
 

 

CASE: Gemeente wil mobiele apparaten strakker beheren 
Laptop, tablets en smartphones 

 

Als gemeente werk je met veel gevoelige persoonsgegevens. Het is 

cruciaal dat burgers vertrouwen houden en je hebt een 

voorbeeldfunctie. Een datalek moet absoluut voorkomen worden. We 

hielpen een gemeente aan een nieuwe oplossing om mobiele apparaten 

– of end-points – strak te beheren. Naast de laptops dit keer ook de 

tablets en smartphones. Hoe je dat aanpakt? Als volgt. 

 

Risico op datalek 
Een laptop die in de trein blijft liggen: voor gemeenten is dit een groot risico 

op een datalek. Natuurlijk moeten medewerkers beter op hun spullen letten. 

Maar als gemeente ben je verantwoordelijk, je wilt de laptops dan ook op 

afstand kunnen beheren. Zodat je de toegang tot het netwerk onmogelijk 

kunt maken. De betreffende gemeente deed dat beheer al jaren met 

XenMobile, maar hun licentie verliep. Dit was het moment om een nieuwe 

invulling te zoeken.  

 

Ook tablets en smartphones 
Tegelijk moet deze gemeente aan de strenge landelijke regelgeving voldoen 

van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Een richtlijn die security 

voor overheden naar een steeds hoger niveau stuwt. Zo was beheer voorheen 

gelimiteerd tot de laptops, maar stelde de laatste versie van de BIO dat ook 

andere apparaten zoals tablets en smartphones beheerd moesten worden. 

Want ook die kunnen ontvreemd worden, waarna een potentieel datalek 

dreigt. 

 

 
 
 
 



 

 

Extra winst in beheer 
De gemeente gebruikte al Microsoft 365 en binnen die suite vonden we 

samen een geschikte oplossing om de mobiele apparaten te beheren. In 

interviews en een workshop met de IT-afdeling en security-

verantwoordelijken bespraken we de uitgangspunten. Zoals 

wachtwoordbeleid, hoe je updates uitrolt en welke applicaties gebruikt 

worden. Daarna maakten we een functioneel en technisch ontwerp voor de 

inrichting van Microsoft Endpoint Manager. In Daarin worden alle apps en 

data voortaan centraal beheerd. Dat maakte het voor medewerkers ook 

mogelijk om op afstand zelf apparaten in gebruik te nemen. Volledig secure.  

 

Uitrol met aandacht 
Het geïntensiveerde beheer voelt voor medewerkers al snel als big brother is 

watching you. Communicatie was daarom een cruciaal aandachtspunt, vooral 

om zorgen en aannames weg te nemen. Zo is bijvoorbeeld surfgeschiedenis 

in geen geval zichtbaar voor de organisatie, maar het is wel belangrijk om 

hierover helder te communiceren. Ook dachten we mee met de praktische 

uitrol, want veel bestaande laptops moesten langs de servicedesk komen om 

‘in te spoelen’. Dat was een hele operatie, maar met een goede logistieke 

planning bleef de uitrol behapbaar. Ook hadden we er alvast voor gezorgd 

dat een virusscanner centraal was geïnstalleerd en dat single sign-on mogelijk 

was. Dat scheelt. 

 

Resultaat: risico datalek bij ontvreemding is nihil 
Wordt er een smartphone gestolen? Per ongeluk een tablet of laptop in de 

bus vergeten? Die kan deze gemeente op afstand meteen vergrendelen en 

wissen. Zo is het apparaat onbruikbaar en is er geen enkele toegang tot het 

netwerk. Het risico op een datalek bij ontvreemding is hiermee nihil 

geworden. En dat voelt goed. 

 

Contact 
Kunnen we met je meedenken? We maken graag even tijd! 

088 0322 910 

info@nexxt.one 

Of kom naar onze roadshow security adaptive workplace in juni. 
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