
Wie de eigen organisatie op goede wijze wil
beveiligen, ontkomt er niet aan daarbij
tevens de automatiseringsomgeving te
betrekken. Daarbij kunnen vier aandachts-
gebieden worden onderscheiden: beveiliging
van informatie, beveiliging tegen bedreigin-
gen van binnenuit, beveiliging tegen bedrei-
gingen van buitenaf en beveiliging van de
continuïteit.
Hierna wordt nader ingegaan op enkele
belangrijke deelonderwerpen uit elk van
deze aandachtsgebieden.

BEVEILIGING VAN INFORMATIE

In het kader van informatiebeveiliging worden
binnen vele organisaties procedures ontwor-
pen: clean desk policies moeten voorkomen
dat vertrouwelijke rapporten na kantoortijd
op bureaus blijven liggen, regels die voor-
schrijven dat de kasten met de ordners van de
administratie aan het eind van de dag worden
afgesloten. Voor de meeste organisaties geldt
echter dat de hoeveelheid (vertrouwelijke)
informatie binnen de automatiseringsomge-
ving het grootst is. En ten onrechte de minste
aandacht krijgt.
Een belangrijke stap op weg naar een goede
beveiliging van digitaal opgeslagen informa-
tie vormt de toegangsbeveiliging zoals die
hierna nog zal worden besproken. Daarnaast
is het van belang dat men op een goede wijze
met informatiedragers omgaat. Dit houdt in
de eerste plaats in dat gegevensdragers op
dezelfde wijze worden behandeld als ver-
trouwelijke fysieke documenten: ook disket-

tes, cd-roms, zip-disks, tapes enzovoort
horen in een afgesloten kast als zij vertrou-
welijke informatie bevatten. Bovendien
moeten medewerkers zich bewust zijn van
de wijze waarop informatie op gegevensdra-
gers wordt opgeslagen.
Bestanden die we niet meer nodig hebben,
kunnen in een Windows-omgeving van een
gegevensdrager worden verwijderd door deze
naar de prullenmand te slepen en vervolgens
de prullenmand te legen. Daarmee is het
bestand echter niet fysiek van de gegevens-
drager verdwenen. We hebben slechts in de
‘inhoudsopgave’ van de gegevensdrager de
verwijzing naar de vindplaats verwijderd.
Met eenvoudige programma’s (bijvoorbeeld
Norton Unerase of het in Windows aanwezi-
ge Undelete) kan het bestand weer worden
teruggehaald door de verwijzing in de
inhoudsopgave te herstellen. Een gegevens-
drager waar vertrouwelijke informatie op
heeft gestaan, dient derhalve fysiek te worden
vernietigd (bijvoorbeeld een cd-rom) dan
wel te worden schoongeveegd door deze
systematisch met nutteloze informatie te
overschrijven. Dit kan door de gegevensdra-
ger opnieuw te formatteren (let op: geen
quick format!) of door het gebruik van speci-
ale programma’s die zijn bedoeld om gege-
vensdragers te ‘wipen’ (bijvoorbeeld Best-
Wipe van Jetico).
In dit verband dient te worden beseft dat de
computer zélf een belangrijk risico vormt.
De toegang tot deze machine is weliswaar
veelal met een password beveiligd (zie echter
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de opmerkingen hierna), maar door vanaf
een ander medium op te starten (diskette,
andere harde schijf) kan de informatie die
zich op de harde schijf van de computer
bevindt probleemloos worden gelezen. Een
eenvoudige maatregel om het risico te
beperken, is gebruikers te verplichten infor-
matie uitsluitend op de harde schijf van de
server te bewaren. De server kan immers in
een afgesloten ruimte worden geplaatst,
zodat het risico van directe benadering van

de harde schijf veel beperkter is. De naleving
van een dergelijke maatregel is echter moei-
lijk te waarborgen, tenzij deze wordt afge-
dwongen (werkstation zonder harde schijf).
Een ander nadeel is dat het voor ambulante
medewerkers niet werkbaar is. Kennisorga-
nisaties doen er dan ook goed aan het
gebruik van encryptie-software te overwe-
gen, zodat de informatie op de harde schijf
veilig kan worden versleuteld. Als een com-
puter dan wordt gestolen, is er weliswaar een

financieel verlies, maar bestaat er geen risico
dat gevoelige informatie op straat komt te
liggen.

BEDREIGINGEN VAN BINNENUIT

Aangezien zich op het netwerk veelal diverse
kritische applicaties bevinden, die voor de
voortgang van de bedrijfsprocessen noodza-
kelijk zijn en het netwerk doorgaans ook
grote hoeveelheden gevoelige informatie
bevat, dient ongeautoriseerde toegang tot
het netwerk te worden voorkomen.

Toegangsbeveiliging
Veelal worden netwerken voorzien van een
toegangsbeveiliging met behulp van inlog-
namen en wachtwoorden. Een dergelijke
beveiliging kan slechts succesvol zijn bij een
goede password-discipline binnen de orga-
nisatie. Bij een schrikbarend groot aantal
organisaties zijn op beeldschermen plakker-
tjes met wachtwoorden te vinden, worden
wachtwoorden met collega’s uitgewisseld
‘omdat dat zo makkelijk is’ enzovoort. Om
de effectiviteit van de toegangsbeveiliging te
verhogen, verdient het aanbeveling door het
besturingssysteem te laten afdwingen dat de
gebruiker periodiek een goed wachtwoord
kiest. Zo kunnen gebruikers worden ver-
plicht elke maand een nieuw wachtwoord in
te stellen, dat uit minimaal acht karakters
bestaat en naast letters ook cijfers en bijzon-
dere tekens bevat en dat afwijkt van de laat-
ste tien gebruikte wachtwoorden. Voorts
dient een gebruikersaccount na een beperkt
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aantal mislukte pogingen te worden geblok-
keerd, zodat het risico van misbruik door
onbevoegden wordt beperkt.

Toekenning van bevoegdheden
Een goede toegangsbeveiliging alleen is niet
voldoende; dat is slechts de eerste schil van
de netwerkbescherming. Bij veel bedrijven
wordt geen onderscheid gemaakt in aan
gebruikers toegekende rechten zodat net-
werkschijven en -mappen voor alle mede-
werkers toegankelijk zijn. Het onderscheid
tussen nice-to-know en need-to-know dient
ook binnen de automatiseringsomgeving te
worden gehanteerd: stel aan medewerkers
slechts die informatie beschikbaar en sta
slecht het gebruik van die software toe, die
voor de taakuitoefening noodzakelijk is.
Hiervoor is geen speciale software noodza-
kelijk: op NT gebaseerde Windows-varian-
ten (Windows NT4, Windows 2000, Win-
dows XP Professional) bieden voldoende
mogelijkheden om voor individuele mede-
werkers op eenvoudige wijze profielen aan te
maken met specifieke toegangsrechten.

Bedenk dat de automatiserings-
omgeving het verlengstuk dient te
vormen van binnen de organisatie
aangebrachte functiescheidingen.

Als het aanmaken van betaalvoorstellen en
het autoriseren/verzenden van deze voor-
stellen aan twee verschillende medewerkers
is opgedragen, mag het niet zo zijn dat beide
medewerkers binnen het financieel systeem
rechten hebben om beide functies uit te
voeren. In de praktijk blijkt dit evenwel vaak
het geval te zijn. Volledig onnodig, want
veelgebruikte administratieve software zoals
Exact bevat voldoende mogelijkheden om
op maat gesneden gebruikersprofielen in te
richten.

Log-informatie
Elke ingestelde regel vereist toezicht op de
naleving; dit geldt evenzeer voor de ‘regels’
binnen de automatiseringsomgeving. Het is
van belang vast te stellen of pogingen wor-
den gedaan om ongeautoriseerd toegang te
verkrijgen tot bepaalde netwerklocaties of
programma’s. De netwerksoftware voorziet
in mogelijkheden om misbruik te signaleren:
het vastleggen (loggen) van systeemhande-
lingen. Afhankelijk van hoe het netwerk
wordt ingesteld, kan worden gesignaleerd of
sprake is van lezen of schrijven naar bepaal-
de netwerkschijven, het kopiëren van

bestanden, het (pogen tot) inloggen op
machines enzovoort. Deze vastleggingen
worden opgeslagen in zogeheten logfiles.
Voor een actief veiligheidsbeleid dienen deze
logfiles periodiek op onregelmatigheden te
worden beoordeeld. Voor grote netwerken,
waarop een zeer groot aantal handelingen
wordt verricht, is dit handmatig ondoenlijk.
Dan kan worden overwogen gebruik te
maken van speciale monitoring software.
Daarmee kunnen ongewenste gebeurtenis-
sen worden gedefinieerd (zogenoemde
‘events’) die aan de beheerder worden
gemeld zodra zij zich voordoen.

ICT-gebruikersverklaring
Om gebruikers erop te wijzen hoe met ICT-
middelen dient te worden omgegaan, ver-
dient het aanbeveling hen een verklaring te
laten ondertekenen voor ter beschikking
gestelde apparatuur. Hierin dient het beleid
van de onderneming ten aanzien van gebruik
van e-mail en internet te worden aangegeven.
Verder is van belang dat de organisatie zich
in de gebruikersverklaring het recht voorbe-
houdt om, indien daartoe gerede aanleiding
bestaat, een onderzoek in te stellen naar
mogelijk misbruik. Een dergelijke bepaling
dient op zodanige wijze te worden geformu-
leerd dat regels ter bescherming van de pri-
vacy in voorkomende gevallen een gerecht-
vaardigd onderzoek niet onnodig bemoei-
lijken.

BEDREIGINGEN VAN BUITENAF

In toenemende mate worden netwerken
geschikt gemaakt voor toegang van buitenaf.
Zo worden bijvoorbeeld inbelfaciliteiten
gecreëerd voor ambulante medewerkers,
worden websites ingericht waar klanten
waardevolle informatie kunnen opvragen of
orders kunnen plaatsen. Deze mogelijkheden
vergroten de kwetsbaarheid van het netwerk.
Om ongeautoriseerde toegang van buitenaf
te voorkomen, dienen dan ook beveiligings-
maatregelen te worden genomen.

Inbellen
Om het risico van inbraken op het netwerk
zo veel mogelijk te voorkomen, verdient het
aanbeveling bij inbelfaciliteiten gebruik te
maken van terugbelroutines, zodat uitslui-
tend vanaf een vooraf ingesteld telefoonnum-
mer toegang tot het netwerk kan worden ver-
kregen. Voor ambulante medewerkers, die
bijvoorbeeld vanaf het kantoor van de klant
moeten inbellen, is dat vaak niet praktisch.
Het is dan in ieder geval noodzakelijk dat aan
een gebruikersnaam een machinenaam
wordt gekoppeld, zodat niet vanaf een wille-
keurige machine kan worden getracht om
met (verkregen of geraden) gebruikersna-
men en wachtwoorden toegang te verkrijgen.
Voor organisaties waar wordt gewerkt met
zeer vertrouwelijke informatie, kan het
gebruik van smartcards worden overwogen.
Om toegang te verkrijgen tot het netwerk
dient men dan niet slechts iets te weten
(gebruikersnaam en wachtwoord), maar ook
iets te hebben: een kaartje met een chip die de
verificatie verzorgt of een code genereert, die
bij het inloggen dient te worden ingegeven.

Internetverbinding
Voor de externe communicatie via e-mail of
website beschikken de meeste organisaties
over een internetverbinding.Voor de commu-
nicatie wordt door een computer gebruikge-
maakt van zogeheten ‘poorten’. Deze staan
standaard allemaal open en kunnen derhalve
worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot
het netwerk. Om deze toegang te voorkomen,
kan gebruik worden gemaakt van een firewall,
een programma of een specifiek apparaat dat
uitsluitend netwerkverkeer toelaat, dat uit-
drukkelijk is toegestaan. Door de publiciteit
die netwerkaanvallen hebben gehad, hebben
vele organisaties hun netwerk inmiddels voor-
zien van een firewall. Ongeacht merk en type
geldt echter dat een firewall slechts effectief is
indien deze goed wordt geconfigureerd.
Hackers proberen voortdurend om beveili-
gingsmaatregelen te omzeilen. Na verloop
van tijd worden deze ‘gekraakt’. Daarom
wordt de beveiligingssoftware ook voortdu-
rend aangepast. Het is derhalve van belang
steeds gebruik te maken van nieuwe, geteste
firmware- en softwareversies en de configura-
tie van de firewall up-to-date te houden.

Het verdient aanbeveling de net-
werkbeveiliging periodiek door
een IT-security-specialist te laten
beoordelen, en waar nodig aan-
vullende maatregelen te treffen.
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BEVEILIGING VAN DE CONTINUÏTEIT

Ook als de interne en externe beveiliging
van de automatisering goed is geregeld, kan
het nog misgaan. Wat als de server ‘down
gaat’ of een harde schijf van een werkstation
het begeeft? Hier doen zich twee problemen
voor: verlies van informatie en verstoring
van bedrijfsprocessen.

Verlies van informatie
Om verlies van informatie tegen te gaan,
dient te worden voorzien in goede backup-
maatregelen. Met behulp van een eenvoudi-
ge tapedrive en specifieke backup-software
kan dagelijks een backup van het netwerk
worden vervaardigd. Als belangrijke bestan-
den beschadigd raken, kunnen deze vanaf
tape worden teruggezet. Het komt echter
geregeld voor dat dergelijke ongelukjes pas
na enige tijd worden ontdekt. Als elke dag
dezelfde tape wordt overschreven, kan het
probleem niet worden opgelost. Daarom
moet een uitgekiende cyclus worden opge-
steld met meerdere tapes. Praktisch en een-
voudig is bijvoorbeeld een systeem met dag-
tapes, weektapes en (naar behoefte) een of
meerdere maandtapes.
Voor de server is het vervaardigen van een
backup doorgaans eenvoudig. Voor de werk-
stations ligt dit anders. Zo de backup-software
hiertoe al de mogelijkheid biedt, dient het
werkstation aan te staan en op het netwerk te
zijn aangemeld. En hoe maak je ’s nachts op
een enkele tapedrive over een relatief trage
netwerkverbinding een backup van (bijvoor-

beeld) vijftien werkstations? Het is derhalve
van belang dat medewerkers hun werkbestan-
den zo veel mogelijk op het voor hen gereser-
veerde deel van de netwerkschijf bewaren,
zodat deze bestanden meelopen in de backup-
cyclus van het netwerk. Voor medewerkers
met een laptop, die vaak geruime tijd niet op
kantoor zijn, is dit meestal niet mogelijk. Om
dataverlies te voorkomen, dienen alternatieve
mogelijkheden te worden overwogen, zoals de
aanschaf van interne of externe cd-branders
zodat de laptopgebruiker periodiek op cd-rom
een backup kan vervaardigen.
Indien (om wat voor reden dan ook) het
bewaren van gegevens op de server niet
wordt afgedwongen, is het vervaardigen van
backups vooral een kwestie van discipline
van de gebruiker. Ze kunnen niet vaak
genoeg op het belang ervan worden gewe-
zen. Om het gebruikers gemakkelijker te
maken, kan het gebruik van synchronisatie-
software worden overwogen, die er automa-
tisch voor zorgt dat aangewezen directories
op het werkstation met een directory op de
server worden gesynchroniseerd.

Verstoring van bedrijfsprocessen
Indien voorzien is in goede procedures voor
vervaardiging van backups kan verlies van
data effectief worden voorkomen. Als ser-
vers of werkstations uitvallen, zal echter
tevens sprake zijn van verstoring van de
bedrijfsprocessen die afhankelijk zijn van
programmatuur die op de desbetreffende
machines draait. De gevolgen hiervan kun-

nen aanzienlijk zijn: wat als geen orders kun-
nen worden vastgelegd?
Voor dergelijke calamiteiten dient een nood-
plan te worden opgesteld, waarin stap voor
stap wordt beschreven welke handelingen
moeten worden uitgevoerd om de desbetref-
fende systemen zo snel mogelijk weer opera-
tioneel te krijgen. In de praktijk blijkt dit niet
eenvoudig: men loopt tegen problemen aan,
die niet waren voorzien. Testen van het
noodplan is dan ook van groot belang.

In dit verband kan nog worden opgemerkt
dat de overstap op nieuwe hardware of soft-
ware eigenlijk kan worden beschouwd als
een zelfafgeroepen calamiteit die op dezelf-
de wijze dient te worden aangepakt: vooraf
een gedetailleerd stappenplan opstellen en
waar mogelijk testen. Simpelweg steeds
maar de nieuwste versies van besturingssy-
stemen en andere software installeren, is
vragen om problemen.
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Maak gebruik van de mogelijkheden om

systeemhandelingen te loggen en beoor-

deel de log-informatie. Overweeg zo nodig

de aanschaf van monitoring software.

Houd inbelnummers geheim. Beperk inbel-

mogelijkheden door koppeling van gebrui-

kersnamen aan machinenamen en over-

weeg het gebruik van smartcards.
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Vervaardig maandelijks een overzicht van

de rechten zoals die aan gebruikers zijn

toegekend, met name ook voor het financi-

eel systeem, en beoordeel of aanpassingen

noodzakelijk zijn.

Trek binnen de organisatie aangebrachte

functiescheidingen zo veel mogelijk door in

de geautomatiseerde informatiesystemen.

Controleer om de computer heen als de

automatiseringskennis onvoldoende is om

misbruik te signaleren.

Test periodiek het ‘restoren’ van bestanden

om verrassingen te voorkomen en raad-

pleeg regelmatig de log-bestanden van de

backup-software om vast te stellen of deze

nog steeds probleemloos functioneert. Het

komt niet zelden voor dat bedrijven trouw

elke dag een tape wisselen, om bij een pro-

bleem te constateren dat er niets op staat.

Blijf medewerkers wijzen op het belang

van een goede wachtwoorddiscipline en

van zorgvuldige omgang met gegevens-

dragers.
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