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Blijf bij met #SecurityLifeHacks

Dit whitepaper omvat basis
maatregelen die elke organisatie 
zou moeten treffen om 
cyberaanvallen tegen te gaan. 
Organisaties zijn meer kwetsbaar 
als deze maatregelen niet zijn 
genomen. Ongeacht of je hybride 
of volledig in de cloud werkt. 

Artificial Intelligence, Machine Learning, Cloud 
Computing—De wereld digitaliseert in rap tempo. 
Ook bij overheden wordt razendsnel getransformeerd. 
Microsoft 365 en Azure spelen daarbij wereldwijd een 
hoofdrol. Maar ‘naar de cloud gaan’ vraagt om bewustzijn. 
Want ook al zijn de mogelijkheden door technologie 
eindeloos, het aantal cyberaanvallen en vijandige 
bewegingen neemt dagelijks toe. 

Geen paniek
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) 
stelde acht basisregels op om je veilig te laten werken. 
Wij adopteren deze graag als #SecurityLifeHacks. 
Als Microsoft voegen we daar nog één regel aan toe, 
misschien wel de belangrijkste: Neem je email 
security serieus.

In dit whitepaper gaan we iets verder de diepte in en we 
begrijpen het goed dat je erna nog vragen hebt. Weet dat 
we bij Microsoft voor je klaar staan. Voor overheden en 
allerlei andere organisaties. Van Azure tot Zero Trust.

Blijf bij, update jezelf. Houd Nederland digitaal veilig. 
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SecurityLifeHack #1 Installeer software updates

Feit:
Door de pandemie nam de uitrol van updates via cloud 
enorm toe. Een connectie met het organisatienetwerk 
via VPN-verbinding bij de gebruiker is niet langer 
nodig en apparaten zijn daardoor niet achter gaan 
lopen. Updaten via de cloud is een goede ontwikkeling, 
want zo blijven risico’s beperkt. 

Hoe doe je dit?
Het installeren van updates is net zo belangrijk als het 
beleid maken om eventuele complicaties vroegtijdig 
op te sporen en snel actie te ondernemen. Rol daarom 
updates uit in ringen. Dat kan met een Mobile Device 
Management tool. Voor Microsoft is dit Microsoft 
Endpoint Manager (meer over update rings hier). 
1. Meld je aan bij Endpoint Manager
2. Klik op Devices.
3. Klik op Updates rings for Windows 10 and later.
4. Configureer de ringen naar wens.

‘Ploing, software update.’ We kennen allemaal het 
venster dat zo nu en dan oppopt en waarin gevraagd 
wordt een software update uit te voeren. Het komt qua 
werk zaam heden nooit uit, maar het is wel cruciaal 
om de IT‑omgeving veilig te houden, niet‑gepatchte 
kwets baar heden te beschermen en om kwaliteits
verbete ringen van een product door te voeren. 
Als systeembeheerder is het belangrijk te weten dat 
iedereen meedoet. Bij Microsoft weten we uit eigen 
ervaring dat een ringbenadering effectief werkt. 

Service
Software kan programmeerfouten bevatten. Updates zijn 
daarom belangrijk voor elke organisatie. Ze bieden je 
gebruikers en IT-beheerders de beveiligingsoplossingen 
die nodig zijn en beschermen alle verbonden apparaten. 
Bij Microsoft praten we graag over een ‘service
management’-mentaliteit. Dit betekent dat de apparaten 
binnen jouw organisatie in een continuüm vallen, waarbij 
het software-updateproces voortdurend wordt gepland, 
geïmplementeerd, gecontroleerd en geoptimaliseerd. 
En zodra je dit proces inzet voor functie-updates, worden 
kwaliteitsupdates vanzelf meegenomen. 

Update in ringen
Je kunt de ringen zelf inrichten hoe je wilt. Een gemeen
schappelijke ringstructuur maakt gebruik van drie 
implementatiegroepen. Het begint, zoals alles, met 
planning en ontwikkeling (vaak de IT-afdeling zelf). 
Daarna volgt een pilot en de daaruit voortvloeiende 
validatie. Tenslotte vindt een organisatiebrede inzet plaats, 
zodat iedereen er weer tiptop veilig bijzit. Ter illustratie: 
een organisatie met 150 gebruikers. In ring 1 plaats je 
15 gebruikers (liefst van zoveel mogelijk verschillende 
afdelingen). In ring 2 bijvoorbeeld 70 gebruikers. En in 
ring 3 alle gebruikers binnen de organisatie tot een 
ongelimiteerd aantal eindstations. Een ring-gebaseerde 
implementatie is een uiterst effectieve manier om updates 
uit te rollen naar representatieve groepen apparaten. 

Zie het als een methode om apparaten in groepen in te 
delen die, wanneer het urgent is, een grote revisie-
upgrade krijgen volgens een van tevoren ingeplande 
implementatietijdlijn. Voor elke ring stellen IT-beheerders 
criteria vast om de uitsteltijd of acceptatie (voltooiing) te 
regelen waaraan moet worden voldaan voordat 
implementatie naar de volgende bredere ring van 
apparaten of gebruikers kan plaatsvinden. Het updaten in 
ringen voorkomt ook dat verouderde software, waar 
wellicht nog wel mee gewerkt wordt, in een keer 
‘verdwenen’ is en niet meer gebruikt kan worden. 

Zelf selecteren
Updates gelden niet alleen voor Windows, maar voor alle 
besturingssystemen, hardware en software. Bij Microsoft 
maken we het je makkelijk: ga naar het Microsoft 
Endpoint Manager-beheercentrum en selecteer wie er in 
welke ring hoort. Grofweg selecteer je personen of 
groepen of je vinkt tags aan. Daardoor ontstaat er een 
ring, die je vervolgens een bepaalde update kunt 
toewijzen. Je kunt ook overwegen om alleen updates 
voor bepaalde apparaat groepen te gebruiken als je 
het hebt over praktische functie-updates. Bijvoorbeeld 
eerst alle Windows Surface-laptops in een keer up-to-
date. Om vervolgens gefaseerd de modellen van 
andere  everancies bij te werken. Veilig en future-proof. 
Tot de volgende update! 

https://docs.microsoft.com/nl-nl/mem/intune/protect/windows-10-update-rings
https://docs.microsoft.com/nl-nl/mem/endpoint-manager-getting-started
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Feit:
Veel CISO’s hebben niet door dat ‘hun gebruikers’ 
in de war raken van een oerwoud aan oplossingen. 
Oplossingen op meerdere punten maken het lastiger 
om de echte dreiging te zien. Wel 88% van de organi-
saties die hun beveiligingsportfolio consolideerden, 
meldt dat ze hun inbreukrisico hebben verminderd.

Hoe doe je dit? 
1. Verzamelen. Bepaal vooraf welke gegevens je nodig 

hebt en voor hoe lang. Verzamel gegevens van 
verschillende bronnen; on-premise, hybride of cloud 
met behulp van ingebouwde connectoren en 
verkrijg direct inzicht via werkmappen en queries.

2. Detecteren. Begin met het toepassen van analyses 
op die gegevens, inclusief User and Entity Behavior 
Analytics (UEBA), om echte bedreigingen uit het 
enorme aanbod van gegevens te vinden.  
Doorzoek gegevens met behulp van ingebouwde 
verkennende zoekopdrachten, gebruik bladwijzers 
en livestream-tools om opmerkelijke gebeurte-
nissen op te sporen en nieuwe activiteiten te volgen.

3. Onderzoeken. Zoek, detecteer en automatiseer in 
verschillende silo’s, waarbij dreigingsgegevens 
worden geïntegreerd voor een snelle reactie.  
Koppel dit aan een service management tooling 
voor verdere vastlegging.

4. Opvolging. Maak gebruik van ingebouwde 
detectieregels en draaiboeken om mitigerende 
maatregelen of veel voorkomende handelingen  
zo veel mogelijk te automatiseren.

Printers, laptops, mail, telefooncentrales, serverruimtes 
en in de nabije toekomst ‘the Internet of Things (IoT): 
zelf‑bonen‑bestellende‑espressomachines, zelfdenkende 
thermostaten en zichzelf organiserende koelkasten—ze 
dienen allemaal logbestanden te delen om adequaat te 
kunnen handelen op indringing van buitenaf. Een goed 
ingericht Security information and event management 
(SIEM) kan daarbij uitkomst bieden. SIEM is een tool die alle 
verdachte activiteiten op je netwerk en systeem traceert en 
registreert. Samen met eXtended Detection and Response, 
kortweg XDR, is dit een geheel nieuwe benadering voor 
detectie en reactie van bedreigingen die holistische 
bescherming biedt tegen cyberaanvallen, ongeoorloofde 
toegang, vijandige bewegingen en misbruik. 

Schat aan informatie
Logbestanden spelen een sleutelrol bij het detecteren van 
aanvallen en het afhandelen van incidenten. Door ervoor 
te zorgen dat applicaties en systemen voldoende log-
informatie genereren, voorzie je jezelf en je organisatie 
van een schat aan informatie. Bedenk welke logbestanden 
nodig zijn. Primair gaat het om security logging aangevuld 
met andere relevante logging die meerwaarde biedt bij 
het leggen van correlaties om daarmee gevaren te 
detecteren. Denk aan system logging, network logging, 
applicatie logging en cloud logging. Stel waarschuwingen 
in als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan meldingen van 
verdachte inlogpogingen op basis van analyse van 
logbestanden. Zorg ervoor dat je systemen logbestanden 
opslaan in een bruikbare bestandsindeling en dat de 
opgenomen tijdinformatie juist is en zich in de juiste tijd zone 
bevindt. Om relevante logbestanden te onder scheppen, 
heb je detectie nodig. XDR onderschept dus niet alleen de 
relevante logbestanden maar is mede verantwoordelijk 
voor de correlatie en maakt het daarmee mogelijk om 
gevaren inzichtelijk te maken die normaal gesproken 
afzonderlijk van elkaar niet gedetecteerd worden.

XDR en SIEM
XDR is het vervolg op EDR (Endpoint Detection and 
Response). Waar je met EDRactiviteiten in meerdere 
endpoints verzamelde en correleerde, ga je met XDR een 
stap verder. Denk aan detectie, analyse en reactie voor 
endpoints, netwerken, servers, cloud workloads, SIEM en 
nog veel meer. Op één enkel scherm houd je meerdere 
tools en vijandige bewegingen in de gaten. XDR en SIEM 
geven samen context aan een inbreuk, wat de algehele 
weerbaarheid ten goede komt. Dit verzamelen en correleren 
verloopt automatisch. Je hoeft er niets voor te doen. 
Gevaar wordt eerder opgemerkt, waardoor beveiligings-
analisten kunnen reageren voordat de bedreiging 
toeneemt. Directe integreerbaarheid en vooraf ingestelde 
detectiemechanismen die compatibel zijn met een scala 
aan producten en platformen zorgen voor verbeterde 
productiviteit, bedreigingsdetectie en forensische gegevens. 
SIEM registreert en traceert alle events, zodat je weet 
wat er speelt.

Hoelang bewaren?
Informatie en data kun je tot in de lengte der tijden 
bewaren. Maar is dat altijd zinvol en praktisch? 
Logbestanden kunnen privacygevoelige en dus risicovolle 
informatie bevatten en opslagruimte in beslag nemen. 
Houd daarom rekening met de bewaartermijn van 
logbestanden. Wet- en regelgeving vereist dit ook soms. 
Als je logbestanden keurig bijhoudt, kun je bij incidenten 
ook veel later alsnog achterhalen wat er is gebeurd. Wat 
verwijderd is, is ook weg. Een zaak om goed over na te 
denken. Ook belangrijk: beperk de toegang tot 
logbestanden en sla ze op in een apart netwerksegment. 
Incidentonderzoek is nauwelijks mogelijk als aanvallers de 
logbestanden kunnen wijzigen of verwijderen.

SecurityLifeHack #2  
Zorg dat elke applicatie en elk systeem voldoende loginformatie genereert

https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/sentinel/quickstart-onboard#connect-data-sources 
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/sentinel/identify-threats-with-entity-behavior-analytics 
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/sentinel/detect-threats-built-in 
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/sentinel/automation
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SecurityLifeHack #3  
Pas multi-factor authenticatie toe waar het kan

Feit:
Inloggen zonder wachtwoord is de toekomst. Maar tot 
die tijd raden we multi-factor authenticatie dringend 
aan. 99% van de aanvallen op gebruikersnamen en 
wachtwoorden wordt hiermee ondervangen. 

Hoe doe je dit?
Zet beleid op voor voorwaardelijk toegang en richt een 
testgroep in. Volg hiervoor de originele documentatie. 
In het kort werkt dit als volgt: 
1. Meld je aan bij Azure portal. 
2. Zoek en selecteer Microsoft Azure Active Directory. 

Hierna selecteer je Security, links in het menu.
3. Selecteer Conditional Access and New Policy en 

vervolgens Create New Policy.
4. Voer een naam in, bijvoorbeeld: MFA Pilot.
5. Selecteer bij Assignments een aantal bij Users of 

Workload Identities.
6. Controleer onder What does this policy apply to?  

of je Users en Groups correct hebt geselecteerd.
7. Onder Include zie je nu Select Users and Groups, 

selecteer dan Users and Groups.

Tot voor kort was het heel normaal om met een gebruikers
 naam en wachtwoord in te loggen. Vaak was dit iets wat je 
zelf verzonnen hebt. Bedenkers van wacht woorden zijn 
alleen veel minder creatief dan zou moeten. En met een 
wirwar aan wachtwoorden die je moet onthouden, kies je 
vaak voor iets eenvoudigs of het hergebruik van één 
wachtwoord voor meerdere diensten. Doordat iedereen 
alles op social media zet is een geboortedatum, naam 
partner of favoriete huisdier of automerk zo gevonden 
door bedreigingsactoren. Met Tweestapsverificatie of 
Multi‑factor authenticatie is dat verleden tijd. 

Wie ben je?
Alle diensten die zich richten op consumenten en burgers 
bedienen zich steeds meer van multifactor authenticatie. 
Het komt neer op gefaseerd inloggen, in meerdere 
stappen. Ook in Microsoft 365 is deze functie te vinden, 
omdat we veiligheid belangrijk vinden. Wanneer je je voor 
het eerst aanmeldt op een account op een nieuw 
apparaat, wordt er meer van je gevraagd dan een 
gebruikersnaam en wachtwoord. Er is een tweede, vandaar 
multi, stap ingebouwd. Een extra factor om te bewijzen 
dat je bent wie je zegt dat je bent. Grofweg zijn er drie 
verschillende factoren te herkennen:

 ● Iets wat je weet—zoals een wachtwoord of een 
opgeslagen pincode.

 ● Iets wat je hebt—zoals een smartphone of een 
beveiligde USB-sleutel.

 ● Iets wat je bent—zoals een vingerafdruk of 
gezichtsherkenning.

Voorwaardelijke toegang
Voorwaardelijke toegang brengt signalen van gebruiker, 
apparaat en locatie bij elkaar om beslissingen te nemen. 
Toegang verlenen of niet. Door multifactor authenticatie 
toe te voegen, vrijwaar je jezelf bijna 100% beter tegen 
aanvallen van buitenaf. 100% veilig bestaat niet, maar we 
kunnen er wel alles aan doen om het binnendringers zo 

lastig mogelijk te maken. Azure Active Directory Multi‑
Factor Authentication (Azure AD MFA) werkt dus door 
twee of meer van bovenstaande verificatiemethoden 
te vereisen. Laat je gezicht zien, druk je duim op je 
smartphone, verkrijg een code of sleutel om verder te 
gaan. Ook willen we beleid voor voorwaardelijke toegang 
(bekend als Conditional Access) nog even noemen. 
Zo weet je precies wie er wel én vooral ook niet toegang 
heeft tot bepaalde informatie. Het achter liggende idee en 
doel is om je organisatie te beschermen en tegelijkertijd 
de juiste toegangsniveaus te bieden aan de gebruikers. 
En die toegang verschaf je op jouw beurt weer met 
multi-factor authenticatie. Iedereen veilig en continu 
aan de slag, dat is waar het om draait. 

https://www.microsoft.com/security/blog/2019/08/20/one-simple-action-you-can-take-to-prevent-99-9-percent-of-account-attacks
http://originele documentatie
https://portal.azure.com/
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SecurityLifeHack #4  
Maak regelmatig back-ups van je systemen en test deze 

Feit:
De nummer één, meest gemaakte back-up fout is het 
niet testen of valideren van wat je als back-up hebt 
weggeschreven. Het testen van je back-up is net zo 
belangrijk als een back-up maken. Want als je geen 
toegang meer hebt tot je back-up, kun je de informatie 
als verloren beschouwen. 

Hoe doe je dit?
Om tot succesvol backup-beleid te komen,  
doorloop je de volgende stappen: 
1. Definieer je strategie. Welk bewaarbeleid  

hanteer je voor welke informatie?
2. Definieer je retentiebeleid voor je Microsoft 365 

omgeving in het Microsoft Purview Compliance Portal. 
3. Maak regelmatig back-ups van je data. 
4. Gebruik apps en services van een derde partij  

voor een geslaagde back-up. 

Natuurlijk is het vervelend als je bestanden kwijt bent of 
niet meer terug kunt vinden. Veel schadelijker is het als 
de continuïteit van je totale organisatie in gevaar raakt. 
Maak daarom altijd gebruik van een cloudgebaseerde 
oplossing, zoals Azure van Microsoft, om back‑ups op 
schaal te beheren. Bij dataverlies gaat het tegenwoordig 
om meer dan alleen bestanden terughalen door retentie 
of versie beheer. Veerkracht is essentieel. In hoeverre ben 
je in staat om snel weer ongehinderd door te kunnen 
met je activiteiten?

Gedeelde verantwoordelijkheid
Alles begint met verantwoordelijkheid. Wie is verant-
woordelijk voor welke data? Als gevolg van de verdere 
digitalisering van onze samenleving en het gebruik van 
cloudtechnologie zien we dat de eisen en invulling van 
een back-up aan het veranderen zijn. Dat geldt ook voor 
de verantwoordelijkheid. Volgens ons is er sprake van 
‘shared responsibility’. Voor alle soorten cloud implemen-
taties ben jij met je organisatie de eigenaar van gegevens 
en identiteiten. Je bent verantwoordelijk voor het 
beschermen en beveiligen van die gegevens en identiteiten, 
bronnen op locatie en verschillende cloudcomponenten 
die je beheert. Maar als je overstapt naar onze cloud, 
worden sommige verantwoordelijkheden overgedragen 
aan Microsoft. Terwijl dit bij bepaalde Platform as a 
Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS)-diensten 
weer heel anders geregeld is. Oppassen dus!

Eén console
Regelmatig back-ups maken en testen van al je systemen 
is cruciaal in het geval dat je gegevens en systemen 
gecompromitteerd zijn en moeten worden hersteld. 
Bedenk welke gegevensback-ups nodig zijn en hoe lang je 
ze moet bewaren. Test regelmatig het terugzetten van je 
back-ups, zodat je zeker weet dat je activiteiten bij 
data verlies slechts in beperkte mate worden verstoord. 
Geef ransomwareaanvallen en DDOSaanvallen geen 

kans door gebruik te maken van extra authenticatielagen. 
Wie geef je toegang tot welke informatie? Dit is wat we 
noemen ‘back-up compliance’. Dit kan in het hele domein 
worden afgedwongen via Azurebeleid. Sla je back-ups 
veilig op door gebruik te maken van lokale, geografische 
en zone-redundante opslag voor optimale veerkracht. 
Bouw branddeuren in, zodat indringers niet direct toegang 
hebben tot het hele systeem. Realiseer je altijd wie je wel 
of niet de sleutels van de voordeur geeft. Dat geeft een 
gerust gevoel.

https://compliance.microsoft.com/
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SecurityLifeHack #5 Segmenteer netwerken

Feit:
Iedere dag worden minimaal 1995 grootschalige  
DDoS aanvallen opgemerkt in de Microsoft Azure 
infrastructuur, 40% meer dan in 2021. Dag in, dag uit, 
zonder vakantie. Werken op afstand verhoogt het 
risico op inbreuken aanzienlijk. Medewerkers lijken 
vogelvrij. Kom in actie. 

Hoe doe je dit?
Netwerken segmenteren volgens ons Zero Trust-
model, zo doe je dat voor je Microsoft-cloud,  
hybride of zelfs multi-cloudomgeving.
1. Stem je netwerksegmentatiestrategie af op het 

bedrijfssegmentatiemodel.
2. Laat je virtuele machines en toepassingen draaien  

in geïsoleerde en sterk beveiligde omgevingen, 
ofwel virtuele netwerken.

3. Creëer en beheer beveiligingsregels voor 
netwerkverkeer om inkomend/uitgaand 
verkeer of verkeer tussen je virtuele netwerken 
toe te staan   of te weigeren met behulp van  
Azure Network Security Groups.

4. Ontwikkel en handhaaf connectiviteitsbeleid met 
behulp van filterregels op applicatie- en 
netwerkniveau.

5. Met Local Admin Password Solution (LAPS) of 
Privileged Access Management van een derde partij, 
kun je sterke lokale beheerderswachtwoorden 
instellen en just-in-time toegang ertoe verlenen.

Of sterker geformuleerd: bouw branddeuren in je 
systeem, ook in je cloud. Als er ergens een 
spreekwoordelijke brand woedt, wil je niet dat deze 
overslaat naar alle aangrenzende gebouwen. Het 
segmenteren van je netwerk en cloud beperkt de 
gevolgen van een cyberaanval. Je deelt je netwerk op 
in meerdere zones. Zero Trust speelt een hoofdrol. 
Houd er rekening mee dat er ergens een inbreuk heeft 
plaatsgevonden. Stel daarom een complete Zero Trust
strategie op, waarbij segmentatie wordt mee genomen 
vanuit een ‘cloud point of view’ met netwerken, 
applicaties en abonnementen. Dit is best complex.

Opsplitsen
Netwerksegmentatie voorkomt dat een virus, aanvaller of 
vijandige beweging zich door heel je netwerk verspreidt. 
Iemand die op de boekhouding per ongeluk op een 
phishing mail klikt, waardoor een hacker toegang krijgt, 
wil niet op zijn geweten hebben dat hebben dat het hele 
systeem besmet raakt. Zo kun je je netwerken in zones 
indelen en die met elkaar verbinden. Daartoe heb je 
firewalls, toegangscontrolelijsten (ACL’s) en datadiodes. 
Je kunt er ook voor kiezen om een netwerk alleen fysiek 
toegankelijk te maken via een zogenaamd air-gapped 
netwerk. Zorg er altijd voor dat je meest kritische systemen 
in hun eigen netwerkzone worden geplaatst. Ga ervan uit 
dat netwerkverkeer over het algemeen niet is toegestaan 
en voeg vervolgens specifieke firewallregels toe voor 
verkeer dat wel gewenst is. Het is dus essentieel te weten 
hoe informatiestromen lopen, zodat je niet al te stringent 
ingrijpt en de hele organisatie blokkeert. 

Virtuele Netwerken 
Even kort voor de techneuten onder ons. Met Azure 
Virtual Networks (VNets) bouw je privénetwerken, 
waarbij standaard geen verkeer is toegestaan tussen twee 
VNets. Je kunt netwerkbeveiligingsgroepen (NSG) 
inzetten om de communicatie tussen bronnen binnen een 
VNet te beveiligen. Je gebruikt Application Security 
Groups (ASG’s) om verkeersregels te definiëren voor 
onderliggende VNets. Azure Firewall filtert verkeer tussen 
cloudbronnen, internet en fysieke locaties. Met peering 
verbind je VNets die vanaf meerdere locaties werken. 
Gebruik voor geavanceerde configuraties een hub-spoke-
topologie. Hackers zijn creatief, dus zijn wij dat ook. 
We hebben zelfs eigen ‘ethische hackers’ in dienst. 

Zero Trust
Cloud computing heeft er echt voor gezorgd dat op 
identiteit gebaseerde toegangscontrole de nieuwe maatstaf 
is om je bronnen te beschermen. Wie heeft er toegang tot 
welke data? Traditionele segmentatie benaderingen werken 
niet meer afdoende. In tegenstelling tot netwerk toegangs-
controles die gebaseerd zijn op elementen zoals bron- en 
bestemmings-IP-adres, protocollen en poortnummers, 
dwingt Zero Trust toegangscontrole af op het moment 
van toegang. Ontwikkel daarom een Zero Truststrategie op 
basis van gebruikers-, apparaat- en applicatie-identiteiten. 
Zo weet je wie toegang heeft tot wat en hoef je niet je hele 
systeem en cloud op zijn kop te zetten in het geval van 
een ongewenste inbreuk. Tijden veranderen, pas je aan. 

https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-ddos-protection-2021-q1-and-q2-ddos-attack-trends/
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-ddos-protection-2021-q1-and-q2-ddos-attack-trends/
https://www.microsoft.com/nl-nl/security/business/zero-trust
https://www.microsoft.com/nl-nl/security/business/zero-trust
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/architecture/framework/security/design-network-segmentation
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/virtual-network/virtual-networks-overview
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/virtual-network/network-security-groups-overview
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/virtual-network/virtual-networks-overview
https://docs.microsoft.com/nl-nl/defender-for-identity/cas-isp-laps
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SecurityLifeHack #6  
Bepaal wie toegang heeft tot je data en systemen

Feit:
Ook met ‘labelen’ kun je voorwaardelijke toegang 
regelen. Een bepaald label geeft een bepaald persoon 
toegang om te lezen en zelfs schrijven. Dat kan met 
Word, PowerPoint, Excel en pdf’s. Op basis van een 
label bepaal je wie wel of niet toegang heeft.  
Zo kun je documenten superveilig maken, met een 
pincode bijvoorbeeld.

Hoe doe je dit?
Realiseer je altijd wie je toegang geeft tot je data en 
systemen. De manier om binnendringers buiten te 
houden. Kijk maar mee:
1. Bekijk het tabblad ‘Aan de slag’ binnen Identity 

Governance in de Azure-portal om rechtenbeheer, 
toegangsbeoordelingen en Privileged Identity 
Management te gebruiken.

2. Rechtenbeheer configureren:
a. Maak Access-pakketten. 
b. Laat gebruikers in je directory toegang vragen.
c. Configureer de levenscyclus voor je 

toegangspakket.
3. Toegang tot beoordelingen:

a. Stel de frequentie voor beoordeling van toegang 
tot abonnement in.

b. Communiceer de strategie voor toegangsbeheer 
naar gebruikers.

c. Faciliteer en bewaak acties van eindgebruikers 
om toegang aan te vragen.

d. Verleen toegang of trek deze in op basis van de 
behoeften van de eindgebruiker.

4. Bevoorrecht identiteitsbeheer:
a. Configureer instellingen voor Microsoft Azure 

AD-rollen.
b. Geef de juiste opdrachten.
c. Sta in aanmerking komende gebruikers toe om 

hun Microsoft Azure AD-rol just-in-time te 
activeren.

5. Controleer de toegang van externe gebruikers.
a. Gebruik toegangsbeoordelingen om de 

identiteiten van samenwerkingspartners 
van externe organisaties te beoordelen en  
op te schonen.

Microsoft Azure Active Directory (AD) vormt de basis 
van elke Microsoft‑cloudservice. Als het goed is, maak je 
er in je werk al gebruik van. Per medewerker ken je één 
digitale identiteit per persoon toe. Door voorwaardelijke 
toegangsrechten per medewerker te beperken en te 
bepalen, voorkom je dat mensen binnen en buiten je 
bedrijf toegang krijgen tot systemen en data die ze voor 
het uitvoeren van hun werk niet nodig hebben. 
Die personen kunnen werknemers, partners of klanten 
zijn. Microsoft Azure AD is een cloud oplossing voor 
identiteits en toegangsbeheer. Een eenvoudige manier 
om een extra Securitylaag aan te brengen.

Identiteitsbeheer
Welke gebruikers moeten toegang hebben tot welke 
bronnen? Wat doen die gebruikers met die toegang? 
Zijn er effectieve organisatorische controles voor het 
beheren van toegang? Kunnen auditors controleren of 
de controles werken? Met Microsoft Azure AD helpen we 
organisaties een balans te vinden tussen productiviteit en 
beveiliging. Hoe snel kan een persoon toegang hebben 
tot de middelen die hij nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer 
hij in dienst treedt bij je organisatie? En hoe moet hun 
voorwaardelijke toegang in de loop van de tijd 
veranderen, bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen in 
de arbeidsstatus van die persoon? Denk aan ontslag, 
vakantie of promotie.

Wereldwijd signalen verzamelen
De moderne beveiligingsperimeter reikt tegenwoordig 
verder dan het netwerk van je organisatie en omvat de 
identiteit van gebruikers en apparaten. We verzamelen 
gegevens over de hele wereld en uit verschillende 
systemen, zoals uit Outlook en zelfs uit Xbox wat een 
game console is. Alle signalen verzamelen we en op basis 
daarvan wordt door een algoritme een Security-afweging 
gemaakt. De uitkomst is drieledig: we geven toegang, 
we vragen multi-factor authenticatie of we ontzeggen 
toegang en dwingen opnieuw instellen af. Microsoft heeft 
met haar toepassingen en systemen wereldwijd een 
footprint of dekking van meer dan 90%. We verwerken 
miljarden signalen per dag. Al deze data geven ons een 
correct beeld van de veiligheid. Logt iemand in 
Leeuwarden in en vijf minuten later vanuit Moskou, dan 
gaan er alarmbellen af. Of neem een salarisadministrateur. 
Deze wil toegang tot de salarisapplicatie en dient hiervoor 
multi-factor authenticatie toepassen. Voorwaardelijke 
toegang van Microsoft Azure AD vormt de kern van 
het nieuwe identiteits-gestuurde besturingsvlak. Hoe 
definiëren we wie toegang heeft tot wat? Als organisatie 
ben je altijd zelf ‘in control’ qua voorwaarden. 

https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-how-to-change-default-settings
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-how-to-change-default-settings
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-how-to-add-role-to-user
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-how-to-activate-role
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-how-to-activate-role
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-how-to-activate-role
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SecurityLifeHack #7 Versleutel  
opslagmedia met gevoelige bedrijfsinformatie

Feit:
In cryptografie is de scytale een bekend hulpmiddel. 
Het bestaat uit een cilinder met een strook perkament 
eromheen gewikkeld waarop een bericht is geschreven. 
Met name de Spartanen zouden dit hebben gebruikt 
om te communiceren tijdens militaire campagnes. Versleuteling wordt gebruikt om de vertrouwelijkheid 

van onze gegevens te beschermen, waarbij verschillende 
vormen van versleuteling kunnen worden benut, 
afhankelijk van waar de gegevens zich bevinden als 
onderdeel van de gegevenslevenscyclus. Tijdens 
gebruik, in transitie of in rust op de plank. De verschil‑
lende opties kunnen dit een complex proces maken, 
waarbij de gegevens gedurende de volledige levens
cyclus worden beschermd. Kortweg maakt het data 
onbruikbaar als het in verkeerde handen valt.

Codering
Versleuteling beschermt de vertrouwelijkheid van data 
waar deze ook is opgeslagen en voorkomt dat inhoud 
tijdens het transport wordt gelezen. Het coderingsproces 
codeert de gegevens in cijfertekst. Versleutelde tekst kan 
niet worden gebruikt, tenzij deze is gedecodeerd. 
Decodering vereist een coderingssleutel die alleen 
geauto riseerde gebruikers hebben. Zonder encryptie
sleutel zorg je dat gegevens niet kunnen worden gebruikt 
als deze in handen vallen van onbevoegde gebruikers. Er 
zijn verschillende coderingslagen, bijvoorbeeld codering 
van het bestand, van het communicatiekanaal en/of 
codering van het apparaat. Microsoft versleutelt alle 
informatie in de cloud. 

Opslagmedia
Apparaatversleuteling is cruciaal om vertrouwelijke 
gegevens te beschermen. Zo is er het Encrypting File 
System in het Windows 2000-besturingssysteem. 
Meer recentelijk heeft BitLocker codering geboden voor 
volledige schijven en draagbare schijven. Windows 10 
en Windows 11 voldoen aan jouw behoeften door een 
gestroomlijnde Bitlocker te bieden. Bitlocker-sleutels 
worden lokaal opgeslagen en nooit gesynchroniseerd 
met de cloud. 

Moderne Windows-apparaten worden extra beschermd 
met BitLocker Device Encryption out-of-the-box en 
ondersteunen Single Sign‑on (SSO) om de BitLocker-
encryptiesleutels naadloos te beschermen tegen cold-
boot-aanvallen. 

Geheim
Double Key Encryption (DKE) is nodig voor hyper-
geheime informatie, die kan voortkomen uit wettelijke 
voor schriften. DKE gebruikt twee sleutels samen om 
toegang te krijgen tot beveiligde inhoud. DKE-
versleutelingen kunnen alleen worden bekeken bij gebruik 
van de ondersteunde desktop-applicaties en clients op 
een lokale computer. In de meeste gevallen is DKE niet 
nodig. Serviceversleuteling via Microsoft Purview 
Information Protection, ofwel met Microsoft Managed 
Keys (MMK) of door de klant beheerde sleutels (Bring 
Your Own Key of BYOK) is vrijwel altijd voldoende.

Informatiebeveiliging
Wat nu te doen? Versleutel je gegevens, niet alleen op 
endpoints. Het voordeel is dat gegevens versleuteld (en 
beveiligd) blijven, zelfs wanneer ze de locatie verlaten, 
aangezien versleuteling met de gegevens meegaat. 
Beperk toegang tot gevoelige gegevens. Maak data niet 
voor iedereen toegankelijk, maar alleen voor wie met deze 
data aan de slag moet. Zorg voor visuele markeringen die 
de gebruiker informeren over de gevoeligheid van de 
gegevens. Overweeg preventie van gegevensverlies, 
waardoor de gebruiker de gegevens niet buiten de 
organisatie kan delen. Wees je bewust van de wettelijke 
vereisten van de data en houd rekening met de 
levenscyclus van de data in jouw organisatie. 

Hoe doe je dit?
Versleuteling voor bestanden en documenten 
inschakelen is eenvoudig. De admin heeft binnen 
Microsoft 365 beschikking over settings die ‘aan’ en 
‘uit’ kunnen worden gezet. Er kan dan een zogenaamd 
watermerk worden aangebracht, totale versleuteling of 
een bestand wordt beveiligd met een toegangscode. 
Dat kan multi-factor authenticatie of een pincode zijn. 

1. Versleutel bestanden en e-mails. 
2. Selecteer Informatiebeveiliging.
3. Creëer een label.
4. Selecteer de gewenste functionaliteiten zoals 

‘Versleutel bestanden’ of ‘Breng visuele 
markeringen’ aan. 

5. Publiceer je label.
6. Pas labels automatisch toe.

Naast het versleutelen van data is het ook belangrijk 
dat apparaten als laptops en mobiele telefoons ook 
versleuteld zijn. Dit zorgt ervoor dat data niet gelezen 
kan worden zonder dat de gebruiker zijn/haar 
apparaat heeft ontsleuteld.
1. Meld je aan bij Endpoint Manager
2. Klik op Endpoint beveiliging
3. Klik op Schijfversleuteling.
4. Configureer de versleuteling naar wens.

Lees hier nog meer over ons schijfversleutelingsbeleid: 
Microsoft documentatie.

http://Versleutel bestanden en e-mails
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/information-protection?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/compliance/apply-sensitivity-label-automatically?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/mem/endpoint-manager-getting-started
https://docs.microsoft.com/nl-nl/mem/intune/protect/endpoint-security-disk-encryption-policy
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SecurityLifeHack #8 Controleer welke apparaten  
en diensten bereikbaar zijn vanaf het internet en bescherm deze

Er zijn altijd risico’s als je apparaten en applicaties en 
diensten verbindt met het internet. Of wanneer je 
werkplekken verbindt of updates uitvoert. De kans op 
een inbreuk neemt juist dan toe. Controleer daarom 
welke van je apparaten en diensten toegankelijk zijn 
vanaf internet en bescherm deze. Defender for 
Cloud beoordeelt je cross‑cloud resources continu 
op beveiligingsproblemen. Daar hoef je zelf niets voor 
te doen, je kunt wel een handje helpen. 

Kijk hieronder eens hoe je samen met Defender for Cloud 
ervoor zorgt dat je veiligheid in de cloud, vanaf hybride 
werkplekken of tijdens updates gewaarborgd is: 

 ● MFA inschakelen—Multi-Factor Authenticatie (MFA) 
werkt bewezen tot wel 99% beter ten opzichte van 
inloggen met gebruikersnaam en zelfverzonnen 
of veelvuldig hergebruikt wachtwoord. Kijk op  
Manage MFA enforcement on your subscriptions.

 ● Veilige beheerpoorten—Brute force-aanvallen zijn 
vaak gericht op beheerpoorten. Maak gebruik van 
just-in-time Virtual Machine-toegang en netwerk-
beveiligingsgroepen. Ga naar just-in-time VM access  
en network security groups.

 ● Pas systeemupdates toe—Het niet toepassen van 
updates laat onopgeloste kwetsbaarheden achter en 
resulteert in omgevingen die vatbaar zijn voor 
aanvallen. Blijf up-to-date via Update Management 
solution to manage patches and updates.

 ● Herstel kwetsbaarheden—Defender for Cloud bevat 
meerdere scanners voor kwetsbaarheidsbeoordeling 
om je machines, databases en containerregisters te 
controleren op zwakke punten die bedreigings actoren 
zouden kunnen gebruiken. Leer er meer over op 
machines, SQL servers en container registries.

 ● Beperk ongeautoriseerde netwerktoegang—Weet wie 
waar toegang toe heeft. Azure biedt een reeks hulp-
programma’s die zo zijn ontworpen dat toegang via je 
netwerk voldoet aan de hoogste beveiligingsnormen. 
Kijk hoe op Defender for Cloud’s adaptive network 
hardening, Azure Private Link en Azure Firewall.

 ● Beheer toegang en machtigingen—Een essentieel 
onderdeel van een beveiligingsprogramma is ervoor te 
zorgen dat je gebruikers de nodige toegang hebben 
om hun werk te doen, maar niet meer dan dat.

 ● Endpoint-beveiliging inschakelen—Defender for Cloud 
beveiligt endpoints van je organisatie met actieve 
detectie- en responsoplossingen. Dit besturingselement 
kan je ook helpen bij het implementeren van de 
Log Analytics-agent en het configureren van bewaking 
van bestandsintegriteit. Pak deze twee er eens bij:  
Microsoft Defender for App Service en Microsoft 
Defender for servers.

 ● Schakel controle en logboekregistratie in—Gedetail-
leerde diagnostische logboeken zijn een cruciaal 
onderdeel van incidentonderzoeken en vele andere 
probleemoplossingsoperaties. 

Hoe doe je dit?
Defender for Cloud inschakelen voorkomt veel gedoe 
en bespaart tijd. Ga snel aan de slag met onze gratis 
Snelstartgids Microsoft Defender voor Cloud.

Stap 1
 ● Meld je aan bij de Azure-portal.
 ● Selecteer in het menu van de portal 

Defender for Cloud. Het gebruik van deze gratis 
modus biedt je naast beveiliging de bijbehorende 
functies: beveiligingsbeleid, continue 
beveiligingsbeoordeling en bruikbare 
beveiligingsaanbevelingen die je helpen je 
Azure resources te beschermen.

Stap 2
Schakel Verbeterde beveiligingsfuncties in:

 ● Selecteer ‘Omgevingsinstellingen’ in het 
hoofdmenu van Defender for Cloud.

 ● Selecteer het abonnement of de werkruimte 
die je wilt beveiligen.

 ● Selecteer ‘Alles inschakelen’ om te upgraden.
 ● Selecteer ‘Opslaan’.

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/multi-factor-authentication-enforcement
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/just-in-time-access-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/network-security-groups-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/automation/update-management/overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/automation/update-management/overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/deploy-vulnerability-assessment-vm
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/defender-for-sql-on-machines-vulnerability-assessment
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/defender-for-container-registries-usage
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/adaptive-network-hardening
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/adaptive-network-hardening
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/private-link/private-link-overview
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/firewall/overview
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/defender-for-cloud/defender-for-app-service-introduction
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/defender-for-servers-introduction
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/defender-for-cloud/defender-for-servers-introduction
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/defender-for-cloud/get-started
https://portal.azure.com
https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/defender-for-cloud/enable-enhanced-security
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Plus nog één extra #SecurityLifeHack:   
Neem je e-mailbeveiliging serieus

Feit:
De meeste aanvallen vinden plaats via je mail. 
Dit weten we uit eigen ervaring. We hadden dit 
whitepaper daarom ook kunnen openen met 
dit onderwerp. Maak echt werk van je 
e-mailbeveiliging. Voorkom ellende achteraf. 

Hoe doe je dit?
Je email beveiligen is veel simpeler dan je misschien 
denkt. En wel zo effectief. Kijk maar:
1. Configureer alles met ‘anti’ in de naam.

a. Anti-malware
b. Anti-phishing
c. Anti-spam

2. Stel alles in met ‘veilig’ of ‘safe’ in de naam.
a. Veilige links/Safe links
b. Veilige bijlagen/Safe attachments

3. Bescherm je ‘merknaam’ met  
Sender Authentication (SPF, DKIM, DMARC).

4. Bescherm ook je andere workloads  
(bijv. SharePoint Online, OneDrive en Teams).

5. Zorg dat Zero-Hour Auto Purge (ZAP) staat 
ingeschakeld (standaard).

6. Zorg voor een Phishing Response Plan.
7. Tag emails van externe afzenders en wijs gebruikers 

op het voorzichtig omgaan met links en bijlages.
8. Draai regelmatig aanvalssimulaties bij gebruikers, 

waaronder phishing. 

Nu we onze aanpak op alle acht basisregels, vanuit de 
overheid opgesteld door het Nationaal Cyber Security 
Centrum, hebben gedeeld voegen we daar graag nog 
één regel aan toe. 100% de belangrijkste: neem je email
beveiliging altijd serieus. E-mail blijft voor criminelen de 
meest succesvolle manier om in een netwerk of systeem 
binnen te dringen. We moeten extra controles inbouwen 
en processen voor e-mailbeveiliging stroomlijnen. 

Gehackt!
Aanvallers zijn meedogenloos. Tactieken veranderen snel. 
Om awareness bij gebruikers te creëren kunnen we 
Attack Simulation Training inzetten. Je stuurt dan 
bijvoorbeeld een nepphishing email rond en kijkt 
vervolgens wie er op de link klikt en/of wie zijn 
inloggegevens achterlaat. Nog beter zou zijn als je ook 
een knop (add-in) beschikbaar stelt (Report Phishing) 
aan gebruikers waarmee ze zowel echte als gesimuleerde 
phishing e-mails kunnen rapporteren. In het geval van 
een simulatie georganiseerd vanuit het securityteam krijgt 
de gebruiker een terugkoppeling dat hij/zij er goed aan 
heeft gedaan de mail te rapporteren en dat er zo wordt 
bijgedragen aan veilige(re) omgeving! Optioneel, maar 
wel aanbevolen, kun je zelfs gebruikers ook een korte 
training toewijzen als ze op een link hebben geklikt en/of 
hun inloggegevens hebben achtergelaten.

Maar er is meer
Als een aanvaller een schijnbaar goede URL stuurt, dan 
belandt deze mogelijk in de inbox. Maar wat nu als de 
aanvaller deze URL na het verzenden aanpast naar een 
inlogpagina? Direct of drie jaar later. Met Time‑of‑Click 
protection, een Safe Links oplossing in Microsoft Defender 
for Office 365, worden URL’s herschreven voordat ze 
worden afgeleverd in de mailbox. Wanneer je erop klikt, 
checkt een verificatieserver of de URL veilig is. 

Ook het beschermen tegen ZeroDay malware is enorm 
belangrijk. Dit is malware die misbruik maakt van 
onbekende en onbeschermde kwetsbaarheden, is moeilijk 
te detecteren en een serieuze cyber-bedreiging. Als 
malware bekend is, dan herkennen we dat in onze 
databases. Maar als er iets onbekends wordt afgeleverd, 
kan het eerst worden uitgevoerd in een veilige sandbox 
met Safe Attachments om te zien wat de bijlage omvat. Als 
alles in orde is, wordt deze pas afgeleverd in de mailbox.

Wapen jezelf
We zitten bij Microsoft niet stil en blijven werken aan veilig 
digitaal leven en werken. Met de Configuration Analyzer 
in het Defender portaal krijg je tips om de security posture 
te verbeteren. Jouw beleid op e-mail security wordt 
bekeken en geanalyseerd. Zo worden hackers steeds meer 
in het nauw gedreven. We weten waar ze zitten, groepen 
worden steeds vaker opgepakt. Maar zolang hackers actief 
zijn, moet je jezelf wapenen en beschermen. Als het aan 
Microsoft ligt, te beginnen met je emailbeveiliging. 

https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/protect-against-threats?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/email-validation-and-authentication?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/turn-on-mdo-for-spo-odb-and-teams?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/zero-hour-auto-purge?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/security/compass/incident-response-playbook-phishing
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/set-up-anti-phishing-policies?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/security/office-365-security/attack-simulation-training-get-started?view=o365-worldwide


Nu je bijna alles weet…

We begrijpen het als je nog vragen hebt.  
Of gewoon iets kwijt wilt. Waar moet je als piepkleine  
of supergrote organisatie beginnen met je doeltreffende 
Security-aanpak? Neem gerust contact met op met je 
accountmanager bij Microsoft.

Bij iedere stap van het technologische proces kunnen  
we je helpen. Maar de eerste stap is het jezelf houden  
aan deze 8 + 1 #SecurityLifeHacks. Basisregels voor een 
veilige operatie, opgesteld vanuit de overheid door het 
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en bij deze 
aangevuld door Microsoft. 

Zodoende kunnen al heel veel problemen eenvoudig 
voorkomen worden. 100% veilig bestaat niet.  
Maar samen kunnen we het bedreigingsactoren wel  
heel erg moeilijk maken. 

Voor meer informatie:  
Microsoft Nederland Tech Community

Voor meer informatie over het NCSC

whitepaper 
#SecurityLifeHacks

https://www.ncsc.nl/onderwerpen/basismaatregelen
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