. Dit 
heeft ertoe geleid dat wij de afgelopen tijd hard gewerkt hebben aan het koppelen van de BIO aan de 
technische kant van de cloudoplossingen, waar mogelijk. Om jou inzicht te geven in de genoemde normen 
en de bijbehorende oplossingen hebben we vanuit SoftwareONE al deze informatie gebundeld met als 
resultaat dit whitepaper.  Met deze informatie hopen we je te kunnen helpen bij het vrijmaken van de weg 
naar implementatie om aan de slag te gaan met alle mogelijkheden die Microsoft te bieden heeft. 

1.2 De BIO in het kort 

Vanaf 1 januari 2020 zijn dus alle overheidsinstanties en organisaties die samenwerken met 
overheidsinstanties verplicht om te voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). De 
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is de opvolger van alle normen (BIWA, BIG, BIR en IBI) die 
eerder werden gebruikt binnen de overheid voor informatiebeveiliging en legt de nadruk op 
risicomanagement.  De BIO is één gezamenlijk normenkader, gebaseerd op de internationale standaard voor 
informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002). De BIO is echter géén vervanging van deze 
ISO-normeringen en bestaat uit drie basisbeveiligingsniveaus, de zogenaamde BBN’s. Iedere BBN bestaat uit 
een aantal controles, een aantal maatregelen en een verantwoordings- en toezichtregime. Het aantal 
maatregelen is bijvoorbeeld in vergelijking met de eerdere normeringen verminderd. Daarnaast hiernaast 
zijn er een aantal handreikingen geschreven (bijvoorbeeld een Mobile Device Management handreiking)  
welke geen verplichte oplossingen beschrijven, maar een organisatie wel kunnen helpen met het inrichten 
van deze technologie. Dit whitepaper is gebaseerd op de BIO versie: 1.0.4. 
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1.3 Voor wie is de BIO van toepassing? 

De BIO is van toepassing op de volgende organisaties: 

 Gemeentes, provincies en waterschappen; 

 Rijksoverheid; 

 Gemeenschappelijke organen en openbare lichamen waar het Rijk in deelneemt; 

 Zelfstandige bestuursorganen en agentschappen; 

 Rechtspersonen met een wettelijke taak; 

 Overige uitvoeringsorganisaties. 

1.4 Welke informatie vind je in dit whitepaper? 

Om aan de vraag, die steeds vaker gesteld wordt, aangaande het compliant inrichten van Microsoft Intune 
en Office 365 gerelateerde instellingen in het kader van BIO, te voldoen, zijn wij pragmatisch aan de slag 
gegaan om daar waar mogelijk de technische oplossingen te koppelen aan de richtlijnen uit de BIO. Een team 
met mensen vanuit verschillende disciplines is door de BIO gegaan en heeft de verschillende controls in de 
BBN (basisbeveiligingsniveau) in kaart gebracht. Daarna is gekeken welke relatie deze hebben tot de 
technische en functionele mogelijkheden die worden aangeboden in Microsoft Cloud technologie.  

In dit whitepaper vind je daarom in hoofdstuk 3 een mapping waarin de BIO controls worden gekoppeld aan 
de corresponderende Microsoft oplossing. De controls worden beschreven en er staat een verwijzing naar 
het paginanummer in de BIO, plus de alinea waar je deze terug kunt vinden.  

Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de Microsoft technologieën die  een bijdrage kunnen leveren aan een 
compliant oplossing. Verder maken we daar waar van toepassing een uitstap naar aanverwante oplossingen 
die ingezet kunnen worden om eventuele gaten (gaps) die ontstaan tussen de norm en de Microsoft 
technologie te overbruggen of aan te vullen.  

In hoofdstuk 5 vatten we alle eerdere informatie samen en vind je naast onze conclusie een uitgewerkte 
vervolgstap waarmee je aan de slag kunt, naast dit whitepaper. SoftwareONE vindt het belangrijk om een 
betrouwbaar partnerschap aan te gaan en we kijken er dan ook naar uit om samen met jou de reis te gaan 
maken om de BIO in te vullen met innovatieve Cloud technologieën.   

1.5 Welke informatie is niet opgenomen in dit whitepaper? 

Dit whitepaper beschrijft de mogelijke technische oplossingen die van toepassing zijn op de controls uit de 
BIO. Wij gaan niet in op procedurele, beleidsmatige, juridische of andere in de BIO beschreven zaken. 
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2 Mapping BIO en Microsoft 365 

Zie ‘Addendum BIO’ voor een uiteenzetting van de eisen en aanbevelingen afkomstig uit de BIO 2019. 

Hoe Microsoft 365 je kan helpen bij het nemen van technische 
maatregelen om aan (onderdelen uit) de Baseline in de BIO te voldoen. 

  

Page Alinea  
Omschrijving aanbevelingen en 
eisen vanuit de BIO 2019 - 1.04 Oplossing M365 SKU  Additionele informatie 

29 6.1.2 

Scheiding van taken. 
Maatregelen die onbedoelde of 
ongeautoriseerde toegang tot 
bedrijfsmiddelen waarnemen of 
voorkomen. 

Privileged Identity 
Management / Role 
Based Access 
Control 

M365 E5 / 
EMS E5 / 
Azure AD 
premium 
P2 

https://docs.microsoft.com/en-
us/microsoft-
365/compliance/privileged-
access-management-overview 

30 6.2.1 

Beleid voor mobiele apparatuur: 
- Inrichten van mobiele apparatuur zodat 
bedrijfsinformatie niet onbewust wordt 
opgeslagen (zero footprint) 
- Indien zero footprint niet mogelijk is, 
mogelijkheid aanbieden van 
toegangsmechanisme en indien 
vertrouwelijke gegevens worden 
opgeslagen deze gegevens versleuteld 
kunnen opslaan 
- MDM en/of MAM oplossingen inzetten 
- Mobiel apparaat in onderdeel van 
patchmanagement 
- Inzet bewustwordingsprogramma's 
- Toetsen van bovenstaande punten 

Microsoft Endoint 
Manager + 
Conditional Access 
(EM+S / Intune + 
Azure AD P1) 

 

Deels afhankelijk van OS, 
bijvoorbeeld patchmanagement 
is alleen van toepassing op 
Windows 10 apparaten en niet 
op iOS/Android 

30 6.2.2 

Telewerken: 
- implementeren van beleid en 
ondersteunende maatregelen ter 
beveiliging van informatie die vanaf 
telewerklocaties wordt benaderd, 
verwerkt of opgeslagen. 

Conditional Access 
+ MFA + MCAS 

EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

 

34 x 

Classificatie van informatie (alle 
informatiesystemen): 
- Informatie behoort te worden 
geclassificeerd met betrekking tot 
wettelijke eisen, waarde, belang en 
gevoeligheid voor onbevoegde 
bekendmaking of wijziging. 

AIP, Cognni scan 
  

34 8.2.2 

Informatie labelen op basis van 
informatieclassificatieschema: 
- Om informatie te labelen behoort een 
passende reeks procedures te worden 
ontwikkeld en geïmplementeerd in 
overeenstemming met het 
informatieclassificatieschema dat is 
vastgesteld door de organisatie. 

AIP 

EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

 

34 8.2.3 
Behandelen van bedrijfsmiddelen in 
overeenstemming met 
classificatieschema. 

AIP 

EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

 

35 8.3.1 
Beheer van verwijderbare 
media/informatie a.d.h.v. 
classificatieschema/verwijderinstructie. 

Bitlocker to Go + 
Windows 
Information 
Protection 

EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

Indien gebruik Andriod of iOS 
dient men Endpoint Manager 
(Intune) en Conditional Access 
toe te voegen aan de lijst. 
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35 8.3.2 
Verwijderen van media - Media die niet 
langer nodig zijn verwijderen volgens 
formele procedures. 

Intune 

EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

 

37 9.1.2.1 Alleen geauthentiseerde apparatuur kan 
toegang krijgen tot een vertrouwde zone. Intune + CBA 

EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

 

37 9.1.2.2 

Gebruikers met eigen of 
ongeauthentiseerde apparatuur (Bring 
Your Own Device) krijgen alleen toegang 
tot een niet-vertrouwde zone. 

Intune + CBA + NPS 
(Windows 2016 en 
hoger) 

EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

Randvoorwaarde: enrollment 
eigen devices 

37 9.2.1.1 
Er is een sluitende formele registratie- en 
afmeldprocedure voor het beheren van 
gebruikersidentificaties. 

MIM 

AAD P1 / 
EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

MIM is ter ondersteuning van 
de vereisten, duidelijke 
instructies zijn essentieel 

38 9.2.2.1 
Er wordt uitsluitend toegang verleend tot 
informatiesystemen na autorisatie door 
een bevoegde functionaris. 

Azure AD, MIM 

AAD P1 / 
EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

Rapportage kan worden 
uitgedraaid, next steps zijn 
procedureel. Synchroniseer 
identiteiten tussen directories, 
databases en applicaties. 
Zelfservice wachtwoord 
password, groep- en 
certificaatmanagement en 
verhoog beheerdersbeveiliging 
met policies, privileged access 
en rollen. 

38 9.2.2.3 

Er is een actueel mandaatregister of er 
zijn functieprofielen waaruit blijkt welke 
personen bevoegdheden hebben voor 
het verlenen van toegangsrechten. 

MIM 

AAD P1 / 
EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

Rapportage kan worden 
uitgedraaid, next steps zijn 
procedureel. MIM biedt 
uitgebreide rapportages en 
Privileged Access Management 
om uw beheerdersaccounts te 
beschermen en ondersteuning 
van de nieuwste 
beveiligingsprotocollen.. 

38 9.2.3.1 
De uitgegeven speciale bevoegdheden 
worden minimaal ieder kwartaal 
beoordeeld. 

MIM 

AAD P1 / 
EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

Rapportage kan worden 
uitgedraaid, next steps zijn 
procedureel. 

38 9.2.5.3 
Alle uitgegeven toegangsrechten worden 
minimaal eenmaal per half jaar 
beoordeeld. 

MIM 

AAD P1 / 
EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

Rapportage kan worden 
uitgedraaid, next steps zijn 
procedureel. 

38 9.2.2 

Een formele 
gebruikerstoegangsverleningsprocedure 
behoort te worden geïmplementeerd om  
toegangsrechten voor alle typen 
gebruikers en voor alle systemen en 
diensten toe te wijzen of in te trekken. 

MIM 

AAD P1 / 
EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

Rapportage kan worden 
uitgedraaid, next steps zijn 
procedureel. 

38 9.2.6 

De toegangsrechten van alle 
medewerkers en externe gebruikers voor 
informatie en informatieverwerkende 
faciliteiten behoren bij beëindiging van 
dienstverband, contract of overeenkomst 
te worden verwijderd, bij wijzigingen 
behoren ze te worden aangepast. 

MIM 

AAD P1 / 
EM+S 
E3/E5 en 
M365 
E3/E5 

MIM faciliteert, er dient ook 
een juiste procedure aanwezig 
te zijn. 
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39 9.3.1.1 

Medewerkers worden ondersteund in het 
beheren van hun wachtwoorden door het 
beschikbaar stellen van een 
wachtwoordenkluis. 

Diensten van derde 
partijen - 

Microsoft biedt op dit moment 
geen oplossing hiervoor. Wij 
adviseren gebruik te maken van 
een dienst van een derde partij 
zoals KeePass, Lastpass e.d. 

39 9.4.1.1 

Er zijn maatregelen genomen die het 
fysiek en/of logisch isoleren van 
informatie met specifiek belang 
waarborgen. 

RBAC / AIP 

M365 E3 / 
EM+S E3 / 
Azure AD 
premium 
P1 

 

39 9.4.1.2 

Gebruikers kunnen alleen die informatie 
met specifiek belang inzien en verwerken 
die ze nodig hebben voor de uitoefening 
van hun taak. 

RBAC / AIP 

M365 E3 / 
EM+S E3 / 
Azure AD 
premium 
P1 

 

39 9.4.2.1 

Als vanuit een niet-vertrouwde zone 
toegang wordt verleend naar een 
vertrouwde zone, gebeurt dit alleen op 
basis van minimaal two-factor 
authenticatie. 

MFA 

M365 E3 / 
EM+S E3 / 
Azure AD 
premium 
P1 

Met Conditional Access kan je 
inderdaad MFA afdwingen als je 
van een "niet-vertrouwde IP 
range" verbindt. Dit is echter 
alleen toepassing op Azure AD 
authenticatie. 

39 9.4.2.2 

Voor het verlenen van toegang aan 
externe leveranciers tot het netwerk 
wordt vooraf een risicoafweging 
gemaakt.  
De risicoafweging bepaalt onder welke 
voorwaarden de leveranciers toegang 
krijgen. Uit een registratie blijkt hoe de 
rechten zijn toegekend. 

PAM / PIM / MIM 
AAD P2/ 
EM+S E5 / 
M365 E5 

Met Privileged Access 
Management kunt u gebruikers 
toewijzen aan bevoorrechte 
rollen die ze naar behoefte 
kunnen activeren voor Just-In-
Time-toegang. Deze rollen 
worden handmatig gedefinieerd 
en ingesteld. Dit beperkt zich 
tot de Azure AD, voor on 
premises is MIM van toepassing 

40 

9.4.2.3 
(9.2.1.3 
t/m 
9.4.2.5) 

Systeem voor wachtwoordbeheer. Active Directory + 
Azure AD 

  

40 9.4.4 

Speciale systeemhulpmiddelen 
gebruiken: het gebruik van 
systeemhulpmiddelen die in staat zijn om 
beheersmaatregelen voor systemen en 
toepassingen te omzeilen behoort te 
worden beperkt en nauwkeurig te 
worden gecontroleerd.  

Intune, 
Jailbroken/Rooted 
compliance check 

- Afhankelijk van specifieke 
situatie. 

40 9.4.5 Toegang beperking programmabroncode. - - Afhankelijk van specifieke 
situatie.  

44 11.2.6 

Beveiliging van apparatuur en 
bedrijfsmiddelen buiten het terrein. 
Bedrijfsmiddelen die zich buiten het 
terrein bevinden, behoren te worden 
beveiligd, waarbij rekening behoort te 
worden gehouden met de verschillende 
risico’s van werken buiten het terrein van 
de organisatie. 

Conditional Access, 
Intune 

M365 E3 / 
EM+S E3 

Met Conditional Access beveilig 
je de apparatuur niet, maar sta 
je toegang wel of niet toe. 

44 11.2.7 

Veilig verwijderen of hergebruiken van 
apparatuur: 
alle onderdelen van de apparatuur die 
opslagmedia bevatten, behoren te 
worden geverifieerd om te waarborgen 
dat gevoelige gegevens 
en in licentie gegeven software 
voorafgaand aan verwijdering of 
hergebruik zijn verwijderd of 
betrouwbaar en veilig zijn overschreven. 

Intune/Windows 
Autopilot  

M365 E3 / 
EM+S E3 

Met Autopilot icm Intune laad 
je profielen (op basis van 
diverse groepen, policies, 
clouddiensten die geïnstalleerd 
moeten worden) via Windows 
autopilot. Eenmaal in gebruik 
kan je de Windows 10 
apparaten beheren met 
Microsoft Intune,. Met 
Windows Autopilot kan een 
apparaat snel teruggezet 
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worden naar 
fabrieksinstellingen of kan een 
ander profiel aan een apparaat 
gekoppeld worden voor 
hergebruik (in-/uitdienst). 
Daarnaast heeft Autopilot als 
bijkomend voordeel dat als een 
laptop gestolen wordt of 
verloren raakt deze op afstand 
gewist kant worden en je dus 
optimale controle hebt 
over(gevoelige) data. 

45 11.2.9.2 

Informatie wordt automatisch 
ontoegankelijk gemaakt met bijvoorbeeld 
een screensaver na een inactiviteit van 
maximaal 15 minuten. 

Windows 10 / 
Intune MEM en AD 
policies  

M365 E3 / 
M365 E5  

Het is mogelijk om organisatie 
breed of op persoonlijk niveau 
device lock in te stellen. Voor 
organisatie brede instelling kan 
er gebruik worden gemaakt van 
Intune Device Lock. 

45 11.2.9.5 

Bij het gebruik van een chipcardtoken 
voor toegang tot systemen wordt bij het 
verwijderen van het token de toegangs-
beveiligingslock automatisch geactiveerd. 

- - Externe leverancier - Imprivata 

48 12.2.1.1 
Het downloaden van bestanden is 
beheerst en beperkt op basis van risico 
en need-of-use. 

MCAS  M365 E5 / 
EM+S E5   

48 12.2.1.2 
Gebruikers zijn voorgelicht over de 
risico’s ten aanzien van surfgedrag en het 
klikken op onbekende links. 

ATP en/of 3rd party 
oplossing 

M365 E5 / 
EM+S e5 / 
ATP plan 
2, KnowB4 

Office 365 ATP helpt gebruikers 
via simulaties om zich bewust te 
worden van aanvallen. 
Gebruikers worden ook 
gewaarschuwd voordat ze op 
onbekende koppelingen klikken 
en krijgen hulp bij het melden 
van verdachte inhoud. Een 
groot deel is procedureel. 
Daarbij is het raadzaam om de 
gebruikers op reguliere basis te 
trainen en te informeren. Dat 
kan bijvoorbeeld middels 
KnowB4 worden uitgevoerd. 

48 12.2.1.3 

De gebruikte anti-malwaresoftware en 
bijbehorende herstelsoftware is actueel 
en wordt ondersteund door periodieke 
updates. 

Microsoft Defender  

M365 E5 / 
EM+S E5  / 
Microsoft 
Defender 

Windows Defender (+ 
configuratie via Intune / GPO), 
beperkt zich tot Windows 10 
(en deels Android). 

48 12.2.1.4 

Bescherming tegen malware: computers 
en media worden als voorzorgsmaatregel 
routinematig gescand. De uitgevoerde 
scan behoort te omvatten: 

Microsoft Defender  

M365 E5 / 
EM+S E5  / 
Microsoft 
Defender 

Windows Defender (+ 
configuratie via Intune / GPO), 
beperkt zich tot Windows 10 
(en deels Android).) 

    

a.  Alle bestanden die via netwerken 
of via elke vorm van opslagmedium zijn 
ontvangen, vóór gebruik op malware 
scannen. 

Microsoft Defender  

M365 E5 / 
EM+S E5  / 
Microsoft 
Defender 

Windows Defender (+ 
configuratie via Intune / GPO), 
beperkt zich tot Windows 10 
(en deels Android). 

    b.  Bijlagen en downloads vóór 
gebruik. 

Microsoft Defender 
+ O365 ATP   

Windows Defender (+ 
configuratie via Intune / GPO), 
beperkt zich tot Windows 10 
(en deels Android). 

48 12.2.1.5 

De malwarescan wordt op verschillende 
omgevingen uitgevoerd, bijvoorbeeld op 
mailservers, desktopcomputers en bij de 
toegang tot het netwerk van de 
organisatie. 

Microsoft Defender 
antivirus + 
Microsoft Defender 
ATP + O365 ATP 

  

Windows Defender (+ 
configuratie via Intune / GPO), 
beperkt zich tot Windows 10 
(en deels Android). 
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49 12.3 

Back-up: Regelmatig behoren back-
upkopieën van informatie, software en 
systeemafbeeldingen te worden gemaakt 
en getest in overeenstemming met een 
overeengekomen back-upbeleid 

Diensten van derde 
partijen - 

Microsoft biedt zelf geen 
oplossing om periodiekeen 
back-up te maken van de data. 
Ook voor data in Office 365 
biedt Microsoft geen periodieke 
back-up zodat deze is te 
herstellen op of naar een 
bepaald moment. Daarvoor zal 
moeten worden uitgeweken 
naar een oplossing van een 
andere leverancier.  

  

Handreiki
ng Back-
up en 
recovery 

3-2-1 regel: Er moeten minimaal drie 
kopieën zijn, op minimaal twee 
verschillende media waarvan één op een 
andere locatie. 

Diensten van derde 
partijen - 

Tweede (secundaire) locatie kan 
worden gefaciliteerd door 
gebruik te maken van opslag via 
bijvoorbeeld Microsoft Azure of 
Amazon (AWS).  

50 12.4.1.3 

De informatieverwerkende omgeving 
wordt gemonitord door een SIEM en/ of 
SOC middels detectievoorzieningen, zoals 
het Nationaal Detectie Netwerk (alleen 
voor rijksoverheidsorganisaties). Deze 
worden ingezet op basis van een risico-
inschatting, mede aan de hand van de 
aard van de te beschermen gegevens en 
informatiesystemen. 

Azure Sentinel + evt  
Cloud app Security 

M365 E5 / 
EM+S E5 + 
Azure 
Sentinel 

  

            

51 12.6.2.1 

Gebruikers kunnen op hun werkomgeving 
niets zelf installeren, anders dan wat via 
de ICT-leverancier wordt aangeboden of 
wordt toegestaan (whitelist). 

- - 

Dit is puur een kwestie van 
rechten en heeft niet zozeer 
met Intune/SCCM te maken (als 
je administrator rechten heb 
kan je namelijk alsnog software 
installeren ook al wordt het 
device gemanaged via 
SCCM/Intune). Gebruikers 
gebruikersrechten geven (wat in 
de meeste gevallen al zo is) is in 
de meeste gevallen voldoende. 

53 13.1.2.1 

Het dataverkeer dat de organisatie 
binnenkomt of uitgaat wordt 
bewaakt/geanalyseerd op kwaadaardige 
elementen middels 
detectievoorzieningen (zoals beschreven 
in de richtlijn voor implementatie van 
detectieoplossingen), zoals het Nationaal 
Detectie Netwerk (alleen voor 
rijksoverheidsorganisaties) of GDI. Deze 
worden ingezet op basis van een risico-
inschatting, mede aan de hand van de 
aard van de te beschermen gegevens en 
informatiesystemen. 

Office 365 ATP 

M365 E5 / 
EM+S E5 / 
ATP P1 / 
ATP P2 

  

53 13.1.2.2 

Bij ontdekte nieuwe dreigingen vanuit 
13.1.2.1 worden deze, rekening houdend 
met de geldende juridische kaders, 
verplicht gedeeld binnen de overheid, 
waaronder met het NCSC (alleen voor 
rijksoverheidsorganisaties) of de 
sectorale CERT, bij voorkeur door 
geautomatiseerde mechanismen (threat 
intelligence sharing).  

-   

Microsoft biedt op dit moment 
geen oplossing hiervoor. Wij 
adviseren gebruik te maken van 
een dienst van een derde partij. 
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53 13.1.2.3 

Bij draadloze verbindingen zoals WiFi en 
bij bedrade verbindingen buiten het 
gecontroleerd gebied wordt gebruik 
gemaakt van encryptiemiddelen 
waarvoor het NBV een positief 
inzetadvies heeft afgegeven.  

-   

Microsoft biedt op dit moment 
geen oplossing hiervoor. Wij 
adviseren gebruik te maken van 
een dienst van een derde partij. 

53 13.1.2.4 

Om zekerheid te bieden over de 
integriteit van het elektronische bericht, 
wordt voor elektronische handtekeningen 
gebruik gemaakt van de AdES Baseline 
Profile standaard.  

-   

Microsoft biedt op dit moment 
geen oplossing hiervoor. Wij 
adviseren gebruik te maken van 
een dienst van een derde partij. 

54 13.2.2 
Informatietransport formele 
beleidsregels, procedures en 
beheersmaatregelen. 

DPA Microsoft en 
eventueel een DPA 
vanuit 
SoftwareONE 
gericht op de klant. 

    

54 13.2.3 Bescherming passend bij Elektronische (e-
mail)berichten. AIP en OME 

M365 E3 / 
EM+S E3 / 
Exchange 
Online P1 
/ P2  

  

54 13.2.3.1 
Beveiligingsstandaarden tegen phishing 
en afluisteren op de 'pas toe of leg uit' 
lijst van forum. 

Office 365 ATP 

M365 E5 / 
EM+S E5 / 
ATP P1 / 
ATP P2 

  

54 13.2.3.2 
Basisregistratie van e-mailverkeer 
conform 'pas toe - leg uit' forum dienen 
gebruik te maken van Digikoppeling 

-   

Microsoft biedt op dit moment 
geen oplossing hiervoor. Wij 
adviseren gebruik te maken van 
een dienst van een derde partij. 

54 13.2.3.3 
Gevoelige informatie via e-mail en 
webverkeer maken gebruik van 
PKIoverheid-certificaten.  

-   

Microsoft biedt op dit moment 
geen oplossing hiervoor. Wij 
adviseren gebruik te maken van 
een dienst van een derde partij. 

54 13.2.3.4 

Integriteit van e-mail wanneer er gebruik 
wordt gemaakt van elektronische 
handtekening van de AdES Baseline 
profile standaard. 

-   

Microsoft biedt op dit moment 
geen oplossing hiervoor. Wij 
adviseren gebruik te maken van 
een dienst van een derde partij. 

55 14.1.2 

Informatie die wordt gedeeld via 
openbare netwerken behoort beschermd 
te worden tegen frauduleuze activiteiten 
etc. 

-   

Microsoft biedt op dit moment 
geen oplossing hiervoor. Wij 
adviseren gebruik te maken van 
een dienst van een derde partij. 

55 14.1.3 Transacties van toepassingen 
beschermen. -   

Microsoft biedt op dit moment 
geen oplossing hiervoor. Wij 
adviseren gebruik te maken van 
een dienst van een derde partij. 

55 14.2.3 Technische beoordeling van toepassingen 
na wijzigingen besturingsplatform. -   OTA straat  

55 14.2.6 Beveiligde ontwikkelomgeving. -   OTA straat  

56 
14.2.8.1 
en 
14.2.8.2 

Gebruik van gestructureerde 
testmethodieken. Acceptatietesten 
worden bij voorkeur geautomatiseerd 
uitgevoerd en resultaten vastgelegd in 
een verslag. 

-   

Microsoft biedt op dit moment 
geen oplossing hiervoor. Wij 
adviseren gebruik te maken van 
een dienst van een derde partij. 

65 17.1.3.3 

De dienstverlening van de 
bedrijfskritische onderdelen wordt bij 
calamiteiten uiterlijk binnen een week 
hersteld. 

Azure Site recovery Azure Site 
recovery   
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3 Conclusie en mogelijke vervolgstappen 

Uiteindelijk zal het voldoen aan de BIO een samenspel zijn van gebruikers, processen, beleid en techniek. 
Wij hebben beoogd om in dit whitepaper inzicht te geven in hoe de cloudoplossingen van Microsoft een 
bijdrage kunnen leveren om zoveel mogelijk van de technische eisen in te vullen. Daarbij zullen de 
beleidsmatige en procesmatige normen uiteraard door de organisatie zelf moeten worden ingevuld.  

Microsoft 365 kan, met alle (security) oplossingen, een aanzienlijke bijdrage leveren bij het invullen van 
verschillende normen in de BIO, al dan niet aangevuld met oplossingen van derde partijen voor 
bijvoorbeeld het creëren van bewustzijn bij gebruikers ten aanzien van beveiliging.  

Maakt jouw organisatie al gebruik van Office 365 of ben je dit in de toekomst van plan? Zorg dan dat je de 
impact hiervan toetst op de BIO norm en implementeer missende security oplossingen. SoftwareONE kan 
hierbij ondersteunen middels technisch advies maar ook met de implementatie en aanvullende 
dienstverlening. 

Houd er daarbij rekening mee dat hiervoor licenties benodigd zijn. Er zijn verschillende abonnementen 
beschikbaar, afhankelijk van de benodigde functionaliteit. Vanuit onze licentie-expertise zijn we vanuit 
SoftwareONE in staat om altijd een passend advies te geven.  

Zoals eerder vermeld, vanuit SoftwareONE vinden we een partnerschap belangrijk en we kijken ernaar uit 
om samen met jou de reis te maken naar de invulling van de BIO met innovatieve Cloud technologieën. We 
wisselen hierover graag met je van gedachten. 
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Addendum overzicht gebruikte middelen 

In dit addendum tref je een overzicht aan van de middelen die in de mapping van hoofdstuk 3 worden 
beschreven. Het doel van dit hoofdstuk is kort inzicht te geven in de functionaliteiten van de verschillende 
oplossingen. 

 

MICROSOFT 365 OPLOSSINGEN 
Microsoft Intune (Microsoft Endpoint Manager) 

 Microsoft Endpoint Manager levert van een moderne werkplek welke middels modern beheer zorgt dat 
gegevens beveiligd blijven, in de Cloud en on-premises. Endpoint Manager omvat de services en 
hulpprogramma's die gebruikt worden voor het beheren en bewaken van mobiele apparaten, desktops, 
virtuele machines, IOT-apparaten en servers. 

 Endpoint Manager combineert services die je mogelijk al kent en gebruikt, zoals Microsoft Intune, 
Configuration Manager, Desktop Analytics, co-beheer en Windows Autopilot. Deze services maken deel 
uit van het  Microsoft 365 portfolio en helpen organisaties om toegangsbeheer in te stellen, gegevens te 
beschermen en risico's te beheersen. 

 
Azure Information Protection 

 Om data goed te beveiligen is enkel het opslaan van gegevens op een veilige locatie niet meer voldoende. 
Gebruikers delen data op verschillende manieren. Dit gebeurt vaak buiten de traditionele IT-omgeving 
om. Om grip te krijgen op (kritische) data is Azure Information Protection een goede toevoeging: hiermee 
kunnen documenten beveiligd worden tegen ongeautoriseerde toegang, waardoor de locatie waar de 
data is opgeslagen niet van belang is. Bij het openen van het document, ongeacht de locatie, wordt 
namelijk gecontroleerd of iemand geautoriseerd is om het document te openen. 

 Binnen de Office applicaties zijn classificatielabels beschikbaar, dit verhoogt het gebruiksgemak. Hierdoor 
zal de gebruikersacceptatie toenemen en kan de beveiliging van data binnen de organisatie naar een 
hoger niveau getild worden. 

 
Windows Information Protection 

 Windows Information Protection voegt aan Windows de functionaliteit toe die nodig is om persoonlijke 
en zakelijke informatie te identificeren, te bepalen welke applicaties toegang tot bepaalde data hebben 
en om basiscontroles uit te voeren die nodig zijn om te bepalen wat gebruikers kunnen doen met 
bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld: beperkingen voor kopiëren en plakken). Windows Information 
Protection is speciaal ontwikkeld om naadloos te integreren met Microsoft 365 Apps (Office 365 ProPlus) 
en Azure Information Protection, om zo bedrijfsgegevens te beveiligen wanneer deze het apparaat 
verlaten of met anderen gedeeld worden (zo kunnen bijvoorbeeld beperkingen voor afdrukken of 
doorsturen van e-mails worden ingesteld). 
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Privileged Identity Management 

 Privileged Identity Management (PIM) is een beveiligingsoplossing binnen Microsoft 365, specifiek Azure 
Active Directory (Azure AD), waarmee toegang voor beheerders tot de Microsoft IT omgeving kan worden 
beperkt en gecontroleerd. Veel IT beheerders hebben meer toegangsrechten dan nodig en voor een 
langere periode dan nodig. Middels PIM kunnen deze toegangsrechten voor IT beheerders worden 
aangepast op het niveau van toegang wat op dat moment benodigd is. Dit verhoogt het 
beveiligingsniveau van de IT omgeving. Het kan hierbij om resources gaan binnen de Microsoft 365 
omgeving alsook binnen Azure.  Op resources buiten de Microsoft online omgeving is PIM niet van 
toepassing. 

PIM levert organisaties een verbetering in beveiliging door onnodige of verkeerd gebruikte toegang tot 
resources te beperken. Tegelijkertijd hebben systeembeheerders en ander IT personeel wel de 
mogelijkheid om IT beheersaanpassingen te kunnen doen. Toekenning van beheersbevoegdheden kan 
‘op maat’ gedaan worden. Dit kan bijvoorbeeld op basis van functie of rol en voor een bepaalde of 
onbepaalde tijd. Daarnaast is het mogelijk toezicht te houden op wat de gebruikers met hun 
bevoegdheden doen (controle en bewaking middels logging).  

 

Privileged Access Management 

 Privileged Access Management (PAM) kan gebruikt worden om toegangscontrole te realiseren vanuit de 
Active Directory. IT beheerders zijn, meer dan andere medewerkers, vaker het doelwit van aanvallen van 
buitenaf wegens de verhoogde rechten binnen de IT omgeving die aan hen zijn toegekend. PAM maakt 
nauwkeurige toegangscontrole mogelijk over verhoogde beheerrechten middels Active Directory. Het 
beschermt organisaties tegen hacks waarbij beheerdersaccounts gebruikt worden die toegang hebben 
tot gevoelige gegevens of kritieke onderdelen van de IT omgeving. Beheer van geprivilegieerde toegang 
wordt gerealiseerd doordat gebruikers just-in-time-toegang en just-enough-toegang aanvragen om 
specifieke IT administratieve taken uit te voeren. De IT beheerder krijgt dan precies die toegang die nodig 
is om de taak uit te voeren, dat verlaagt het risico dat gevoelige gegevens of kritische configuratie-
instellingen in verkeerde handen vallen.  

 

Bitlocker to Go 

 BitLocker to Go is een oplossing waarmee de data op verwisselbare gegevensstations versleuteld kunnen 
worden (encryptie), zoals USB-flashstations, SD-kaarten, externe harde schijven en andere stations die 
zijn geformatteerd met behulp van NTFS-, FAT16-, FAT32- of exFAT-bestandssystemen. Met BitLocker to 
Go kunnen deze versleutelde apparaten worden geopend met een wachtwoord of smartcard op een 
andere computer door BitLocker-stationsversleuteling in het Configuratiescherm te gebruiken. Dit werkt 
hetzelfde als de reguliere BitLocker versleuteling. 
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Conditional Based Access 

 Conditional Based Access kan ervoor zorgen dat gebruikers die zich buiten het netwerk bevinden alleen 
toegang krijgen tot applicaties wanneer ze aan het gestelde beleid van de organisatie voldoen. 
Verschillende voorwaardenparameters kunnen worden gebruikt om al dan niet toegang te verlenen tot 
applicaties. Conditional Based Access wordt  gebruikt om signalen samen te brengen, beslissingen te 
nemen en organisatiebeleid af te dwingen en bestaat uit twee onderdelen: de condities en de 
maatregelen die daar op volgen. De condities kunnen bijvoorbeeld zijn: een vertrouwd apparaat of een 
locatie. De maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn dat toegang alleen mogelijk is wanneer de gebruiker 
MultiFactor Authenticatie uitvoert of dat een salarisbeheerder alleen toegang krijgt tot de 
salaristoepassing wanneer hij zich op kantoor bevindt. 

 

Microsoft Identity Manager (MIM) 

 Met MIM kan een organisatie de levenscyclus van de gebruikersaccounts beheren door deze te 
automatiseren. Denk hierbij aan nieuwe medewerkers, medewerkers die een nieuwe functie krijgen of 
medewerkers die de organisatie gaan verlaten. Middels MIM kan het beheer hiervan worden 
vereenvoudigd. Door MIM te koppelen aan het HR-systeem kan een nieuwe medewerker die wordt 
aangemaakt in het HR-systeem automatisch de benodigde IT-toegang tot applicaties krijgen. Algemene 
MIM-scenario's zijn onder andere: 

• Automatische identiteiten en groepen inrichten op basis van bedrijfsbeleid en het inrichten van 
workflows; 

• Integratie van de inhoud van directories met HR-systemen en andere bronnen; 

• Identiteiten synchroniseren tussen directories, databases en on-premises toepassingen via 
algemene API's en protocollen, door Microsoft of partners geleverde connectors.  

 

Multifactor Authentication 

 Multifactor Authentication (meervoudige verificatie) is een oplossing waarbij gebruikers tijdens het 
aanmeldproces om een aanvullende vorm van identificatie wordt gevraagd, zoals het invoeren van een 
code op hun mobiele telefoon of het uitvoeren van een vingerafdrukscan. Het gebruik van enkel een 
wachtwoord als verificatie vormt een risico. Een zwak wachtwoord of een wachtwoord dat ook elders 
wordt gebruikt, is minder veilig. Het maakt het lastig te beoordelen of het de gebruiker is die zich 
aanmeldt, of dat het door een kwaadwillende wordt gedaan. Wanneer een tweede vorm van verificatie 
vereist is, neemt de veiligheid toe omdat deze aanvullende factor niet eenvoudig door een aanvaller kan 
worden verkregen of gekopieerd. Door gebruik te maken van Multifactor Authentication kunnen 
identiteitgebaseerde aanvallen met 99,9% worden teruggedrongen. 
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Microsoft Defender ATP 

 Microsoft Defender Advanced Threat Protection is een endpoint security-platform dat is ontworpen om 
bedrijfsnetwerken te helpen bij het voorkomen, detecteren en onderzoeken van en reageren op 
geavanceerde bedreigingen. Microsoft Defender ATP gebruikt de volgende combinatie van technologie 
die is ingebouwd in Windows 10 en de cloudservice van Microsoft: 

• Gedragssensoren in endpoints (devices) met Windows 10: deze sensoren zijn standaard in 
Windows 10 inbegrepen en verzamelen en verwerken gedragssignalen van het besturingssysteem. 
Deze worden  naar een private, geïsoleerde cloudinstantie van Microsoft Defender ATP gestuurd. 

• Cloudbeveiligingsanalyse: big data, machine-learning, zakelijke cloudproducten zoals Office 365 en 
andere online middelen (Xbox, Outlook.com), vormen samen de basis voor de vertaling van 
gedragssignalen. Deze kunnen leiden tot inzichten, detectie van en reactie op geavanceerde 
gevaren.  

• Bedreigingsinformatie: Microsoft ‘hunters’, beveiligingsteams en partners leveren 
bedreigingsinformatie die Microsoft Defender ATP in staat stelt om de tools, technieken en 
procedures van aanvallers te identificeren. Op basis hiervan worden waarschuwingen gegenereerd 
wanneer deze worden waargenomen door de gedragssensoren.  

 

Office 365 Advanced Threat Protection 

 Office 365 Advanced Threat Protection (ATP) beschermt de organisatie tegen bedreigingen door e-
mailberichten, koppelingen (URL’s) en hulpmiddelen voor samenwerking. ATP bevat onder meer: 

• Beleid voor bedreigingsbeveiliging: de mogelijkheid om beleid definiëren voor 
bedreigingsbeveiliging om daarmee het juiste beveiligingsniveau in te stellen; 

• Rapporten: realtime rapporten om ATP-prestaties te bewaken; 

• Functies voor bedreigingsonderzoek en reacties: inzet van hulpmiddelen om bedreigingen te 
onderzoeken, te doorgronden, te simuleren en te voorkomen; 

• Mogelijkheden voor geautomatiseerd onderzoek en acties: middels het automatiseren van de 
acties die na onderzoek bepaald zijn, bespaart tijd en moeite en beperkt bedreigingen. 
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Microsoft Azure Sentinel  

 Microsoft Azure Sentinel is een schaalbare oplossing, gebouwd voor en op de Cloud, voor Security 
Information Event Management (SIEM) en Security Orchestration Automated Response (SOAR). Azure 
Sentinel levert intelligente beveiligingsanalyses en bedreigingsinformatie voor de gehele organisatie. Het 
is een alles-in-één oplossing voor waarschuwingsdetectie, zichtbaarheid van bedreigingen, proactieve 
opsporing en reactie op bedreigingen. Azure Sentinel biedt organisaties overzicht over de hele 
onderneming, waardoor ze zich niet meer druk hoeven te maken over steeds geavanceerdere aanvallen, 
toenemende hoeveelheden waarschuwingen en de lange tijd voordat oplossingen worden gevonden. 

• Verzamel gegevens in de Cloud voor alle gebruikers, apparaten, toepassingen en de infrastructuur, 
zowel on-premises als in meerdere clouds;  

• Detecteer bedreigingen die eerder niet werden gedetecteerd en beperk het aantal foutpositieven 
met de analyses en bedreigingsinformatie van Microsoft;  

• Onderzoek bedreigingen met kunstmatige intelligentie en spoor verdachte activiteiten op met 
gebruik van de continu in ontwikkeling zijnde cyberbeveiliging van Microsoft;  

• Reageer snel op incidenten met ingebouwde indeling en automatisering van algemene taken. 

 

Microsoft Cloud App Security 

 Microsoft Cloud App Security (MCAS) is een Cloud Access Security Broker (CASB) die verschillende 
gebruikte cloudapplicaties inzichtelijk maakt en de applicaties en de data hierin ook kan beveiligen. 
Middels MCAS kunnen de gebruikte cloudapplicaties binnen de organisatie inzichtelijk gemaakt worden, 
zo ook de niet door IT beheerde cloudapplicaties (shadow IT). Per cloudapplicatie kan er dan gekozen 
worden of en welke maatregelen er genomen moeten worden voor het gebruik van deze applicaties. 
Bijvoorbeeld door beleid af te dwingen op deze applicatie, door waarschuwingen af te geven of door 
toegang te ontzeggen. Zodoende kan de data van de organisatie worden beveiligd en wordt dataverlies 
middels deze applicaties verder ingeperkt. Het biedt uitgebreide zichtbaarheid en controle over waar de 
bedrijfsdata zich bevindt waardoor de benodigde maatregelen genomen kunnen worden om deze data 
te beschermen.   

 

Role Based Access Control 

 Abonnementen op Microsoft 365 of Office 365 wordt geleverd met een set beheerdersrollen die 
organisaties kunnen toewijzen aan gebruikers binnen de organisatie via het Microsoft 365-
beheercentrum. Elke beheerdersrol wordt toegewezen aan algemene bedrijfsfuncties en machtigt 
personen in  organisaties om specifieke taken uit te voeren in de beheercentra. In het Microsoft 365-
beheercentrum kunnen organisaties Azure AD- en Microsoft Intune-rollen beheren. Deze rollen vormen 
echter een subset van de rollen die beschikbaar zijn in de Azure Portal en het Intune beheercentrum. 
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Autopilot 

 Windows Autopilot is een verzameling technologieën die worden gebruikt om nieuwe apparaten in te 
stellen en vooraf te configureren, zodat ze klaar zijn voor gebruik zonder dat dit zeer veel tijd van de IT-
beheerorganisatie vergt. Organisaties kunnen Windows Autopilot ook gebruiken om apparaten opnieuw 
in te stellen, te hergebruiken en te herstellen. Deze oplossing stelt een IT-afdeling in staat om dit alles te 
bereiken met weinig tot geen benodigde infrastructuur om te beheren, met een proces dat eenvoudig 
is. Windows Autopilot vereenvoudigt de levenscyclus van Windowsapparaten, voor zowel IT als 
eindgebruikers, van de eerste implementatie tot het einde van de levensduur. Door gebruik te maken 
van Autopilot bereiken organisaties het volgende: 

• Het vermindert de tijd die IT besteedt aan het implementeren, beheren en buiten gebruik stellen 
van apparaten; 

• Het vermindert de infrastructuur die nodig is om de apparaten te onderhouden; 

• Het maximaliseert het gebruiksgemak voor alle typen eindgebruikers. 

 

Office365 Message Encryption 

 E-mail wordt vaak gebruikt om gevoelige informatie uit te wisselen. Denk hierbij aan financiële gegevens, 
(juridische) contracten, gezondheidsinformatie van patiënten of klant- en werknemersinformatie. Als 
gevolg hiervan bevindt er zich in mailboxen grote hoeveelheden gevoelige informatie. Dit zorgt ervoor 
dat het potentieel verliezen van informatie middels e-mail een ernstige bedreiging voor organisaties 
wordt. 

Met Office 365 Message Encryption kunnen organisaties versleuteling van verzonden en ontvangen e-
mailberichten, tussen gebruikers binnen en buiten de organisatie, afdwingen. Office 365 Message 
Encryption werkt ook met andere e-maildiensten. Versleuteling (encryptie) van e-mailberichten zorgt 
ervoor dat alleen de ontvangers de inhoud van de mail kunnen lezen.  

 

Azure Site Recovery 

 Azure Site Recovery helpt de bedrijfscontinuïteit te waarborgen door zakelijke apps en workloads 
actief te houden tijdens onderbrekingen. Met Azure Site Recovery worden workloads die worden 
uitgevoerd op fysieke en virtuele machines (VM’s) gerepliceerd van een primaire locatie naar een 
secundaire locatie. Wanneer een onderbreking optreedt op de primaire locatie, kan de organisatie 
overschakelen naar de secundaire locatie, waar de organisatie vervolgens toegang heeft tot de apps. 
Wanneer de primaire locatie weer actief is, kunnen organisaties hier weer naar terugschakelen. 
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ADDITIONELE OPLOSSINGEN VAN DERDE PARTIJEN 
Cognni 

 Cognni helpt organisaties om inzicht te krijgen in de manier waarop data en/of mail wordt gedeeld vanuit 
Office 365, zowel intern als extern. Op basis van deze inzichten kunnen er vervolgstappen genomen 
worden ten aanzien van Data Loss Prevention en Azure Information Protection. Organisaties die 
bijvoorbeeld willen starten met het classificeren van data en/of mail krijgen middels Cognni meer inzicht 
en hebben zo een ideaal vertrekpunt voor het labelen van deze gegevens. Daarnaast geeft Cognni ook 
inzicht in het anoniem delen van data, iets wat een behoorlijk beveiligingsrisico met zich meebrengt. 
Cognni heeft bij een aantal organisaties ook al aangetoond dat er op dit gebied nog aanvullende training 
nodig is voor o.a. OneDrive en Teams. 

 
Backup voor Office 365 

 Wanneer een organisatie data in Office 365 plaatst, dan spreekt Microsoft over een gedeelde 
verantwoordelijkheid met betrekking tot deze data. Microsoft verzorgt als ‘dataverwerker’ de 
beschikbaarheid van deze data op hun Cloud platform. De klant is als eigenaar van de data  
verantwoordelijk voor deze data en de bewerking er van. Daarmee draagt de klant ook de 
verantwoordelijkheid voor de back-up van deze data. Microsoft draagt zorg voor de back-up van data 
conform het onderstaande schema. Voor additionele back-up zal een organisatie een oplossing van een 
derde partij moeten afnemen. Zo blijft  een back-up beschikbaar zoals organisaties dit voorheen met een 
on-premises oplossing ook hadden. 

Er zijn meerdere back-up oplossingen beschikbaar die in een oplossing voorzien voor de back-up van data 
binnen Office 365. SoftwareONE biedt een managed dienstverlening waarmee we de operationele taken 
voor de back-up van Office 365 uit handen nemen. 

 

  



  

 
 

Copyright © 2020 SoftwareONE 

 

Page | 19 of 19 

  
KnowBe4 

 KnowBe4 biedt een oplossing waarmee trainingen op het gebied van veiligheidsbewustzijn worden 
gecombineerd met simulaties van fishing-aanvallen. Hiermee kan het gedrag van medewerkers worden 
getoetst en verbeterd ten aanzien van beveiligingsrisico’s zoals phishing. Het betreft hier een technische 
oplossing welke medewerkers regelmatig traint om phishing-aanvallen te herkennen tijdens hun 
dagelijks werk. Hierdoor is de interruptie minimaal.  

 Mensen leren pas echt hun gedrag te veranderen wanneer iets 5 tot 7 keer wordt herhaald. Bovendien 
worden aanvallen steeds geavanceerder. Het is dus belangrijk om op regelmatige basis simulaties uit te 
voeren. KnowBe4 kan voor een langere periode (bijvoorbeeld 1 tot 3 jaar) worden ingezet. SoftwareONE 
heeft managed dienstverlening beschikbaar om deze simulaties uit te voeren, te monitoren en hierover 
te rapporteren.  

 

Lastpass 

 Lastpass is een wachtwoordenkluis waarin alle verschillende wachtwoorden van verschillende applicaties 
veilig kunnen worden opgeslagen. Dit voorkomt dat medewerkers 1 wachtwoord gebruiken voor al hun 
applicaties maar maakt aanmelden toch eenvoudig. In plaats daarvan heeft een medewerker met 1 
wachtwoord toegang tot alle andere wachtwoorden. Lastpass is een veelgebruikte applicatie maar kent 
ook alternatieven. 
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