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HOOFDSTUK 5.4.

TAAKGEBIED SECURITY

Dit hoofdstuk van MCTL handelt over security bij het gebruik van computertechnologie in
de organisatie. En om precies te zijn: de functionele aspecten ervan. Beveiliging van
bedrijfsmiddelen is (helaas) bittere noodzaak en met computertechnologie speelt dat in
nog sterkere mate vanwege de hoge vervlochtenheid met de buitenwereld. Steeds meer
verbindingen tussen de interne computersystemen en de buitenwereld maken afdoende
security geen eenvoudige zaak.

WAAROM IS DIT ONDERDEEL DE MOEITE WAARD?
Waarom is security belangrijk? Waarom kunnen we security van systemen niet overlaten
aan applicatie en infrasupport? Wat wordt er van wie (personen/rollen/functies) verwacht
op het gebied van beveiliging? En vooral, wat wordt er van mij verwacht? En wat gebeurt
er als we te weinig aandacht aan Security besteden?
Om met de laatste vraag te beginnen:

Bron: splash247.com
Resultaat van de Petya aanval (beveiligingsissue van het type ransomware) bij Maersk
alleen al: tussen de 170 en 255 miljoen euro schade.
Als u het antwoord op al deze en andere security gerelateerde vragen voor uw
organisatie van belang vindt, neem dit document dan door. U kunt vast en zeker de
nodige antwoorden vinden.
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INLEIDING
Security vergt de nodige aandacht, vooral op het operationele vlak. Dit taakgebied
beschrijft
de
functioneel
benodigde
operationele
taken.
Wijzigingen
in
computertechnologie leiden soms ook tot consequenties op het gebied van security. Deze
consequenties worden bij de betreffende wijziging zelf verwerkt en zijn binnen MCTL
daarom te vinden binnen het taakcluster Change support. Ook indien een organisatie
besluit of door een externe bron wordt gedwongen de security aan te passen, pakt het
taakcluster Change support dit op. Het kan wel zo zijn dat dergelijke wijzigingen binnen
het hier beschreven taakgebied worden geïnitieerd.
Binnen security als totaal vakgebied dient ook aandacht te zijn voor zaken als mirroring,
dubbele locaties, het veiligstellen van data via back-ups etc. Deze aspecten worden echter
door infra-, applicatiesupport en eventuele leveranciers voor hun rekening genomen en
blijven in dit taakgebied daarom verder buiten beschouwing. Monitoring van bijvoorbeeld
het maken van back-ups valt binnen MCTL onder monitoring van de operationele systemen.
Het taakgebied Monitoring voert de functionele aspecten daarvan uit.

PLAATS IN HET MCTL-FRAMEWORK
Het taakgebied Security maakt binnen MCTL onderdeel uit van het taakcluster Operationeel
support:
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DOEL VAN DIT TAAKGEBIED
Het taakgebied security zorgt ervoor dat de beveiliging van alle computertechnologie,
inclusief de opgeslagen data, aantoonbaar van voldoende niveau is maar aan de andere
kant zo min mogelijk verstorend voor het werk. Maximalisatie van de beveiliging leidt
doorgaans tot grote overlast en ontwijkend gedrag in het gebruik (zoals bijvoorbeeld
omzeiling securityprocedures, wachtwoorden opschrijven en uitlenen). Er dient dus een
voortdurende afweging gemaakt te worden tussen securitymaatregelen en hinder die dat
in het werk veroorzaakt.
Conform het beveiligingsbeleid verleent men autorisaties aan medewerkers en, indien
nodig, past men autorisaties aan. Er vindt bewaking plaats op schendingen van de
beveiliging of pogingen daartoe en daarop wordt actie ondernomen. Periodiek wordt de
status van de operationele beveiliging gecontroleerd en gerapporteerd. Op aanvraag kan
een specifieke securityrapportage samengesteld worden.

HOE WEET JE DAT HET DOEL IS BEREIKT?
De volgende indicatoren geven aan of bovenstaand doel bereikt is.
▪ De security is zodanig dat het bedrijfsbeleid op dit vlak wordt nageleefd en dat
niemand (sterk) gehinderd wordt in de uitvoering van het werk.
▪ Security is waar mogelijk onzichtbaar.
Input die hiervoor als basis kan dienen:
▪ Totaal aantal accounts versus aantal medewerkers.
▪ Groei/daling aantal accounts versus groei/daling aantal medewerkers (inclusief
uitzendkrachten, ZZP'ers).
▪ Aantal niet-gebruikte accounts (in periode).
▪ Uitkomsten externe audits.
▪ Werkelijk securityniveau versus gewenste niveau.
▪ Aantal incidenten van het type: misbruik van data-/securityschendingen.

ACHTERGROND
Security is, of zou moeten zijn, een zaak van zowel het management, de gebruikers,
functioneel support en niet in de laatste plaats applicatie- en infrasupport:
-

Het management zou het gewenste/noodzakelijke securityniveau moeten bepalen
en tijdig de juiste besluiten moeten nemen om dit te realiseren en behouden
Gebruikers moeten van het belang van security zijn doordrongen en daar ook naar
handelen
Functioneel support kan de gebruikersorganisatie functioneel ondersteunen bij het
bereiken en behouden van het juiste niveau van security
Applicatie- en infrasupport kunnen adviseren, de juiste technische faciliteiten
regelen en verder de nodige security maatregelen uitvoeren.
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Helaas ligt de nadruk in de praktijk nog weleens op de laatstgenoemde partijen.
Vanzelfsprekend moet applicatie- en technisch support wel de mogelijkheden scheppen
voor een afdoende niveau van security. In adviserende en uitvoerende sfeer komen zij ook
in beeld. Maar de tijd dat applicatie- en technisch support zich als enige bezighielden met
security zou inmiddels lang achter ons moeten liggen.
Vanuit gebruiksoptiek gezien moet iemand precies zoveel autorisaties krijgen als nodig is
voor het uit te voeren werk (alles is verboden tenzij nadrukkelijk toegestaan). Het is ook
mogelijk als uitgangspunt te nemen dat iedereen alles krijgt en mag, tenzij dat om een
bepaalde reden echt niet mogelijk is (alles is toegestaan tenzij nadrukkelijk verboden). Er
zijn vanzelfsprekend allerlei tussenvarianten op deze twee uitersten te definiëren. De in
MCTL beschreven werkwijze rondom security wordt vaak toegepast en neigt naar de
eerstgenoemde uitgangspositie.
Het krachtenveld
Security bevindt zich in een krachtenveld waarin verschillende actoren hun invloed laten
gelden:

Security moet uiteraard voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. Het management mag
daar naar eigen keuze elementen aan toevoegen zoals bijvoorbeeld; zijn salarisgegevens
van alle medewerkers intern openbaar of zijn alleen de eigen gegevens per medewerker
zichtbaar? Ook klanten kunnen bepaalde eisen stellen in verband met koppelingen tussen
systemen, en andersom kunnen ook met toeleveranciers afspraken worden gemaakt. Een
organisatie maakt immers onderdeel uit van een productieketen en zo dient ook security
te worden benaderd. Privacy kan ook een rol spelen, bijvoorbeeld als het gaat om de
omgang met erg gevoelige gegevens van derden of koppelingen van verschillende
databestanden waardoor de privacy in het geding kan komen. In de realisatie van het
gewenste niveau van Security kunnen technische mogelijkheden in zowel positieve als
negatieve zin een rol spelen en tot slot speelt ook het eigen personeel een belangrijke rol
in het daadwerkelijk bereiken en langdurig behouden van het juiste niveau van Security.
Indien op basis van bovenstaande schema een organisatie zichzelf gaat scoren kan
bijvoorbeeld het volgende plaatje ontstaan:
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Aan de hand hiervan kunnen dan de benodigde acties worden ondernomen. Het is goed te
bedenken dat sommige acties eenvoudiger haalbaar zijn dan andere. Bijvoorbeeld richting
leveranciers kan meer worden afgedwongen, omdat u immers in dat geval de klant bent.
Wat betreft imago is de grip veel minder vanzelfsprekend, hoewel daar ook zeker op
gestuurd kan worden.
100% veiligheid = 0% functionaliteit
Een roemruchte uitspraak is dat meer beveiliging kan leiden tot minder
functionaliteit, met als uiterste grens dat er in het geheel niet meer met het
systeem gewerkt kan worden. Het is dus altijd een zaak om een balans te zoeken
tussen externe vereisten, intern bedrijfsbeleid en werkbaarheid voor de
werknemers.
Signalen dat de balans niet goed is zijn te vinden op de werkvloer; indien daar
securitymaatregelen worden omzeild geven werknemers feitelijk te kennen dat de
werkbaarheid te laag is geworden. Ook op het moment dat de business aangeeft
dat de security het werk belemmert is dat een belangrijk signaal. Security is er
namelijk voor en namens de business, niet tegen de business.

Plaats in de organisatie
Security is een zaak die veel verschillende partijen aangaat. Tot op de dag van vandaag is
met name de taakverdeling tussen de business, functioneel, applicatie en infrasupport niet
helder. Het volgend schema geeft de verdeling van taken:
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Duidelijk in dit schema is dat applicatie en infrasupport zorgen voor de faciliteiten waarmee
functioneel support vervolgens het juiste securityniveau in de business kan invullen.
Role based access management / role based acces control
Tegenwoordig wordt vaak een op rollen gebaseerde manier van werken toegepast, waarbij
iemand in een bepaalde functie een of meerdere rollen vervult. Elke rol is gekoppeld aan
bepaalde functionaliteiten en bijbehorende autorisaties. Toch komt het ook (nog) voor dat
een medewerker in een nieuwe functie via een 1-op-1-kopie dezelfde autorisaties krijgt
toegewezen
als
degene
die
die
functie
al
heeft
(Waarbij
dan
aan
functioneel/applicatie/infrasupport wordt medegedeeld: “Geef Alex, onze nieuwe
medewerker, maar dezelfde rechten als Suzanne. Alex gaat immers hetzelfde werk doen
als Suzanne”). Die laatstgenoemde manier van werken kan ertoe leiden dat allerlei extra
autorisaties van Suzanne onterecht aan Alex worden toegekend. Uiteindelijk blijkt ook vaak
dat autorisaties op grond van een vorige functie gehandhaafd blijven (“Alex gaat in de loop
van de tijd ander werk doen, krijgt wel nieuwe rechten maar de oude worden nooit
ingetrokken. Uiteindelijk heeft Alex een enorme hoeveelheid rechten verzameld.”). Dit is,
zo mag duidelijk zijn, niet de juiste wijze om met security om te gaan.
Schematisch is de problematiek als volgt samen te vatten:

Een persoon kan conform dit schema voor meerdere logische componenten, datasets en
hardwarecomponenten geautoriseerd zijn. Andersom kunnen logische componenten,
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datasets en hardwarecomponenten ter beschikking staan van meerdere personen. Omdat
het aantal personen en het aantal
logische componenten, datasets en
hardwarecomponenten doorgaans aanzienlijk is, ontstaat al snel een enorme hoeveelheid
individuele, moeilijk te beheren n:m-relaties.
In de praktijk wordt daarom aan beide zijden een bundeling toegepast die schematisch als
volgt is weer te geven:

Of nog verder:

Hoe sterker de bundeling aan de linker- en rechterzijde, hoe eenvoudiger het beheer, maar
ook hoe groter de kans op uitzonderingen. Dat is in de praktijk te zien: een indeling van
de autorisaties gebaseerd op RBAC (Role Based Access Control) eindigt nogal eens in
geworstel met de uitzonderingen op deze indeling. In een autorisatiematrix is een dergelijk
effect mooi te zien. Ofwel de matrix heeft een dusdanig abstractieniveau dat niet
onbelangrijke details allemaal zijn weggelaten en het praktisch nut dus niet hoog is. Ofwel
het detailleringsniveau is wel in orde, maar het is een onhandelbaar geheel geworden.
Security vanuit bedrijfsoptiek gezien
Binnen MCTL wordt security vanzelfsprekend vanuit bedrijfsoptiek bezien. De opbouw kan
schematisch als volgt worden samengevat:
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Toelichting (van onder naar boven):
1. De wereld
Ook wel ‘public level’ genoemd. Op dit niveau is alles te vinden wat altijd en voor
iedereen toegankelijk is (zelfs voor hackers!). Een voorbeeld hiervan is een website
met bijvoorbeeld informatie over het weer, financiële kerncijfers van het bedrijf of
de mogelijkheid een hypotheekberekening te doen. Hierbij kan een nuance zijn dat
bijvoorbeeld voor bepaalde gebieden in de wereld delen van de website niet of
anders moeten worden getoond (andere taal, maar ook i.v.m. wettelijke
bepalingen, licenties op gebruikt digitaal materiaal of bijvoorbeeld afspraken met
een lokale zakenpartner). Op een website kan voor toegang tot bepaalde delen een
account nodig zijn. De aanvraag van een dergelijk account kan echter door iedereen
worden gedaan, dergelijke accounts zijn dus niet gebonden aan personen met een
bepaalde rol.
2. Bedrijf
Op bedrijfsniveau is alles te vinden wat uitsluitend toegankelijk is voor iedereen
binnen het bedrijf. Voorbeeld hiervan is het intranet. Hier kunnen hier bijvoorbeeld
(financiële) data van diverse bedrijfsonderdelen of een tijdregistratiesysteem
worden geplaatst die alleen voor intern gebruik zijn bestemd.
3. Businessunit
Op businessunit-niveau is alles te vinden wat binnen deze unit nodig is. Er is een
directe relatie met de bedrijfsprocessen die binnen deze unit worden uitgevoerd.
Een voorbeeld is de financiële administratie, waarbij alle software en data rondom
het verwerken van financiële data alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van
deze businessunit. Soms mogen bepaalde functies/data door meerdere units
gebruikt worden. Een voorbeeld daarvan zijn financiële data die ook beschikbaar
zijn voor andere businessunits (en daarbinnen specifiek voor medewerkers met een
bepaalde functie/rol).
4. Functie
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Functie vormt het vierde niveau. Op basis van een bepaalde functie moeten
bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en de bijbehorende
functionaliteiten toegankelijk zijn. Omdat functies tamelijk statisch zijn, wordt wel
gebruik gemaakt van rollen. Een rol omvat dan bepaalde taken met de bijbehorende
autorisaties. Tussen functies en rollen bestaat een n:m-relatie; binnen elke functie
kunnen meerdere rollen worden uitgevoerd en een rol kan bij meerdere functies
thuishoren. Binnen een rol kan bijvoorbeeld worden toegestaan dat een factuur
wordt goedgekeurd.
5. Persoon
Tot slot kunnen activiteiten en autorisaties persoonsafhankelijk zijn. Een voorbeeld
hiervan is een persoonlijk e-mailadres of ruimte op een server om data op te slaan.
Een ander voorbeeld is dat verkopers gezamenlijk gebruik maken van een
klantendatabase, maar een verkoper alleen de data van zijn ‘eigen’ klanten mag
aanpassen.

Binnen deze systematiek wordt gebruik gemaakt van overerving: indien een persoon een
bepaalde functie in een bepaalde businessunit in een bepaald bedrijf heeft, dan mag deze
persoon alles wat hoort bij de persoon, de bepaalde functie, de bepaalde businessunit en
het bepaalde bedrijf. Aldus ontstaat de rode kolom in het volgende schema:

Behalve wie iemand is in een bepaalde rol, kunnen nog andere aspecten meespelen in het
toekennen van autorisaties. Zo kunnen autorisaties (mede) geografisch worden bepaald.
Afhankelijk van een bepaalde locatie krijgt iemand in een bepaalde rol al dan niet toegang
of beperkingen in de toegang.
Voorbeelden beperken autorisaties op basis van geografische informatie.
Een bankmedewerker heeft een adviesfunctie. In die functie heeft hij de
mogelijkheid direct diverse financiële transacties in orde te maken indien dat in een
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adviesgesprek met een cliënt is besproken en besloten. Dergelijke financiële
transacties vragen op de achtergrond wel de nodige maatregelen om ongewenste
situaties te voorkomen. Het is als volgt geregeld. Indien een adviseur een financiële
transactie wil doen en het gesprek vindt in een bankgebouw plaats, dan wordt deze
transactie meteen verwerkt. Vindt het adviesgesprek elders plaats, bijvoorbeeld bij
een cliënt thuis, dan kan de transactie wel worden ingevoerd maar wordt deze pas
de volgende dag uitgevoerd. Stel dat de cliënt de adviseur het mes letterlijk op de
keel zet, dan kan de adviseur naar eer en geweten stellen dat dit soort transacties
niet a la minute uitgevoerd kúnnen worden. Wanneer een adviseur op een locatie
buiten het bankgebouw en ook niet bij een cliënt is, dus bijvoorbeeld in de trein of
auto, dan kan hij helemaal geen financiële transacties uitvoeren.
Andere bekende voorbeelden van het gebruik van geografische informatie in het
kader van security zijn:
1. Beperkingen in het wereldwijde gebruik van betaalpasjes,
2. Toegang tot internetbankieren (waarbij extra beveiliging in werking kan
treden op bepaalde locaties),
3. Het blokkeren van toegang tot een website vanaf bepaalde uit oogpunt van
hacking gezien beruchte landen
4. Het blokkeren van het gebruik van een creditcard op twee verschillende
continenten binnen een paar uur
5. Een laatste, en door de meeste mensen in het geheel niet gewaardeerde,
wijze waarop geografische informatie wordt gebruikt is het al dan niet
kunnen bekijken van video op internet afhankelijk van de plaats waar je op
dat moment bent.
Een derde aspect dat bij de uiteindelijke autorisatietoekenning een rol kan spelen is tijd.
Afhankelijk van het tijdstip kunnen bepaalde autorisaties al dan niet van toepassing zijn.
Voorbeelden beperken autorisaties op basis van tijd:
-

Een bij kinderen berucht voorbeeld is de beperking van internetgebruik op
bepaalde tijdstippen (niet tussen 22:00 en 07:00).
Een ander voorbeeld is dat er bedrijven zijn die, om medewerkers tegen
zichzelf te beschermen, e-mailverkeer vanaf een uur na het einde van de
reguliere werktijd blokkeren.

De autorisaties zijn vervolgens te verdelen over de verschillende componenten waaruit
computertechnologie is opgebouwd; hardware, software en databases. Deze verdeling ziet
er dan als volgt uit:
1. Toegang tot fysieke apparatuur.
(Wanneer en waar is bepaalde apparatuur beschikbaar?)
Niet alles hoeft op elk apparaat beschikbaar te zijn en uit beveiligingsoogpunt
kan fysieke toegang worden beperkt. Gebruikers verwachten vaak dat alles op
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elke plek en op elk moment gedaan kan worden. Uit beveiligingsoogpunt kunnen
beperkingen worden ingesteld. Daarnaast kan het zo zijn, dat vanwege de
omvang van databestanden (denk bijvoorbeeld aan bouwtekeningen, ruwe
onderzoeks- of gedetailleerde weerdata) deze niet overal ter beschikking
kunnen worden gesteld. Hoewel dit laatste niet direct een beveiligingsissue is,
kan het de invulling van de beveiligingsmaatregelen wel beïnvloeden. Het
gewenste gedrag kan worden gestimuleerd door sommige autorisaties slechts
op bepaalde apparatuur accepteren. In dit geval is wel sprake van oneigenlijk
gebruik van de mogelijkheden die autorisaties bieden.
2. Toegang tot logica/functionaliteiten die door software wordt verschaft.
(Wanneer en waar kan iemand met bepaalde logica/functionaliteiten werken?)
Logica/functionaliteiten die iemand mag gebruiken, hoeven niet altijd ter
beschikking te staan. Het doen van financiële transacties bijvoorbeeld, kan zijn
beperkt/afgesloten wanneer iemand niet in een ‘vertrouwde’ omgeving is.
3. Toegang tot bepaalde data.
(Wanneer en waar staan iemand bepaalde data ter beschikking?) Zo kan iemand
recht hebben op het inzien van het hele klantenbestand, maar het aanbrengen
van mutaties is alleen mogelijk bij de ‘eigen’ klanten en niet van die van
collega's.
Verschillende soorten gebruikers
Niet alle gebruikers zijn hetzelfde. Er kan onderscheid gemaakt worden in:
1. Eindgebruikers
2. Beheerders
3. Machinegebruikers (machine <-> machine koppelingen)
Eindgebruikers kunnen aan de hand van een of meer rollen de juiste autorisaties krijgen.
Beheerders zijn in zoverre specifiek dat ze bijvoorbeeld in verband met het maken van een
back-up of fout zoeken soms zeer veel autorisaties over veel systemen heen moeten
krijgen. De traditionele functiescheiding is hier problematisch. En als beheerders dan ook
nog mogelijkheden hebben om (in theorie natuurlijk!) logging aan te passen is er sprake
van een groep werknemers die speciale aandacht nodig heeft.
Andersom hebben beheerders een voorbeeldfunctie richting de gewone gebruikers. Het
geeft bijzondere eisen aan het dagelijks handelen van de beheerders, zeker als dat
zichtbaar is voor de eindgebruikers.
De back-up
Voor de directie was een systeem aangeschaft waarin zij op directieniveau al hun
gegevens konden opslaan. Gezien het vertrouwelijke karakter was de security tot
een absoluut maximum opgeschroefd.
Op een zekere dag ging het complete serverpark onderuit en was een full restore
nodig. Dat lukte voor 99%, de laatste 1% was precies het bovengenoemde
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systeem. Na onderzoek bleek dat vanwege de torenhoge beveiliging de beheerders
onder hun account er geen back up van konden maken. Met andere woorden; in de
jaren dat het was gebruikt was er nooit ook maar één keer iets geback-upt. Het
goede nieuws voor de directie was dus dat de beveiliging aantoonbaar aan de
vereisten had voldaan. Het slechte nieuws dat alles van de afgelopen drie jaar
definitief was verdwenen.
Speciale aandacht vereisen de machinegebruikers. Onder dergelijke accounts krijgen
externe, andere computersystemen toegang. Monitoring en contact met de andere
betrokken partijen in dergelijke ketens is bepaald geen overbodige zaak. Het staat ook
wel bekend onder de naam API-management (Application Program Interface).
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RELATIE MET DE 9 UITGANGSPUNTEN VAN MCTL
MCTL is gebaseerd op 9 uitgangspunten. Hierna wordt per uitgangspunt de relatie met het
taakgebied Security gelegd.
Uitgangspunt 1: Focus op business value
Afdoende Security levert doorgaans niet direct business value op, maar indirect wel.
Situaties waarin afdoende security wel degelijk direct business waarde oplevert zijn te
vinden in producten en diensten die middels computertechnologie zijn verrijkt.
Bijvoorbeeld de software die zelfrijdende auto’s mogelijk maakt, of iets minder hoog
gegrepen; ervoor zorgt dat een auto zelf kan inparkeren, kan een behoorlijke waarde
vertegenwoordigen. Beveiliging van dergelijke software tegen kopiëren of
ongeautoriseerd aanpassen kan voor het bedrijf zeker waarde hebben.
Uitgangspunt 2: Optimale inzet computertechnologie in plaats van invulling
informatievoorziening
Security is lang vertaald naar: informatiebeveiliging. Omdat inzet van
computertechnologie binnen MCTL zeker niet beperkt is tot de creatie van
informatiesystemen, is security dat ook niet. Beveiliging van de informatie in een
organisatie is uiteraard van belang. Maar stel dat computertechnologie ook wordt ingezet
in de primaire processen van de organisatie, dan wordt security des te belangrijker. Met
de komst van Internet of Things, waarbij heel veel meer apparaten onderling en met
computers worden verbonden, is optimale inzet van computertechnologie nog urgenter
geworden.
Uitgangspunt 3: Panta Rhei (alles stroomt)
Binnen MCTL is verandering de standaard. En dus is omgang met verandering in eisen
rondom Security en daarmee ook in de uitvoering van de werkzaamheden, ook
standaard. Afdoende Security is dus geen zaak van eenmalig een aantal taken uitvoeren,
maar bestaat uit een aantal taken die met grote regelmaat ter hand moeten worden
genomen. Daarom is Security ook onderdeel van Operationeel support en dus onderdeel
van de dagelijkse functionele werkzaamheden.
Uitgangspunt 4: Doelmatig in plaats van procesmatig werken
Doelmatig werken betekent eenvoudigweg dat bij alle uit te voeren werkzaamheden
eerst het bovenliggende doel duidelijk moet zijn. Processen en procedures kunnen er
vervolgens voor zorgen dat de uit te voeren werkzaamheden efficiënt plaatsvinden. Bij
Security moet daarom bij elke toepassing van computertechnologie in de organisatie
worden bepaald welk niveau van beveiliging vereist is. Bijvoorbeeld een openbare
website vereist voor toegang feitelijk geen beveiliging, maar de updatefunctie ervan
natuurlijk wel. Overlast door een te hoog niveau van Security wordt hiermee meteen
voorkomen.
Uitgangspunt 5: Positionering MCTL in de ondersteunende organisatie
Beveiliging binnen de organisatie omvat zowel de primaire als ondersteunende en
sturende bedrijfsprocessen. Het is niet te voorkomen dat op het gebied van Security ook
in de primaire processen enige activiteiten worden ontplooid. Stel dat in een fabriek op
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de werkvloer opeens een onbekende rondloopt, dan mag van de medewerkers daar
worden verwacht dat ze die onbekende op zijn minst aanspreken. En op het moment dat
zij in hun computersysteem vreemde boodschappen zien verschijnen, zij dit doorgeven
aan functioneel support. Toch is het goed mogelijk, en nastrevenswaardig, de uitvoering
van de meeste uit te voeren taken op Security gebied in de ondersteunende organisatie
onder te brengen. Security op het gebied van computertechnologie komt daarbij
logischerwijs uit bij functioneel, applicatie en infrasupport.
Uitgangspunt 6: Inzet computertechnologie op basis van
standaardcomponenten
Steeds meer organisaties gebruiken computertechnologie die (vrijwel) uitsluitend
gebaseerd is op standaardcomponenten. Verwacht zou mogen worden dat bij
standaardcomponenten de juiste beveiligingsmaatregelen reeds zijn ingebouwd, of dat ze
in ieder geval kunnen door de eigen organisatie kunnen worden genomen, bijvoorbeeld
door het op een bepaalde manier configureren van de standaardcomponenten. Helaas is
dit nog zeker niet altijd het geval, en daarmee wordt het dus een functioneel
aandachtspunt bij zowel aanschaf als in het gebruik van standaardcomponenten.
Opvallend genoeg kan hier juist gebruik van maatwerk enerzijds meer beveiligingsgaten
veroorzaken maar anderzijds de organisatie ook minder interessant maken voor
grootschalige infiltratieacties. Bijv. een website gebouwd middels Wordpress loopt bij
onvoldoende updates meer kans op hackaanvallen dan een website die geheel in eigen
beheer is gebouwd. Het gebruik van standaardcomponenten vereist dus een daarbij
horende aanpak op het gebied van Security.
Uitgangspunt 7: Ockhams scheermes
Een uitgangspunt dat op het gebied van beveiliging van aanzienlijk belang is is
uitgangspunt 7. Ockhams scheerrmes wil zoveel zeggen als dat alle overbodigheden
moeten worden weggesneden. Dat klinkt heel logisch, maar het bereiken en vooral
behouden ervan is geen sinecure. Het streven naar eenvoud, het voorkomen van
complexiteit is echter ook vanuit Security oogpunt belangrijk omdat complexiteit al snel
leidt tot een onoverzichtelijke kluwen van systemen met een groot gevaar dat gaten in
de Security vallen. Een zo eenvoudig mogelijke opzet van het systeemlandschap met een
gelaagde beveiliging geeft veel meer garanties op een degelijk en beheersbaar niveau
van Security.
Uitgangspunt 8: Right First Time
Van fouten kun je leren. Op het gebied van Security, en zeker in operationele systemen
is het maken van fouten soms een wel heel kostbare manier om te leren. Met Right First
Time wordt binnen MCTL nagestreefd dat werkzaamheden zoveel mogelijk gewoon in één
keer juist worden gedaan. Dat neemt niet weg dat er, gezien uitgangspunt 3, wel geleerd
moet worden en wat nu juist is, in de toekomst anders gedaan moet worden. De kunst is
dan om ook in de toekomst de aangepaste werkzaamheden op dat moment ook weer in
één keer goed uit te voeren.
Uitgangspunt 9: Continue verbetering
Ook op het gebied van Security, hoe goed en tevreden de organisatie er op een gegeven
moment over zou kunnen zijn, moet altijd de gedachte blijven leven: “Kan het morgen,
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volgende week, maand, jaar, nog beter?”. Dat moet niet alleen worden geïnitieerd door
een veranderende buitenwereld, maar ook door intern management en medewerkers die
dat als innerlijke drive moeten hebben.
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TAKEN
De taken in dit taakgebied zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creëren en behouden awareness.
Uitgifte, wijziging en verwijdering van accounts.
Resetten/deblokkeren van een password.
Uitgifte van rollen en wijziging/intrekking van toegekende rollen.
Samenstellen van periodieke overzichten (security-gerelateerd).
Samenstellen van ad-hoc-overzichten (security-gerelateerd).
Ethisch hacken.

N.B. Het creëren of wijzigen van een rol is een wijziging en wordt door Change support
opgepakt.
Een gedetailleerde uitwerking van de taken volgt hieronder in de vorm van diverse flows,
zodat direct de verschillende activiteiten en hun volgorde te zien zijn.

1. CREËREN EN BEHOUDEN AWARENESS
Beveiliging kent talloze aspecten. Natuurlijk gaat het om techniek, procedures en controle
zoals hiervoor beschreven. Maar het gaat ook om awareness bij de gebruikers van de
systemen zoals het goed omgaan met passwords en het niet achteloos kopiëren van data
naar een usb-stick of data op Dropbox of een soortgelijke dienst zetten. Doorgaans wordt
bij indiensttreding wel (enige) aandacht geschonken aan het beveiligingsbeleid van de
organisatie. Maar security vereist ook daarna de nodige aandacht, juist ook op menselijk
gebied.
Een voorbeeld van een proef met phishing mail:

Casus
65000 medewerkers van 28
ziekenhuizen kregen in 2016
een mail. Als ze zouden
reageren, zouden ze een
Zorgtaart ontvangen.
Leuk toch?
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Resultaat
Maar liefst 17% reageerde op
deze mail. En allemaal kregen
ze
vervolgens
de
waarschuwing
aan
de
linkerzijde.
In 2020 nog maar eens
testen. Zou de attitude dan
beter zijn?

Een voorbeeld voor het creëren van meer awareness onder de medewerkers is bijvoorbeeld
het verspreiden van posters als onderstaande:

Bron: treant.nl
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En ook leveranciers kunnen met stickers, flyers, digitale nieuwsbrieven, spelletjes, een
quiz etc. een duit in het zakje doen:

Bron: ionip.com

Dit soort campagnes blijven ook op lange termijn nodig; beveiligingsbewustzijn heeft de
neiging in de loop van de tijd weg te zakken.
Bij awareness campagnes kan verder worden gedacht aan games, het organiseren van een
quiz, opleidingen, elkaar aanspreken op fouten, het belonen van melden van lekken en het
handhaven van een clean desk policy. Elk goed slecht voorbeeld (dus een goed voorbeeld
van een slechte werkwijze) uit de eigen werksituatie kan zeker ook helpen vanwege de
hoge herkenbaarheid. Analoog aan bedrijven in de chemiesector, waar bij de ingang vaak
een bord staat in de trant van “Al 121 dagen zonder ongelukken” kan op een dashboard
op een scherm in de hal worden getoond “Al 121 dagen zonder security lekken”.
Uitspraak:
“De zwakste schakel in security is het element tussen stoel en beeldscherm.”
Wat verder enorme waarde kan hebben om medewerkers een beter besef bij te brengen
van de ernst van beveiliging en het belang van het juiste gebruik van computertechnologie
is een consequente, 100% monitoring op het gebruik van de systemen. Uit oogpunt van
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privacy ligt dit gevoelig, maar op het moment dat alle handelingen van alle medewerkers
op de systemen worden gemonitord en werkelijk actie wordt ondernomen op ongewenst
gedrag, kan het beveiligingsbesef grote sprongen vooruit maken. Alleen al het feit dat
iedereen beseft dat alle handelingen later terug te vinden zijn zorgt ervoor dat veel minder
ongewenst gedrag zal plaatsvinden.
Voorbeelden 100% monitoring
Binnen een overheidsorganisatie liggen persoonlijke data van bekende
Nederlanders in een database opgeslagen. Het is natuurlijk heel verleidelijk om
daar als interne medewerker een kijkje in te nemen, ook als daar vanuit het werk
geen enkele aanleiding voor bestaat. Alleen al het besef dat een dergelijke
opvraging later terug te vinden is en dat de betreffende medewerker er werkelijk
op aangesproken zal worden, weerhoudt veel medewerkers ervan dergelijke data
in het systeem op te zoeken.
Een accountantskantoor houdt de administratie bij van enkele beursgenoteerde
bedrijven. Er is dus in deze organisatie de nodige koersgevoelige data beschikbaar.
Ook hier wordt 100% gemonitord welke data door wie op welke moment wordt
gebruikt. Is er geen goede reden voor dan…
Bij awareness en het belang van het behouden van awareness kan als uitgangspunt worden
genomen dat hackers, fraudeurs etc. altijd op zoek zullen gaan naar de zwakste schakel in
de organisatie. Opvallend vaak is de zwakste schakel niet de apparatuur, maar de mens.
Tot slot dit bericht dat, hoewel de ernst van de zaak niet moet worden onderschat, vast
tot een glimlach zal leiden:
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Bron: ad.nl

2. UITGIFTE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN ACCOUNTS
De flow waarin de te ondernemen acties zijn opgenomen om een account uit te geven,
wijzigen of verwijderen ziet er als volgt uit.
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Input
De input is een aanvraag voor de uitgifte, wijziging of intrekking van een of meerdere
accounts.
Activiteiten
De activiteiten zijn achtereenvolgens:
1. Registratie en intake.
Allereerst wordt de aanvraag geregistreerd. Vervolgens vindt controle plaats: is de
aanvraag juist, volledig en toegestaan? Redenen van afwijzing zijn onder andere een
verkeerde indiener, er is al een account aanwezig, er is sprake van een conflict met een
ander account of onvolledige informatie. Een aanvraag kan gekoppeld zijn aan het HRMsysteem waarbij bij invoer/wijziging/verwijdering van data in het HRM-systeem meteen
een aanvraag voor het invoeren/wijzigen/verwijderen van een account wordt gedaan. Deze
werkwijze is echter niet geheel dekkend: de geldigheidsduur van een account hoeft niet
gelijk te lopen met het dienstverband. Bovendien worden uitzendkrachten en ZZP'ers niet
via HRM geregistreerd, maar hebben wel een account nodig.
2. Eventueel verwijderen oud(e) account(s).
Wanneer moet een oud account worden verwijderd? Onder andere in de volgende situaties:
I. Indien een medewerker zodanig van functie wijzigt dat het oude account niet meer
nodig is.
II. Indien een medewerker uit dienst treedt.
III. Indien een uitzendkracht of ZZP'er het einde van de werkzaamheden heeft bereikt.
Een account kan vaak niet direct fysiek worden verwijderd omdat er bijvoorbeeld een emailbox aan gekoppeld is. Gedurende enige tijd moet dan de hiernaar verzonden mail
worden doorgezonden. Soms zijn ook mutaties gekoppeld aan het account. Na verwijdering
van het account is dan niet meer terug te vinden wie die mutaties gedaan heeft. Indien
fysieke verwijdering niet direct mogelijk is, dan moet het account worden gedisabled, met
een datum waarop wel fysieke verwijdering zal plaatsvinden (dit kan soms pas na jaren
zijn en is gekoppeld aan de maximale bewaartermijn van data en logging).
3. Eventueel toekennen nieuwe account(s), wijzigen account.
Indien alleen account(s) moeten worden beëindigd kan deze stap worden overgeslagen.
Anders worden hier een of meer nieuwe accounts aangemaakt of bestaande aangepast
(bijvoorbeeld vanwege een naamswijziging). De aanvrager en de medewerker controleren
zelf of een en ander in orde is. De aanvrager wordt geïnformeerd en indien vereist vindt
decharge plaats.
4. Nazorg.
Nu moet gecheckt worden of het nieuwe account ook werkelijk gebruikt wordt en of nog
getracht is een oud account te gebruiken. Neem na enige dagen contact op om te bepalen
of er nog vragen/wensen/problemen zijn.
Output
De output wordt gevormd door juiste, nieuwe accounts, juist uitgevoerde wijzigingen in
accounts en verwijderde/gedisablede, oude accounts.
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De flow voor de uitgifte, wijziging en verwijdering van accounts is voor een groot deel te
automatiseren. Toch blijken in de praktijk handmatige acties nodig vanwege
systeembeperkingen. Voor sommige software zijn accountinstellingen nodig die niet of
alleen tegen heel hoge kosten geautomatiseerd kunnen worden ingesteld vanuit een ander
systeem (van waaruit alle accounts worden beheerd).

3. RESETTEN/DEBLOKKEREN VAN EEN PASSWORD
Het komt voor dat een gebruiker een password is vergeten of meermaals verkeerd heeft
ingevoerd waardoor deze door het systeem is geblokkeerd. Steeds meer bedrijven hebben
dit opgelost door middel van selfservice waarbij op een veilige manier, inclusief checks, de
gebruiker zelf zijn password kan resetten/deblokkeren. Op deze wijze heeft een functioneel
specialist hier geen operationele betrokkenheid meer in. Hij hoeft alleen op de achtergrond
een oogje in het zeil te houden (monitoring; wordt een reset bijvoorbeeld wel 20x per
maand uitgevoerd, bij elke inlogging, vanaf “vreemde” plaatsen, etc.). Wanneer selfservice
onmogelijk of niet gewenst is, kan functioneel support via onderstaand schema
ondersteuning verlenen.

Input
De input is een aanvraag voor resetten van een password.
Activiteiten
De activiteiten zijn achtereenvolgens:
1. Registratie en intake.
Allereerst wordt de aanvraag geregistreerd en er wordt gecheckt of het de juiste persoon
is. Afhankelijk van de organisatie gaat dit op een informele (indien je in persoon verschijnt,
is het al goed, het is alleen niet toegestaan voor anderen een password-reset aan te
vragen) tot zeer formele manier (je moet met identiteitsbewijs en personeelspas
verschijnen). Ook wordt gecheckt of een password reset/deblokkering al vaker is
aangevraagd. Heeft een aanvrager al buitengewoon veel resets/deblokkeringen
aangevraagd, dan wordt hem om uitleg gevraagd. Eventueel wordt dan ook actie
ondernomen via taakgebied Educatie in dit taakcluster, of via een verzoek tot aanpassing
van het systeem via taakcluster Change support.
2. Resetten password.
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Het password wordt gereset. Bij de reset wordt de toegang gedeblokkeerd en een nieuw,
eenmalig password gegenereerd. Dit eenmalige password wordt aan de medewerker
verstrekt, waarbij bij de eerstvolgende inlogging de medewerker zelf direct een nieuw
password moet kiezen. Indien een en ander telefonisch wordt afgehandeld wordt bij de
telefonische aanvraag eerst het gesprek beëindigd en teruggebeld naar een vooraf in het
systeem vastgelegd telefoonnummer. Op deze manier worden onjuiste/ongeoorloofde
resets (fraude) voorkomen.
3. Nazorg.
Eventueel wordt later nagevraagd of er nog obstakels zijn. Er kunnen tips worden gegeven
hoe de gebruiker een goed password kan kiezen dat toch eenvoudig te onthouden is.
Hierdoor worden password resets in de toekomst voorkomen.
Output
De output wordt gevormd door een gereset password.

4. UITGEVEN VAN ROLLEN EN WIJZIGEN/INTREKKEN VAN
TOEGEKENDE ROLLEN
Het gaat in deze taak uitsluitend om de uitgifte van bestaande rollen, het intrekken van
uitgegeven rollen of het wijzigen van de toekenning van een rol (bijvoorbeeld van de
termijn waarbinnen deze rol aan een bepaald persoon is toegewezen). Het creëren van een
nieuwe rol of het inhoudelijk aanpassen van een rol vindt plaats via Change support.
Het schema waarin de te ondernemen acties zijn weergegeven ziet er als volgt uit.

Input
De input is een aanvraag voor een wijziging of intrekking van een of meerdere rollen voor
een account.
Activiteiten
De activiteiten zijn achtereenvolgens:
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1. Registratie en intake.
Allereerst wordt de aanvraag geregistreerd. Vervolgens vindt controle plaats: is de
aanvraag juist, volledig en toegestaan? Bij de uitgifte van een rol kan het zijn dat er
aanvullende vereisten gelden, zoals bijvoorbeeld educatie of een aantoonbaar
vaardigheidsniveau. Redenen van afwijzing zijn onder andere, een verkeerde indiener, er
is een conflict met een andere, reeds uitgegeven rol voor het account (i.v.m. vereiste
functiescheiding) of er is sprake van onvolledige informatie.
2. Eventueel intrekken toegekende rol(len).
Elke keer wanneer om het toekennen van een nieuwe rol wordt gevraagd, is het
aanbevelenswaardig om meteen te checken welke rol(len) tegelijkertijd moet(en) worden
ingetrokken. Maar al te vaak worden voortdurend rollen uitgegeven, maar vrijwel geen
rollen ingetrokken. Vanuit gebruikers gezien is dat wenselijk: hoe meer rollen iemand ter
beschikking heeft, hoe minder kans op belemmering in de uitvoering van het werk. Maar
vanuit het oogpunt van security is dit absoluut een ongewenste gang van zaken. Rollen
moeten kunnen worden ingetrokken op een vooraf bepaalde en al eerder in het systeem
vastgelegde datum of zodra een aanvraag voor een andere rol wordt gedaan of omdat een
rol niet meer relevant is voor het betreffende account.
3. Eventueel uitgifte rol(len), wijzigen rol(len).
Indien alleen een uitgegeven rol moet worden ingetrokken, kan deze stap worden
overgeslagen. Anders worden hier een of meer nieuwe rollen uitgegeven (gekoppeld aan
een account) of reeds uitgegeven rol(len) gewijzigd.
(Let op: het gaat hier niet om inhoudelijke wijzigingen van de rol; dergelijke wijzigingen
worden afgehandeld in Change support. De wijzigingen die hier worden bedoeld hebben
bijvoorbeeld betrekking op de verlenging van de termijn waarvoor een rol is uitgegeven.)
De medewerker zelf controleert of een en ander in orde is. De aanvrager wordt
geïnformeerd en indien vereist vindt decharge plaats.
Een rol moet tijdelijk kunnen worden toegekend, bijvoorbeeld i.v.m. vervanging van een
collega, een functieovergang, tijdelijk geen werk in eigen rol etc. Daarmee wordt
voorkomen dat werknemers elkaars account gaan gebruiken, wat natuurlijk uit den boze
is.
4. Nazorg.
Nu moet gecheckt worden of de nieuwe rol ook werkelijk gebruikt wordt en of nog getracht
is een oude rol te gebruiken. Neem na enige dagen contact op om te bepalen of er nog
vragen/wensen/problemen zijn.
Output
De output wordt gevormd door juiste, nieuw uitgegeven rollen, juist uitgevoerde
wijzigingen in toegekende rollen en ingetrokken rollen.

5. BIJZONDERE PROCEDURES IN GEVAL VAN OVERLIJDEN/ONTSLAG
OP STAANDE VOET
In geval van overlijden of ontslag op staande voet moet snel en juist worden gehandeld.
Deze bijzondere situaties vergen beide een bijzondere procedure die vooraf moet zijn
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afgesproken zodat in voorkomende gevallen de juiste acties worden gedaan. Hoewel de
twee gebeurtenissen sterk van elkaar verschillen zijn er in de uitvoering een aantal
gelijkenissen zodat deze tegelijkertijd kunnen worden beschreven.
De schema’s waarin de te ondernemen acties zijn weergegeven ziet er als volgt uit.

Input
De input is de signalering van een overlijden of ontslag op staande voet.
Activiteiten
De activiteiten zijn achtereenvolgens in geval van overlijden:
1. Communicatie met betrokkenen.
Een overlijden komt in de werksfeer doorgaans als een schok en kan veel emoties
oproepen. Toch moeten ook rationeel de juiste acties worden ondernomen en met de
betrokkenen worden gecommuniceerd. Behalve interne communicatie met naaste en
minder naaste collega’s moet ook worden gedacht aan de externe contacten die de
overledene kan hebben gehad. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn met leveranciers, andere
organisaties waarmee wordt samengewerkt of waarmee koppelingen tussen systemen
bestaan. Meet de nabestaanden kan worden afgesproken hoe verdere communicatie zal
verlopen.
2. Blokkeren account.
Het account dient direct te worden geblokkeerd. Dit kan worden uitgevoerd zonder dat
daar veel ruchtbaarheid aan wordt gegeven.
3. In overleg retourneren spullen
Bij het retourneren van spullen ontstaan contacten met de familieleden van de overledene.
Op een subtiele, maar toch doortastende wijze, moet ervoor worden gezorgd dat de
bedrijfseigendommen worden geretourneerd. Er kan voor worden gekozen dit enige tijd
uit te stellen, maar in dat geval moet wel heel duidelijk worden gemaakt dat de spullen
niet mogen worden gebruikt of aangepast (gegevens verwijderd).
4. Nazorg.
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In geval van overlijden kan nog langere tijd sprake zijn van contacten, afhankelijk van
omstandigheden en de behoefte van nabestaanden.
Output
De output wordt gevormd door een juiste afhandeling van een overlijden of ontslag op
staande voet.
In geval van ontslag op staande voet:
-

-

Wordt het account als eerste en direct geblokkeerd
Worden bedrijfseigendommen zonder omhaal opgeëist
Communicatie tot het meest noodzakelijke beperkt. Zeker bij externe contacten is
terughoudendheid vereist omdat ontslag op staande voet nogal eens leidt tot
rechtszaken. Mocht een ontslag op staande voet onrechtmatig blijken te zijn dan
kan bij verkeerde externe communicatie veel extra schade zijn ontstaan
Ook in geval van ontslag op staande voet is nazorg nodig, al is het maar om
gevoelens van wrok en de daaruit voortvloeiende acties (op bijvoorbeeld social
media) te voorkomen.

6. SAMENSTELLEN VAN PERIODIEKE OVERZICHTEN (SECURITYGERELATEERD)
In de volgende flow wordt uitgewerkt hoe periodieke overzichten op securitygebied tot
stand komen.

Input
Vanwege het periodieke karakter van deze taak is er geen externe trigger als input nodig.
Activiteiten
De activiteiten zijn achtereenvolgens:
1. Initiatie.
Overzichten moeten worden geïnitieerd. Voorbeelden van overzichten zijn:

2014 - 2019 MCTL. Kennis is om te delen, niet om te bezitten.
Overname met bronvermelding "www.mctl.nl" is daarom vrij.

Taakgebied Security
V1.19.1

01-02-2019

Pagina 30

MCTL – 5.4. Werkboek taakgebied Security v1.19.1

•

•
•

Het wekelijks of maandelijks samenstellen van overzichten met accounts/rollen per
systeem/afdeling/businessunit, met daarin de nieuwe en vervallen accounts extra
belicht, accounts met meer dan twee rollen, al langere tijd ongebruikte accounts
en rollen, wachtwoorden die al langere tijd niet zijn gewijzigd en dergelijke.
Het wekelijks/maandelijks samenstellen van overzichten met securityschendingen.
Het random initiëren van overzichten met het gebruik van accounts, rollen,
mogelijk misbruik etc. op dat moment. Bij random kan dan worden gedacht aan
het systeem dat ook bij tassencontrole in supermarkten wordt gebruikt. Dagelijks
wordt dan via een systeem aangegeven welke controle die dag moet worden
uitgevoerd en welk overzicht daarvoor nodig is. Het random karakter van deze
controles is essentieel om te voorkomen dat tussen de vaste controlemomenten
misbruik plaatsvindt.

2. Samenstellen overzicht.
Het bedoelde overzicht wordt samengesteld. Aangezien dit repeterend werk is kan hierbij
het nodige worden geautomatiseerd.
3. Verrijken overzicht.
Het overzicht wordt, voordat het wordt verstrekt, eerst beoordeeld en voorzien van
commentaar en suggesties. Indien nodig worden definities toegevoegd (wat wordt
bijvoorbeeld verstaan onder een “gebruiker, “externe gebruiker”, “beheerder” en
“machinegebruiker”). De context van het overzicht kan worden toegevoegd evenals de
reikwijdte en het toepassingsgebied (tot hoever kan het worden veralgemeniseerd ten
behoeve van besluitvorming). In voorkomende gevallen kunnen vrijblijvende of meer
dwingende aanbevelingen worden gedaan.
4. Verstrekken overzicht.
Het overzicht wordt verstrekt aan de belanghebbende, doorgaans de systeemeigenaar.
Indien in het bedrijf een apart onderdeel (afdeling) is ingericht dat zich specifiek bezighoudt
met security, wordt het overzicht uiteraard aan die afdeling verstrekt.
Output
De output wordt gevormd door overzichten op het gebied van security.

7. SAMENSTELLEN VAN AD-HOC-OVERZICHTEN (SECURITYGERELATEERD)
In de nu volgende flow wordt uitgewerkt hoe ad-hoc-overzichten op securitygebied tot
stand komen.
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Input
De input bestaat uit een gespecificeerde aanvraag.
Activiteiten
De activiteiten zijn achtereenvolgens:
1. Controle van de aanvraag.
Niet iedereen mag dergelijke overzichten aanvragen en de informatie die in deze
overzichten is terug te vinden mag ook niet overal terechtkomen. Er kunnen security- en
privacygevoelige data in staan die met de nodige zorg moeten worden behandeld. Met
andere woorden: er wordt hier niet alleen gecontroleerd of de aanvrager wel de juiste
persoon is, maar eveneens of de data überhaupt wel mogen worden geleverd.
2. Samenstellen overzicht.
Het bedoelde overzicht wordt samengesteld.
3. Verrijken overzicht.
Het overzicht wordt, voordat het wordt verstrekt, eerst beoordeeld en voorzien van
commentaar en suggesties. Indien nodig worden definities toegevoegd (wat wordt
bijvoorbeeld verstaan onder een “gebruiker, “externe gebruiker”, “beheerder” en
“machinegebruiker”). De context van het overzicht kan worden toegevoegd evenals de
reikwijdte en het toepassingsgebied (tot hoever kan het worden veralgemeniseerd ten
behoeve van besluitvorming). In voorkomende gevallen kunnen vrijblijvende of meer
dwingende aanbevelingen worden gedaan.
4. Verstrekken overzicht.
Het overzicht wordt verstrekt aan de aanvrager.
Output
De output wordt gevormd door het gevraagde ad-hoc-overzicht.

8. ETHISCH HACKEN
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Onder ethisch hacken wordt verstaan het als medewerker in de huid kruipen van een echte
hacker en op die wijze de eigen organisatie controleren op de stand van zaken rondom
Security. Een bekend onderdeel van ethisch hacken is de penetratietest; hoe ver c.q.
eenvoudig kan een buitenstaander binnendringen in de interne bedrijfssystemen? Ethisch
hacken wordt vaak gezien als een technische activiteit. Ethische hackers maken dan
onderdeel uit van applicatie- of infrasupport. Vanzelfsprekend moeten alle technische
elementen in beeld komen, maar ook vanuit functionele optiek is de nodige aandacht
vereist. De grootste zwakten van een organisatie zijn doorgaans niet in de systemen te
vinden maar in de menselijke factor; de gebruikers. De term die in deze context vaak
wordt gebruikt is social engineering. Hierbij wordt bijvoorbeeld de nieuwsgierigheid van
een gebruiker geprikkeld, de gebruiker misleidt, medelijden opgewekt of een gebruiker
wordt botweg bang gemaakt of zelfs gechanteerd. Kenmerkend is dat hackers vooraf
informatie over de betreffende gebruiker opzoeken, vervolgens persoonlijk contact wordt
gelegd en stapsgewijs meer informatie wordt verzameld tot een hacker de toegang heeft
gekregen die hij wenst. Bij sommige functies, zoals medewerkers die financiële transacties
kunnen doen, maar ook systeembeheerders met veel bevoegdheden, kan deze werkwijze
uiteindelijk heel veel opleveren.
De aanpak van ethisch hacken is elders al uitgebreid beschreven en er zijn ook
gecertificeerde opleidingen voor te volgen. Hier wordt daar om herhaling te voorkomen
verder dan ook niet bij stilgestaan.

RELATIES MET ANDERE ONDERDELEN VAN MCTL
Dit taakgebied kent de volgende belangrijke relaties:
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Ten eerste is er een duidelijke relatie met Gebruikersondersteuning. Daar zullen
aanvragen betreffende accounts en rollen (nieuw, wijzigen, intrekken) en eventueel
aanvragen voor password resets binnenkomen. Ditzelfde geldt voor ad-hoc overzichten op
het gebied van beveiliging. Al deze aanvragen worden vervolgens in taakgebied Security
afgehandeld. Vervolgens is er een relatie met taakgebied Educatie; in het kader van
awareness kan in cursussen en workshops aandacht worden besteed aan de vereiste
omgang met die systemen uit security oogpunt en de bijbehorende werkhouding
(uitloggen, mondelinge communicatie met collega’s over in systemen aanwezige data etc.).
Tot slot kan in de relatie met taakgebied Databeheer worden bepaald welke datasets welk
securityniveau hebben en de bijbehorende maatregelen worden genomen en gehandhaafd.
Daarnaast is er een belangrijke relatie met het taakcluster Change support. Het
aanpassen van rollen is namelijk een wijziging en die zal in dat taakcluster worden
uitgevoerd. In het taakgebied Security kan blijken dat een bepaalde rol niet helemaal meer
past bij het werk dat moet worden uitgevoerd. Op dat moment wordt hier een wijziging
geïnitieerd en vervolgens in het taakcluster Change support verder afgehandeld. Soms
worden rollen vanwege andere aanpassingen (uitbreiding/uitfasering van functionaliteit) in
Change support aangepast. In beide gevallen zullen na Transitie nieuwe/gewijzigde rollen
ter beschikking staan die vervolgens in taakgebied Security aan de juiste accounts kunnen
worden toegewezen.
In het taakgebied Requirements management zullen de wensen en eisen rondom security
worden bepaald en vervolgens in ontwerp in het onderdeel niet-functionele systeemeisen
worden beschreven. De hierboven geschetste aanpassingen in rollen worden ook in
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taakgebied Ontwerp verwerkt. Binnen het taakgebied Testen zal uiteraard elke wijziging
ook op security aspecten worden beoordeeld. Een penetratietest is hiervan een bekend
voorbeeld.
Als laatste kan de relatie met taakgebied Contractmanagement worden genoemd. In dit
taakgebied worden afspraken vastgelegd met externe leveranciers, ook wat betreft
Security. Anderzijds kunnen die in taakgebied Security operationeel worden bewaakt.
Binnen taakgebied Security kan worden geconstateerd dat bepaalde afspraken niet meer
voldoen. In dat geval zal in taakgebied Contractmanagement daar actie op moeten worden
genomen.

AANVULLENDE OPMERKINGEN
De volgende laatste opmerkingen zijn nog te maken over het taakgebied Security.

1. KOPPELING MET HET HRM-SYSTEEM
Een koppeling met het HRM-systeem biedt mogelijkheden tot het automatiseren van het
aanmaken, aanpassen en verwijderen van accounts. Dat is op zichzelf een goede zaak.
Echter, de volgende knelpunten zijn hier te benoemen.
1. In een HRM-systeem staan vaak functies en geen rollen met de bijbehorende
autorisaties. Wordt HRM met een koppeling eindverantwoordelijk voor het beheer
van die rollen en het koppelen van de juiste functie aan de juiste rol?
2. Soms begint iemand al voor de feitelijke omzetting van de functie in een andere
functie. De ingangs- en vervaldata in het HRM-systeem komen dan niet overeen
met de werkelijk benodigde bevoegdheden.
3. Niet alle personen die met een systeem werken, staan in het HRM-systeem. Te
denken is bijvoorbeeld aan uitzendkrachten of ZZP'ers, maar ook aan personen die
eerder of later in de productieketen (afnemers/leveranciers) werken en bepaalde
autorisaties gekoppeld aan een account nodig hebben.
4. Tot slot een principieel punt. Wie gaat er eigenlijk over bevoegdheden in systemen:
HRM of het management van de betreffende businessunit/afdeling (of met andere
woorden, de systeemeigenaar)?

2. EXTERNE AUDITS
Externe audits kunnen tot gevolg hebben dat extra overzichten worden verstrekt. Deze
taak is hiervoor al besproken. Maar een externe audit heeft ook functioneel support zelf
tot onderwerp en dan hebben de personen werkzaam op deze afdeling een heel andere
positie. Het is een goede zaak dat een audit zich over de gehele organisatie uitstrekt, zodat
uiteindelijk verbeterpunten voor zowel de gebruikersorganisatie als functioneel support
kunnen worden gedefinieerd.
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Voorbeeld van het nut van een audit die zich uitstrekt tot functioneel support.
In een organisatie, waarin enorm veel geld omgaat, wordt een audit uitgevoerd.
Het uiteindelijke rapport is niet alleen kritisch over de gebruikersorganisatie, maar
ook over functioneel support, tot grote verrassing van de personen werkzaam in
dit organisatieonderdeel. Het grote manco blijkt te zijn dat in de
gebruikersorganisatie functiescheiding keurig is geïmplementeerd, maar dat
functioneel specialisten zonder controle de productiedata kunnen wijzigen.
Bovendien is de logging dusdanig ingericht dat door deze medewerkers nagelaten
sporen vrij eenvoudig zijn te wissen. Functioneel specialisten zijn verder bij
wijzigingen op zoveel punten betrokken, dat het voor hen mogelijk blijkt zaken
zodanig te configureren dat ongewenste situaties ontstaan. Te denken valt aan het
opheffen van functiescheiding waardoor een medewerker de mogelijkheid krijgt
geld weg te sluizen. Na bekomen te zijn van de verrassing worden de nodige
verbeteringen aangebracht.
Jaren later blijkt hoe nuttig deze aanpassingen zijn geweest. Er is op een zeker
moment gefraudeerd. De functioneel specialisten kunnen echter aantonen dat zij
dit niet gedaan kunnen hebben, hoewel de beschuldigende vinger al snel hun kant
op wees. Uiteindelijk blijkt het lek in de gebruikersorganisatie te zitten, waar
iemand zich op slinkse wijze meerdere passwords heeft toegeëigend.

3. TRANSPARANTIE
Transparantie kan de security verhogen. Een bekend voorbeeld hiervan is open source.
Juist door de sourcecode vrij te geven wordt het beveiligingsniveau hoger in plaats van
lager. Ook de bordjes “Deze winkel wordt met camera’s bewaakt” helpen om de security
te verhogen in plaats van verlagen.
Geheimhouding van de securitymaatregelen kan nuttig zijn, maar alleen als het echt niet
anders kan. Geheimhouding leidt tot luiheid: “’ze’ weten het niet, dan zullen ‘ze’ er ook
wel geen misbruik van maken, dus hoeven we er ook niet veel aandacht aan te
besteden”. Zo zijn er in Nederland bedrijven die fysiek geldtransport regelen voor het
vullen van de geldautomaten. De interne werkwijze en zelfs de fysieke plaats waar geld
voor de vulling van de automaten wordt opgeslagen wordt angstvallig geheimgehouden.
Terwijl het voor een kwaadwillende toch niet moeilijk moet zijn te traceren waar de
fysieke opslag van het geld is; er rijden daar immers opvallend veel auto’s van het
transportbedrijf rond.
Transparantie is daarnaast ook nogal eens een must, wat wordt geïllustreerd aan de hand
van het volgende voorbeeld:
Voorbeeld patiënt van een ziekenhuis
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Een patiënt vraagt het ziekenhuis wie er het afgelopen jaar toegang heeft gehad
tot zijn gegevens. Het ziekenhuis reageert geschrokken en het blijkt dat deze
gegevens niet compleet kunnen worden geleverd omdat wel alle mutaties worden
opgeslagen, maar niet alle inkijkacties. En zelfs dan; stel dat een werknemer
volkomen legaal en gerechtvaardigd gegevens opvraagt en een collega maakt
daarvan een foto met zijn mobiele telefoon. Dan is er alsnog sprake van een
datalek. Dat dat laatste geen fictie is bewijzen de beelden wel die op internet zijn
te vinden van met behulp van mobiele telefoons genomen beelden van
securitycamera’s.
Een patiënt die wordt behandeld heeft een opvallend laag IQ. Daar kan die patiënt
natuurlijk ook niets aan doen, maar het is voor de behandelend medewerkers
onderling wel nuttig om te weten. In het dossier wordt daarom subtiel de afkorting
“gb” opgenomen. Dit staat voor “geen buskruit”, met andere woorden, deze patiënt
heeft het buskruit niet uitgevonden. Stel dat de patiënt of familie van de patiënt
toegang zou krijgen tot de gegevens, dan zouden hier wel eens problemen van
kunnen komen. Terwijl het toch allemaal heel goed bedoeld en nuttig is.

4. GELAAGDHEID EN SEGEMENTERING
Het is sterk aan te bevelen security gelaagd en in segmenten op te bouwen. Een
voorbeeld van gelaagdheid is in dit model te vinden (The Onnion Approach):

Bron: Linkit.nl

Beveiliging laag
Policies, procedures
en awareness
Physical

Doel
Ervoor zorgen dat het personeel bewust is van het IT
security beleid en er naar handelt.
Het aanbrengen van fysieke beveiliging. Bijvoorbeeld
door datasafes, toegangs- en brandbeveiliging.
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Perimeter
Identity & Access
Management
Infrastructure
Application

Data

Het beschermen van de buitenste laag van de IT
omgeving. Bijvoorbeeld door Firewalls, Intrusion
Detection systemen (IDS) en Anti-Malware software.
De laag waarin de toegang en identiteit van gebruikers
wordt gecontroleerd. Bijvoorbeeld door Password
Management, Data classificatie en Two Factor
Authentication (2FA).
De beveiliging van de netwerkinfrastructuur.
Bijvoorbeeld door Server Monitoring, Patchmanagement
en het realiseren van redundantiemaatregelen.
Het borgen van de veiligheid van de applicaties.
Bijvoorbeeld door het procesmatig uitvoeren van
penetratie- en kwetsbaarheidstesten.
Het beveiligen van de data. Bijvoorbeeld door encryptie,
back-up en data recovery systemen.

Een ander voorbeeld van gelaagdheid is te vinden op Schiphol:
Door identificatie en authenticatie op één plek uit te voeren wordt de
beheersbaarheid groter. Op Schiphol is een centrale security straat ingericht met
daarachter het beveiligde gedeelte. Vlak voor het instappen vindt nog een extra
security check plaats. In de ring rondom Schiphol zijn ook al
beveiligingsmaatregelen getroffen. Op die wijze is een zekere gelaagdheid
gecreëerd. Daarnaast is er sprake van een bepaalde segmentering. Op Schiphol
worden reizigers binnen de EU anders gerouteerd dan reizigers die de EU in- of
uitreizen. Maar ook reizigers naar Israël worden anders behandeld.
Naast gelaagdheid is segmentering in de verschillende lagen van belang. Met name in de
applicatielaag is het risico van het ontbreken van segmenten groot. Virusuitbraken zijn
daardoor niet te stoppen. Het valt op dat bij een uitbraak van de MRSA-bacterie in een
ziekenhuis al heel snel de haard wordt geïsoleerd en daarmee verdere verspreiding
voorkomen. In het geval van computervirussen in hetzelfde ziekenhuis gaat helaas vaak
de hele organisatie onderuit. En dat is zeker niet de enige plaats waar dit effect optreedt.

5. AGILE
Een werkwijze gebaseerd op agile is steeds gewoner geworden. Hoe past security daarin?
Dat is niet zo ingewikkeld, maar vergt wel enige aandacht. Bijvoorbeeld in Scrum, de op
dit moment waarschijnlijk meest gebruikte agile werkwijze, kan in een scrumteam best
aandacht worden besteed aan security. Door in elke sprint een user story te verwerken
die security aspecten bevat, wordt de beveiliging op een heel natuurlijke, agile, manier
steeds een stukje beter. De product owner heeft daar in de product backlog en
prioriteitstelling natuurlijk een belangrijke sturende rol in. In de Definition of done kan
worden opgenomen aan welke securityvereisten elke aanpassing moet voldoen. En tot
slot kan, indien daaraan gewerkt wordt, bij een Minimum viable product worden
benoemd welk minimum security-niveau daarbij hoort.
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De downsite van agile achtige werkwijzen is dat veelal in de multidisciplinaire teams die
ontstaan iedereen alle verschillende taken, of in ieder geval heel veel daarvan, moet
kunnen uitvoeren. Dat heeft als effect dat de klassieke functiescheiding in het gedrang
komt. Blijft het binnen ontwikkelteams, dan zijn de gevolgen nog wel te overzien. Maar
wordt bijv. conform DevOps gewerkt, dan kan een en dezelfde persoon het ene moment
software aan het aanpassen zijn en het volgende moment in de productiedatabase data
aan het muteren. En dat is nu net iets wat we sinds de jaren 80 van de vorige eeuw
proberen te voorkomen.

6. PASSWORD MANAGEMENT TOOLS
Een voorname klacht van gebruikers als het gaat om passwords is de verscheidenheid
aan eisen die worden gesteld door de verschillende systemen en de eis dat passwords
per systeem ook verschillend zouden moeten zijn. Dat is menselijkerwijs veel gevraagd,
vaak veel te veel. Effect is dat gebruikers passwords aan elkaar gelijk maken, niet
frequent veranderen, opschrijven…met andere woorden, passwords maken systemen niet
veiliger maar als het een beetje tegenzit onveiliger. Op lange termijn is het werken met
passwords hooguit nog aanvullend in de hele securityketen en wie weet verdwijnen ze
wel helemaal. Tot die tijd moeten we in ieder geval een voor gebruikers hanteerbare
werkwijze introduceren en ondersteunen. Password management tools kunnen hierin een
goede rol vervullen en zijn dus aan te bevelen.

7. MULTIFACTOR-AUTHENTICATIE
Security wordt sterker door verschillende opties te combineren. De volgende vragen
kunnen daarbij helpen:
1. Wie ben je (biometrische kenmerken, gedrag)
2. Wat weet je (password, pincode, antwoord op een vraag)
3. Wat heb je (pasje, token)
Door slechts een van de drie te gebruiken, en ook nog enkelvoudig, wordt een “gat” in de
beveiliging moeilijk te dichten. Er is hier nog verschil te maken tussen multifactorauthenticatie waarbij minimaal twee van bovenstaande drie elementen worden gebruikt
en een tweetraps-authenticatie waarbij weliswaar authenticatie in twee stappen gaat,
maar slechts één van de drie elementen wordt gebruikt. Een voorbeeld van de tweede is
een pincode op een smartphone en vervolgens nog een wachtwoordcode op een bepaalde
app (beide iets “wat je weet”). Tweetraps-authenticatie is, dat zal duidelijk zijn, zwakker
dan multifactor-authenticatie.

8. GESTRUCTUREERDE EN ONGESTRUCTUREERDE DATA EN SHADOWIT
Een toenemend probleem op het gebied van security is de omvang van de
ongestructureerde data. De omvang van alle ongestructureerde data in een organisatie
(e-mail, documenten, presentaties etc.) is doorgaans groter dan die van gestructureerde
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data. Vanuit security oogpunt is het beveiligen van ongestructureerde data
gecompliceerder. Al snel wordt ervoor gekozen grote hoeveelheden ongestructureerde
data op één plaats samen te brengen en op één niveau te beveiligen. Zou worden
ingezoomd op de inhoud, dan zou veel meer differentiatie in de security moeten worden
aangebracht.
Daarnaast kennen veel bedrijven, zo niet alle, het fenomeen shadow-IT. Dit is IT, met
name data, die niet bekend is bij IT en daar ook niet wordt beheerd. Aldus speelt zich dit
letterlijk buiten het zicht van IT af en datzelfde geldt voor de bijbehorende security. Of,
de doorgaans zeer matige of zelfs ontbrekende security. De omvang van shadow-IT
wordt grofweg geschat op 30% van het totaal en vormt daarmee een aanzienlijk
probleem.

9. DE MYSTERY GUEST
Mystery guests worden vaak ingezet om te controleren of de klantgerichtheid in een
organisatie in orde is. Ze kunnen echter ook in worden gebruikt om te controleren hoe
het gesteld is met de security. Een mystery guest kan bijvoorbeeld pogen zover mogelijk
fysiek de organisatie binnen te dringen. Opvallend vaak lukt het totaal onbekenden
letterlijk binnen te lopen onder het mom van “even iets afleveren”, “ik heb een afspraak
met xxx, hij weet ervan”, “ik ben een nieuwe medewerker, ik krijg morgen een pasje”,
etc.. Of eenvoudigweg meelopen met een andere medewerker waarmee als het even kan
dan nog even over koetjes en kalfjes wordt gepraat. En door zich intern vervolgens op
een bepaalde manier te gedragen kan de organisatie verder en verder worden
binnengedrongen.
Een schokkend voorbeeld is dat in een test bij een grote organisatie in Nederland het
zelfs bewapende personen is gelukt tot in de directiekamer door te dringen. En het was
niet bij de minste organisatie…de gevolgen van een echte binnendringing waren niet te
overzien geweest.
Het bewustzijn van medewerkers kan overigens worden verhoogd door een dergelijke
binnendringingsactie te filmen en later te tonen. Ook het achterlaten van voetstappen op
de vloer, post-it briefjes op niet-uitgelogde beeldschermen kan helpen om medewerkers
ervan te doordringen dat vreemden op zeer ongewenste plaatsen hebben kunnen komen.
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AAN DE SLAG!
In dit deel van het werkboek gaat u daadwerkelijk aan de slag. In een stappenplan maakt
u aan de hand van uw eigen, werkelijke bedrijfssituatie enerzijds en de hiervoor geschetste
onderwerpen uit MCTL anderzijds een uitwerking.

1. SECURITY: DE “IST” EN DE “SOLL” SITUATIE
Uitgangspunt bij het stappenplan is het werkelijke, huidige niveau van security (“IST”) en
het gewenste niveau (“SOLL”).
Beschrijf de “IST” situatie:

Beschrijf de “SOLL”situatie. Maak met name gebruik van het op pagina 6 beschreven
krachtenveld, wat wordt er door wie verwacht op het gebied van Security?:
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2. SECURITY: WIE DOET WAT?
Binnen MCTL wordt functioneel support van computertechnologie in een organisatie
beschreven. Een integraal beveiligingsbeleid inclusief alle daarbij horende uitvoerende
werkzaamheden speelt zich maar voor een gedeelte daar af. Het is niet de bedoeling in dit
werkboek een algeheel integraal beveiligingsbeleid te creëren noch de uitvoering in zijjn
geheel te organiseren. In deze tweede stap gaat het er om welke rol functioneel support
heeft.
Beschrijf alle huidige
beveiligingsbeleid:

(“IST”)

organisatieonderdelen

die

te

maken

hebben

met

Beschrijf de gewenste situatie (“SOLL”):
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3. SECURITY: TAKEN BINNEN FUNCTIONEEL SUPPORT
In het onderdeel “Taken” zijn een aantal taken beschreven welke conform MCTL door
functioneel support moeten worden uitgevoerd. Hierna wordt specifiek van u gevraagd:
1. Herkent u deze taak ook in uw eigen organisatie? En zo ja, wie zijn dan de
uitvoerenden? Zo nee: geef aan waarom deze taak in uw organisatie niet relevant
is
2. Ontbreken er taken die binnen uw organisatie door functioneel support uitgevoerd
worden of zouden moeten worden? Vul het schema hieronder daarmee aan.

Taak 1: Creëren en behouden awareness
 Wordt uitgevoerd/zou moeten worden uitgevoerd door:

 Niet van toepassing voor de organisatie. Reden:

Taak 2: Uitgifte, wijziging en verwijdering van accounts
 Wordt uitgevoerd/zou moeten worden uitgevoerd door:

 Niet van toepassing voor de organisatie. Reden:
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Taak 3: Resetten/deblokkeren van een password
 Wordt uitgevoerd/zou moeten worden uitgevoerd door:

 Niet van toepassing voor de organisatie. Reden:

Taak 4: Uitgeven van rollen en wijzigen/intrekken van toegekende rollen
 Wordt uitgevoerd/zou moeten worden uitgevoerd door:

 Niet van toepassing voor de organisatie. Reden:
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Taak 5: Samenstellen van periodieke overzichten (security-gerelateerd)
 Wordt uitgevoerd/zou moeten worden uitgevoerd door:

 Niet van toepassing voor de organisatie. Reden:

Taak 6: Samenstellen van ad-hoc overzichten (security-gerelateerd)
 Wordt uitgevoerd/zou moeten worden uitgevoerd door:

 Niet van toepassing voor de organisatie. Reden:
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Taak 7: Ethisch hacken
 Wordt uitgevoerd/zou moeten worden uitgevoerd door:

 Niet van toepassing voor de organisatie. Reden:

Hierna is ruimte voor niet in MCTL beschreven functionele taken.

Taak 8: ………………………………………………………………………………..
Wordt uitgevoerd/zou moeten worden uitgevoerd door:

Taak 9: ………………………………………………………………………………..
Wordt uitgevoerd/zou moeten worden uitgevoerd door:
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3. ACTIELIJST
In de afgelopen stappen zijn het huidige en gewenste niveau van Security beschreven.
Vervolgens is ingezoomd op de rol van functioneel support hierbinnen. Aan de hand van
de in MCTL beschreven taken
Actielijst:
Actie
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OMSCHRIJVING GEBRUIKTE TERMEN
Functie
De term functie heeft verschillende betekenissen:
1. Een functie is een toepassing, gerealiseerd door computertechnologie (met name
software).
2. Een functie is een door één persoon uitgeoefend, samenhangend pakket van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
3. Een functie omvat een groep mensen die een of meer processen of activiteiten
uitvoert (definitie conform ITIL), bijvoorbeeld een Service Desk.
MCTL gebruikt de tweede definitie.
Account
Een account is een persoonlijk profiel met een inlogcode. Elke gebruiker heeft in principe
maar een account. Daaraan zijn persoonlijke zaken gekoppeld, zoals toegang tot een eigen
e-mailbox en social media. Het account is gekoppeld aan een functie en aan de rol(len) die
deze gebruiker vervult.
Rol
Een rol omvat een aantal samenhangende activiteiten die door een medewerker kunnen
worden uitgevoerd. Een rol is niet vast verbonden aan een medewerker of functie: een
medewerker kan één rol tegelijkertijd vervullen, maar ook geen enkele of juist meerdere
rollen. Een medewerker kan achtereenvolgens meerdere rollen vervullen, terwijl zijn
functie niet wijzigt. Het werken met rollen zorgt ervoor dat medewerkers met redelijk
statische functies toch geheel verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder dat
de structuur en samenhang van de security verloren gaan.
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CERTIFICERING
Voor MCTL kunt u zich certificeren op foundation-, advanced-basis-, advanced-vervolg- en
expert-niveau. Het foundationniveau toetst uw kennis van MCTL. Het advanced-niveau
toetst uw vaardigheid in het toepassen van MCTL. Het expertniveau tot slot toetst uw
vaardigheid in het creëren van nieuwe producten/diensten op basis van MCTL. In het
onderdeel ‘MCTL – Certificering’ vindt u alle informatie over deze certificering/examinering
en bovendien een groot aantal proefexamenvragen.

NUTTIGE WEBSITES EN BOEKEN
Vanuit functioneel perspectief is de volgende website interessant voor het taakgebied
Security.
▪

www.mctl.nl
MCTL.nl – Website met alle informatie over MCTL; de achtergrond, een
beschrijving van het model, video’s, artikelen, etc. etc. Alle documenten,
waaronder dit document, zijn vanaf deze website te downloaden.

Vanuit functioneel perspectief zijn de volgende boeken interessant voor het taakgebied
Security.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hintzbergen, J., Hintzbergen, K., Smulders, A., Baars, H. (2015). Foundation of
Information Security. Zaltbommel: Van Haren Publishing
Mitnick, K.D. (2002). The Art of Deception. Indianapolis: John Wiley And Sons Ltd
Mitnick, K.D. (2006). The Art of Intrusion. Indianapolis: John Wiley And Sons Ltd
Lugten, Y.C. (2014). Ethisch hacken. Oisterwijk: Wolf Productions
Himanen, P. (2001). De hacker ethiek. Amsterdam: Nieuwezijds
Hadnagy, C. (2011). Social engineering. Indianapolis: John Wiley And Sons Ltd
Hof, C. van ‘t (2016). Helpende Hackers. Rotterdam: Tek tok uitgeverij
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