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Introductie
Twintig jaar geleden was het beheer van ICT veel makkelijker. Een kantoor stond vol lichtgrijze 
PC’s die, alleen al vanwege hun gewicht, nergens heen konden. Opslaan deed je op een floppy. 
Data en documenten verlieten zelden ‘fysiek’ het pand. Heel misschien kon een computer ver-
binden met een lokale file-server of zelfs met het internet. Maar gingen de computer ‘s avonds 
uit, dan kon je met een gerust hart gaan slapen. 

Laptop, tablets of privé-telefoon
Helaas voor ICT-beheerders liggen deze tijden ver achter ons. Vaste PC’s zijn massaal ingeruild 
voor laptops die overal mee naartoe gaan. Tablets en smartphones zijn niet meer uit het zake-
lijke leven weg te denken. En krijgen we geen toptelefoon van de baas? Dan gebruiken we toch 
gewoon ons eigen toestel. 

Hoe blijf ik veilig?
Met deze toename aan apparaten nemen ook de risico’s toe. Ieder apparaat is een potentieel doelwit 
voor hackers. Deze cybercriminelen zoeken altijd de weg van de minste weerstand. De slechtst bevei-
ligde computer, tablet of smartphone. Nu is het beveiligen van ICT al lastig genoeg als je alle hardware 
zélf koopt en beheert. Dus wat doe je tegen een werknemer die zakelijk inlogt via zijn slecht beveiligde 
privécomputer?

Welkom in de wereld van Mobile Device Management (MDM). Met moderne MDM-software beheer je 
exact via welke apparaten jouw werknemers toegang krijgen tot zakelijke e-mail, documenten en data. 
Een belangrijke basis voor veilig ondernemen anno 2020.
In deze whitepaper nemen we je mee in 8 veelgestelde vragen over het veilig beheren van (mobiele) 
apparaten in je organisatie. Na het lezen weet je precies wat je kan doen om gemak voor je collega’s te 
combineren met optimale beveiliging. 

Welke (privé-)apparaten bedreigen de veiligheid van jouw 
bedrijfsinformatie? 

“Cyber security wordt veel lastiger als het ‘aanvalsoppervlak’– alle netwerken en 
systemen die je zakelijk gebruik – groot is” 

Justin Harvey, IT-veiligheidsexpert Accenture
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1. Wat is Mobile Device 
Management?
Mobile Device Management (MDM) is het achterhalen en behe-
ren van alle apparaten die werknemers gebruiken om hun werk 
te doen. Het doel? Het beveiligen van alle zakelijke data en 
documenten die op deze apparaten opgeslagen of toegankelijk 
zijn. 

2. Wat is Mobile Device 
Management software?
Mobile Device Management software geeft ICT-beheerders via 
één applicatie inzicht in de laptops, tablets of smartphones die 
collega’s gebruiken voor zakelijke doeleinden (bv. Outlook of 
Office). En nog belangrijker: je ziet of deze apparaten wel veilig 
zijn, en kan hierop actie ondernemen als dit nodig is. 

3. Waarom is Mobile Device 
Management belangrijk?
We gebruiken steeds meer apparaten om ons werk te doen. 
Naast onze laptop van de zaak e-mailen we met onze privéte-
lefoon of werken we op een thuiscomputer verder. Via deze 
apparaten hebben we toegang tot (bedrijfs)data en documenten 
die niet in verkeerde handen mogen vallen. 

Hackers zoeken naar de zwakke punten in alle netwerken en 
apparaten die we gebruiken. Slecht beveiligde smartphones 
of (privé)laptops vormen daarmee ideaal doelwit. Via Mobile 
Device Management garandeer je dat alle apparaten in je orga-
nisatie (zakelijk én privé) optimaal beveiligd zijn. 

Welke (privé-)apparaten bedreigen de veiligheid van jouw 
bedrijfsinformatie? 

“Zowel de financiële als de productiviteits-voordelen van 
een bring-your-own-device beleid staan eigenlijk niet 
meer ter discussie” 

Forbes, 2020



4. Wat is BYOD, en waarom is het 
relevant?
Lees je over apparaatbeheer dan kom je al snel de afkortingen 
BYOD en CYOD tegen. Dit staat respectievelijk voor Bring en 
Choose Your Own Device. In normaal Nederlands; werknemers 
mogen hun eigen (privé-)apparatuur gebruiken of uitkiezen. 
Deze trend is ontstaan met de opkomst van smartphones. 
Ontevreden met hun telefoon van de zaak grepen steeds meer 
werknemers naar een privétoestel voor zakelijk gebruik. Ook 
hebben weinigen een ‘tablet van de zaak’, waardoor ze eigen 
exemplaren gebruiken. In hun streven werknemers tevreden te 
houden, gaan werkgevers ook steeds vaker mee in een voor-
keur voor Apple, Android of Windows.

Het gevolg van deze trend is een complex landschap van ap-
paraten en besturingssystemen, waarin privé en zakelijk dwars 
door elkaar lopen. Ga je als organisatie in deze trend mee dan 
is goed apparaatbeheer onmisbaar. 

5. Wat kan ik met Mobile Device 
Management software?
De functionaliteiten van Mobile Device Management software 
zijn grofweg te onderscheiden in twee delen: inzicht en actie.

Inzicht
Goed beheer begint met inzicht in de gebruikte apparaten en de 
veiligheid ervan. Hierbij geeft de software antwoord op vragen 
als:
• Via welke apparaten werken collega’s met onze zakelijke 

applicaties (bv. Outlook, Office, Teams, SharePoint)? Log-
gen ze ook in met hun privé-apparaten?

• Is de software op deze apparaten up-to-date? Draaien 

apparaten wel op de laatste versie van Windows 
of OS X? Is de antivirussoftware actueel?

• Waar bevinden de apparaten zich fysiek? Zijn er 
geen gestolen exemplaren in gebruik?  

Actie
Heb je eenmaal inzicht in alle apparaten, dan kan je 
actie ondernemen om deze optimaal te beveiligen. 
Acties die je kan uitvoeren zijn onder meer:

• Blokkeren van inloggen via onveilige apparaten
• Bepaalde functies op zakelijke apparaten uitzet-

ten (bv. delen van bestanden via Bluetooth)
• Bepaalde functies juist aanzetten (verplicht ont-

grendelen via een wachtwoord)
• Blokkeren van inloggen via onveilig draadloos 

internet (bv. openbare WiFi)
• Onveilige of verouderde applicaties of apparaten 

van afstand updaten – bijv. gedwongen updaten 
van een antivirus-pakket

• (Bedrijfs)data en applicaties op verloren of ge-
stolen apparaten van afstand wissen

6. Wat is een typisch 
scenario waarin MDM van 
pas komt?
Accountmanager Stefan komt in blinde paniek bin-
nen. Tas met laptop en telefoon vergeten in de trein! 
Uitgerekend op de dag van die belangrijke presen-
tatie bij een nieuwe klant. Gelukkig heeft de laptop 
een wachtwoord. Maar die telefoon is zo te unlocken. 
Inclusief toegang tot zakelijke e-mails. 
Geen paniek. Want Stefans werkgever heeft MDM 
goed geregeld. Met een paar klikken op afstand, is 
alle data op de laptop verwijderd. Alle zakelijke apps 
op de telefoon zijn ook meteen verwijderd, dus daar 
kan je niet meer bij.
Bekomen van de schrik kan Stefan voorzichtig weer 
denken aan de presentatie van vanmiddag. 
Maar hoe moet dat nu zonder laptop? Gelukkig ligt er 

Welke (privé-)apparaten bedreigen de veiligheid van 
jouw bedrijfsinformatie? 
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“Als je toestaat dat medewerkers hun eigen apparaten 
gebruiken, vertrouw je eigenlijk dat zij zelf wel de juiste 
maatregelen treffen.” 

Justin Harvey, IT-veiligheidsexpert Accenture



Welke (privé-)apparaten bedreigen de veiligheid van 
jouw bedrijfsinformatie? 

5

nog een nieuwe klaar bij ICT. Even inloggen, en alle instellingen 
en gegevens van Stefan worden in no-time ingeladen. Nog zo’n 
voordeel van MDM. Nog voor de lunch is Stefan weer helemaal 
klaar om verder te gaan. 

7. Wie zet ik achter de knoppen?
Het beheren van je apparaten kan je op twee manieren regelen: 
zelf doen, of uitbesteden aan een ICT-partner. Doorgaans zien 
we dat kleinere organisaties kiezen voor uitbesteding. Grotere 
organisaties, met een eigen ICT-afdeling, nemen deze relatief 
eenvoudige taak vaak zelf op zich. In beide gevallen loont het 
om je goed te laten adviseren door een ICT-partner. Het succes 
van een Mobile Device Managementstrategie gaat namelijk 
over meer dan alleen het inrichten van ICT. Vooral in de training 
en bewustwording van het personeel zit de echte winst. 

8. Wat levert Mobile Device Ma-
nagement op?
Mobile Device Management levert directe en indirecte resul-
taten op. De directe resultaten laten zich vaak vertalen naar 
concrete besparingen op tijd of kosten. De indirecte resultaten 
zijn abstracter en gaan meer over risicobeperking. 

Directe resultaten
Sneller apparaten configureren & updaten
• Het configureren van (nieuwe) zakelijke apparaten voor 

collega’s is traditioneel een tijdrovende klus.  
Gemiddeld kost het een ICT-afdeling zo’n 60 minuten om 
een nieuwe smartphone klaar te maken voor veilig zakelijk 
gebruik. Met MDM breng je dit terug tot enkele minuten. 
Configureer je meerdere apparaten per maand, dan telt dit 
op tot meerdere uren kostenbesparing per maand.  
 
Behalve het (eenmalig) configureren van apparaten kost 
het ook tijd om ze up-to-date te houden.  
MDM brengt ook dit terug naar een aantal muisklikken voor 
alle apparaten in je organisatie. 
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• 

Minder reizen van of naar een ICT-expert
• Behalve de ‘netto’ tijd die je ICT-afdeling kwijt is aan het 

configureren of updaten van apparaten, gaat er ook veel 
‘verborgen’ tijd verloren aan de vele tripjes van en naar 
een ICT-expert in een organisatie. Zeker als je organisatie 
verdeeld is over meerdere afdelingen of locaties bespaar je 
zo enorm veel tijd. 

Indirecte resultaten
Het risico om slachtoffer te worden van hackers is precies dat; 
een risico. Mobile Device Management is één van de manie-
ren om dit risico tot het minimum te beperken. De investering 
hiervoor laat zich daarom niet keihard terugrekenen naar 
opbrengsten. Toch zijn de cijfers op dit gebied ontnuchterend. 
Volgens het Hiscox Cyber Readiness Report werd in 2019 maar 
liefst 68% van de Nederlandse bedrijven slachtoffer van een 
cyberaanval. Een forse stijging ten opzichte van een jaar eerder 
(50%). Slaagt zo’n aanval, dan zijn de kosten significant. In 
2018 nog gemiddeld € 184.000, maar in 2019 al € 300.000.

9. Heb ik met deze software alle 
uitdagingen opgelost?
Hoe goed je je systemen ook beveiligt, er blijft altijd één onze-
kere factor. De mens. Veilig omgaan met (mobiele) apparaten 
vraagt daarom ook vooral om begrip van je collega’s. Wijs ze 
op de risico’s van thuiswerken en de enorme implicaties van 
een datalek. Benadruk het belang van up-to-date apparatuur 
en veilige WiFi-verbindingen. Pas als je collega’s begrijpen 
waarom veiligheid zo belangrijk is zullen ze snappen waarom 
sommige dingen niet meer mogen. Wie weet komen ze wel zélf 
met suggesties voor verbetering!

Hoe nu verder?
Even e-mailen vanaf je smartphone, presenteren met 
een eigen tablet of thuis doorwerken? Dit digitale en 
flexibele tijdperk zorgt voor een explosie aan appa-
raten. Dit kan je verbieden met strenge regels, maar 
het laat zich eigenlijk niet stoppen.  
Wil je succesvol meedoen op deze krappe arbeids-
markt dan moet je flexwerken, op een laptop of 
smartphone naar keuze, eigenlijk gewoon omarmen. 
Hiermee is Mobile Device Management een belang-
rijk onderdeel geworden van de moderne ICT-
strategie in het mkb. Gelukkig hoeft dit niet duur of 
tijdrovend te zijn. De moderne MDM-functionaliteiten 
in Microsoft 365 geven gebruikers alle handvatten 
voor het beheer van (mobiele) apparaten. 
Of je dit nou zelf wilt doen, of volledig uit wilt 
besteden, Verdel ICT & Media helpt je graag verder. 
Ben je geïnspireerd door deze whitepaper?
Neem dan nu contact op met een van onze experts 
en beperk de risico’s op een datalek vandaag nog.

Samenwerking in de praktijk

We werken bij Verdel ICT & Media op verschillende 
manieren samen met onze klanten. 
Een voorbeeld is een klant in de wooningbranche. 
Wij zijn een dag per week bij hun op locatie aan het werk 
als onderdeel van het team. Het is een continu proces, 
waarin we samen de plannen bedenken en de uitvoering 
verzorgen. Zo hebben we onder andere grote stappen 
gemaakt door de servers in huis te migreren naar 
de cloud. 

(071) 331 01 84 | info@verdel.nl

tel:0713310184
mailto:info@verdel.n

