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1 Managementsamenvatting 
Het Nieuwe Werken (hierna: HNW) is een actueel thema waar veel organisaties niet omheen 
kunnen. HNW is ‘hot’ en kan organisaties veel voordelen bieden. Met de invoering van HNW en 
daarbij passende technische ondersteuning van ICT-ontwikkelingen, worden functionarissen in 
staat gesteld om plaats- en tijdonafhankelijk, evenals effectief en gericht samen te werken. In 
het kader van HNW is in deze scriptie specifiek aandacht besteedt aan de ICT-ontwikkelingen 
Smartphones en Social Media, waarmee HNW ondermeer wordt gerealiseerd.  
 
Naast de vele voordelen die HNW in samenhang met het gebruik van Smartphones en Social 
Media biedt, bestaan er specifieke en generieke risico’s die mogelijk kunnen optreden. 
Organisaties dienen bijvoorbeeld rekening te houden dat bedrijfsgevoelige informatie bij de 
juiste ontvanger terecht komt en dat deze informatie niet verloren gaat en in handen komt van 
derden. Het verlies van bedrijfsgevoelige informatie kan leiden tot concurrentieverlies en 
imagoschade.  
 
Hiermee is de basis voor het onderzoek gevormd. Er is behoefte aan identificatie van 
specifieke risico’s die centraal staan bij het gebruik van Smartphones en Social Media, in het 
kader van de invoering van HNW. Er is eveneens behoefte aan het beheersen van dergelijke 
risico’s door suggestieve risicomitigerende maatregelen te implementeren.  
 
In dit onderzoek zijn geïdentificeerde risico’s in kaart gebracht aan de hand van het 
zogenaamde Management of Risk: Guidance for Practitioners framework (hierna: M_o_R-
framework), dat een internationaal geaccepteerde standaard betreft. Middels het M_o_R-
framework wordt management commitment ten aanzien van het belang van risico’s verhoogd. 
Daarnaast beschikt het M_o_R-framework over een hoge vorm van simpliciteit en platheid en 
betreft het een methode waarbij een gedetailleerd overzicht van risicoanalysestappen zijn 
geïntroduceerd.  
 
In dit onderzoek heeft het M_o_R-framework zich bewezen als een goed toepasbare en 
passende risicoanalysemethode. De vijf uitgevoerde risicoanalysestappen van het M_o_R-
framework hebben ondermeer geleid tot de identificatie risico’s die specifiek centraal staan bij 
het gebruik van Smartphones en Social Media, het toekennen van risico-eigenaren aan de 
risico’s en het classificeren van de risico’s. Aan de hand van de vijfde stap (Identify suitable 
responses to risk) is onderzocht welke normen in de huidige normenkader en Best Practices 
omtrent IT Security en IT Governance de geïdentificeerde risico’s afdekken. Vervolgens zijn 
maatregelen opgenomen vanuit zowel huidige normenkaders en Best Practices als 
wetenschappelijke en vaktechnische literatuur. Middels de normen en de maatregelen zijn 
respectievelijk de ‘control objectives’ en ‘suggestieve risicomitigerende maatregelen’ voor 
zowel Social Media als Smartphones gevormd. De normen en maatregelen, evenals de 
uitkomsten van de eerdere stappen van het M_o_R-framework betreffen de basis voor de 
opgestelde Risk Control Frameworks. De Risk Control Frameworks zijn gevalideerd aan de 
hand van het afnemen van expertinterviews vanuit een klant-, leverancier- en een risk 
beoordeling perspectief.  
 
In deze managementsamenvatting is een overzichtstabel opgenomen waarin alle 
geïdentificeerde risico’s voor Smartphones en Social Media zijn weergegeven. Deze 
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overzichtstabel betreft tevens een samenvatting van de finale uitkomsten van het onderzoek. 
Voor de overzichtstabel wordt verwezen naar Tabel 1. In deze tabel is tevens weergegeven of 
de geïdentificeerde risico’s specifiek voor Smartphones of Social Media gelden, of dat de 
risico’s van generieke aard zijn. Met generieke aard wordt bedoeld dat risico’s ook bij andere 
apparaten kunnen optreden, zoals desktops en servers. Door de specifieke en generieke 
risico’s in kaart te brengen kunnen organisaties bepalen welke risico’s daadwerkelijk specifiek 
zijn voor Smartphones of Social Media. De generieke risico’s kunnen immers al zijn beheerst 
door generieke maatregelen voor andere apparaten. Hiermee kunnen onnodige 
investeringskosten van beheersmaatregelen worden voorkomen. Afsluitend zijn per 
geïdentificeerd risico het aantal vastgestelde suggestieve risico mitigatie maatregelen 
weergegeven in de overzichtstabel. Met de gevalideerde Risk Control Frameworks zijn 
uitgangspunten verkregen die organisaties en IT-auditors kunnen gebruiken rondom de 
identificatie en beheersing van diverse risicovraagstukken. Daarnaast verkrijgen organisaties 
aan de hand van de Risk Control Frameworks inzicht rondom risico’s die kunnen optreden bij 
het gebruik van Smartphones en Social Media. 
 

 
Overzichtstabel rondom de geïdentificeerde risico’s bij Smartphones en 
Social Media  

Specifiek geldend  

G
eneriek geldend 

A
antal 

suggestieve risico 
m

itigatie 
m

aatregelen 

Risico’s bij ICT-ontwikkeling A: Smartphones 
A
0 

Doordat er onvoldoende risicoafweging is gemaakt inzake het gewenste beveiligingsniveau dat een 
Smartphone moet bieden, bestaat het risico dat de verkeerde Smartphone door een organisatie is 
geselecteerd. 

P  2 

A
1 

Doordat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet zijn beschreven en belegd, bestaat het 
risico dat eigenaarschap van Smartphone-gebruikers onvoldoende is belegd.  P 2 

A
2 

Doordat beveiligingsinstellingen rondom de verbinding van Smartphones met het bedrijfsnetwerk 
(Remote Access) onvoldoende is ingeregeld, bestaat het risico dat een Smartphone-gebruiker niet is 
geïdentificeerd waardoor de authenticiteit van de Smartphone-gebruiker niet kan worden vastgesteld. 

 P 5 

A
3 

Doordat Smartphones kleine apparaten betreffen en daardoor de kans op verlies, diefstal en teniet gaan 
wordt vergroot, bestaat het risico dat bedrijfsgegevens ongewenst buiten de organisatie vrijkomen en 
daarmee toegankelijk worden voor derden. 

P  12 

A
4 

Doordat een gebruiker zich onvoldoende bewust is van het gemakkelijk openbaar maken van informatie 
met een Smartphone, bestaat het risico dat bij het openbaar maken van locatie-informatie een 
kwaadwillende weet waar de gebruiker met de Smartphone zich bevindt en een betere aanval kan 
uitvoeren. 

 P 2 

A
5 

Doordat Smartphones onvoldoende beveiligd zijn en over specifieke mogelijkheden beschikken in 
tegenstelling tot andere apparaten en software, bestaat een verhoogd risico dat een Smartphone 
geïnfecteerd kan raken met virussen, Trojan Horses, worms en malware, waardoor gesprekken kunnen 
worden afgeluisterd, bedrijfsgevoelige informatie kan worden vernietigd, gestolen of niet beschikbaar 
kan worden gesteld. 

 P 13 

A
6 

Doordat Smartphones onvoldoende zijn beveiligd en zijn verbonden met publieke hotspots en het 
internet, bestaat het risico dat Smartphones kunnen worden aangevallen door een aanvaller die gebruikt 
maakt van verschillende Attacks, waarmee een aanvaller ondermeer ongeautoriseerd toegang verkrijgt 
tot bedrijfsgevoelige informatie, of de beschikbaarheid van een Smartphone negatief wordt beïnvloed. 

 P 10 

A
7 

Doordat een Smartphone-gebruiker onbewust Bluetooth kan aanzetten of aan heeft staan, bestaat het 
risico dat de Smartphone slachtoffer kan worden van een aanval. Bluetooth biedt aanvallers derhalve 
een extra mogelijkheid om een Smartphone aan te vallen. 

 P 3 
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Overzichtstabel rondom de geïdentificeerde risico’s bij Smartphones en 
Social Media  

Specifiek geldend  

G
eneriek geldend 

A
antal 

suggestieve risico 
m

itigatie 
m

aatregelen 

A
8 

Doordat een Smartphone-gebruiker de mogelijkheid heeft om een Smartphone bij een Bluetooth-
verbinding van een eigen naam te voorzien, bestaat het risico dat ongewenst uitingen worden gedaan. P  2 

A
9 

Doordat persoonlijke Smartphones voor zakelijke doeleinden (BYOD) worden gebruikt, bestaat het risico 
dat Smartphones onvoldoende zijn beveiligd in tegenstelling tot zakelijke en door de organisatie 
verleende Smartphones, waardoor onder andere bedrijfsgevoelige informatie onvoldoende beveiligd is. 

 P 3 

Risico’s bij ICT-ontwikkeling B: Social Media 
B
1 

Doordat de verschillende Social Media-toepassingen en de daartoe behorende mogelijkheden niet 
duidelijk zijn geïnventariseerd en de afdeling IT onvoldoende betrokken is geweest, bestaat het risico dat 
verkeerde Social Media-toepassingen worden ingezet en gewenste doelstellingen niet worden behaald. 

P  3 

B
2 

Doordat de verschillende gebruikte Social Media-toepassingen onvoldoende onderling op elkaar zijn 
afgestemd, bestaat het risico dat gedeelde informatie, berichtgevingen en communicatie niet eenduidig 
en inconsistent zijn. 

 P 1 

B
3 

Doordat gedragsregels, beleiddocumenten en dataclassificatie van gedeelde informatie, berichtgevingen 
en communicatie via Social Media-toepassingen ontbreken, bestaat het risico dat zowel bewust als 
onbewust negatieve uitingen worden gecommuniceerd via Social Media-toepassingen, wat kan leiden tot 
klantontevredenheid, het oplopen van reputatie- en imageschade en het ondervinden van mogelijke 
legal-issues. 

P  2 

B
4 

Doordat de afdeling HR onvoldoende is betrokken in het Social Media-proces, bestaat het risico dat de 
verantwoordelijk van het opstellen en het communiceren van gedragregels aan medewerkers niet is 
belegd, waardoor medewerkers niet zijn geïnstrueerd inzake het gewenste gebruik van Social Medi-
toepassingen en daardoor mogelijk ongewenste uitingen doen. 

 P 1 

B
5 

Doordat een monitoring-mechanisme ontbreekt waarmee periodiek het Social Media-proces evenals 
uitingen van gebruikers en aangemaakte dummy-accounts bij Social Media-toepassingen worden 
gemonitoord, bestaat het risico dat het Social Media-proces niet wordt nageleefd of dat ongewenste 
uitingen niet tijdig worden gedetecteerd, waardoor een organisatie mogelijk reputatie- en imagoschade 
oploopt, klantvertrouwen verliest en legal-issues ondervindt. 

P  3 

B
6 

Doordat er geen gevolgen zijn voor het misbruik of overschrijden van gedragsregels van medewerkers 
bij het gebruik van Social Media-toepassingen, bestaat het risico dat gedragsregels worden genegeerd 
en ongewenste berichtgevingen alsnog worden geuit. 

P  1 

B
7 

Doordat er geen ‘damage-control-proces’ bestaat dat kan worden ingezet bij aangerichte schade door 
gebruikers via Social Media-toepassingen, bestaat het risico dat de schade niet kan worden hersteld of 
tot een minimum kan worden beperkt, wat kan resulteren in meer schade. 

 P 1 

B
8 

Doordat er geen trainingsprogramma bestaat waarvan de uitvoeringsverantwoordelijkheid is belegd bij 
een afdeling en die periodiek wordt afgenomen door medewerkers, bestaat het risico dat medewerkers 
onvoldoende bewust zijn van de risico’s en gevolgen die gepaard gaan met het gebruik van Social Media-
toepassingen. 

 P 2 

B
9 

Doordat er geen passende vorm van web content filtering wordt toegepast, bestaat het risico dat de 
balans tussen toegankelijkheid en afscherming van Social Media-toepassingen voor medewerkers, 
onjuist is ingeregeld. 

 P 2 

B
1
0 

Doordat een organisatie de klantvraag niet aan kan dat via Social Media-toepassingen wordt gecreëerd, 
bestaat het risico dat de organisatie reputatie- en imageschade oploopt en het klantvertrouwen verliest.  P 1 

B
1
1 

Doordat uitingen van niet-medewerkers middels Social Media-toepassingen niet zijn gedetecteerd en 
beoordeeld, bestaat het risico dat het weglekken van bedrijfsgevoelige informatie niet is gedetecteerd, 
die een niet-medewerker gebruikt bij haar of zijn uitingen. 

P  1 

Tabel 1: Overzichtstabel rondom de geïdentificeerde risico’s bij Smartphones en Social Media 
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2 Inleiding en probleemstelling 
Technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat kantoorwerkzaamheden 
grotendeels zijn gedigitaliseerd. Daarnaast heeft de digitalisering ertoe geleid dat de werkplek 
locatieonafhankelijk is geworden. In relatie tot de digitalisering van het kantoor is ‘Het Nieuwe 
Werken’ ontstaan (hierna: HNW).  
 
Met HNW wordt plaats- en tijdonafhankelijk werken, met passende technische ondersteuning, 
waarbij effectief en gericht wordt (samen)gewerkt gerealiseerd. Een veel gebruikte invalshoek 
voor HNW is slimmer en efficiënter werken door gebruik van technologie. De 
geautomatiseerde kantooromgeving binnen HNW biedt veel voordelen, waarbij een verhoogde 
efficiency en een betere samenwerking resulterend in een hogere productiviteit, centraal 
staan (Bijl, 2009). Het verhogen van de productiviteit is volgens Drucker tevens de grootste 
uitdaging voor het management in de 21e eeuw (Drucker, 2000). Organisaties die zijn gestart 
met HNW verwachten tevens een verlaging van kosten omtrent de huisvesting, zakelijk reizen 
en Informatie- en Communicatietechnologie (hierna: ICT). Ook kan een lager verzuim en 
verloop worden gerealiseerd. Door de voordelen die HNW biedt, is het aantrekkelijk voor 
organisaties om hierop over te gaan.  
 
HNW brengt naast voordelen ook risico’s met zich mee. De communicatiemogelijkheden 
nemen toe door nieuwe ICT-ontwikkelingen en de locatieonafhankelijkheid van communicatie 
onder medewerkers wordt vergroot, waardoor geborgd moet worden dat gevoelige informatie 
bij de juiste ontvanger terecht komt (Curphey et al. 2003). Bij het gebruik van nieuwe ICT-
ontwikkelingen staat de vertrouwelijkheid van integer gedeelde informatie voorop, aangezien 
het verlies van informatie kan leiden tot concurrentieverlies en imagoschade. Hierbij kan 
worden gedacht aan het verlies van informatie dat de concurrentiepositie kan beïnvloeden of 
het verlies van privacygevoelige informatie van medewerkers en klanten (Deloitte, 2009). 
 
Dergelijke risico’s in het kader van HNW dienen in kaart te worden gebracht en met passende 
maatregelen te worden gemitigeerd. Derhalve is het voor organisaties van belang een 
aangepast beleid op het gebied van informatiebeveiliging te vormen. In het kader van risico’s 
die gepaard gaan met de implementatie van HNW, evenals de maatregelen die kunnen worden 
getroffen om de risico’s te mitigeren, is deze scriptie geschreven.  

2.1 Aanleiding voor de scriptie 
HNW betreft zowel een oud als een nieuw begrip. Sommige experts zijn van mening dat HNW 
al jaren bestaat; andere experts beschouwen HNW als een actuele ICT-innovatie waarin 
organisaties in het kader van marktbeweging mee moeten gaan. Welke ICT-ontwikkelingen 
staan precies centraal in het kader van HNW? In hoeverre bestaan er risico’s gerelateerd aan 
deze ICT-ontwikkelingen? Aan de hand van deze scriptie zijn risico’s en suggestieve 
risicomitigerende maatregelen beschreven ten aanzien van twee ICT-ontwikkelingen in het 
kader van HNW.  
  



 
ICT-ontwikkelingen bij Het Nieuwe Werken: Een Risk Control Framework 10 
 
 

2.2 Probleemstelling 
In deze paragraaf wordt aan de hand van het beschrijven van de doelstelling de 
onderzoeksvraag met bijbehorende deelvragen geïntroduceerd. Tevens zal het 
onderzoeksresultaat worden beschreven.  

2.2.1 Onderzoeksdoelstelling 
De doelstelling van het onderzoek betreft het in kaart brengen van risico’s, control objectives 
en suggestieve risicomitigerende maatregelen, ten aanzien van twee ICT-ontwikkelingen in het 
kader van HNW. Hiervoor is een gevalideerd Risk Control Framework (hierna: RCF) opgesteld. 
Deze zogenoemde ICT-ontwikkelingen betreffen (A) Smartphones en (B) Social Media.  
 
Het gevalideerde RCF kan worden gebruikt voor organisaties en IT-auditors ten aanzien van 
het beheersen van diverse risicovraagstukken in het kader van HNW, gericht op de twee ICT-
ontwikkelingen.  

2.2.2 Reikwijdte van het onderzoek 
HNW omvat een breed scala van diverse ontwikkelingen die niet in één zin zijn samen te 
vatten. Om met een gedegen onderzoeksvoorstel en daarbij passende onderzoeksvragen te 
komen is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Er is onderzocht welke (vernieuwende) ICT-
ontwikkelingen veelvoorkomend zijn in de praktijk, in relatie tot HNW. Het onderzoek richt zich 
op twee veelvoorkomende ICT-ontwikkelingen, waarmee HNW tevens als onderzoeksobject is 
gedefinieerd:  
A Smartphones: Mobiele telefoons die uitgebreide computermogelijkheden bieden. Een 

Smartphone kan worden beschouwd als een handcomputer of Personal Digital Assistant 
(hierna: PDA) die tegelijk ook een telefoon is. 

B Social Media: Het fenomeen van online platformen en toepassingen waarbij gebruikers, 
zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud 
verzorgen en onderlinge interactie hebben.  

 
Overige ICT-ontwikkelingen in het kader van HNW zijn binnen dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten. Voor een onderbouwing ten aanzien van de geselecteerde ICT-
ontwikkelingen in het kader van HNW, wordt verwezen naar paragraaf 3.2. De definities van 
de ICT-ontwikkelingen zijn gedefinieerd middels diverse literatuurbronnen. Hiervoor wordt 
verwezen naar de uitkomsten van het uitgevoerde literatuuronderzoek in paragrafen 3.3 en 
3.4.  

2.2.3 Onderzoeksaannames 
Ten behoeve van het gebruik van het gevalideerde RCF in de praktijk, is aangenomen dat een 
organisatie heeft gekozen voor de (mogelijk gefaseerde) implementatie van de twee ICT-
ontwikkelingen in het kader van HNW. Derhalve geeft het gevalideerde RCF inzicht in risico’s 
die gepaard gaan met de in scope zijnde ICT-ontwikkelingen. Vervolgens zijn suggestieve 
risicomitigerende maatregelen verwoord welke kunnen worden getroffen om de risico’s te 
mitigeren. Het onderzoek is derhalve niet uitgevoerd vanuit een businessperspectief, waarbij 
de aandacht ligt bij het oplossen van aansturing- en implementatievraagstukken die centraal 
staan bij HNW.  
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2.2.4 Onderzoeksvragen 
In het kader van het gedefinieerde onderzoeksobject HNW en de daarbij behorende 
onderzoekscope gericht op twee ICT-ontwikkelingen, staat de volgende onderzoeksvraag 
centraal: 
 
 
 
 
 
De onderzoeksvraag bestaat uit de volgende deelvragen: 
1 Wat houden HNW en de twee daarbij behorende ICT-ontwikkelingen in? 
2 Met welke risicoanalysemethode kunnen risico’s op een methodologische en erkende 

wijze worden geïdentificeerd en wordt een zo hoog mogelijke management commitment 
ten aanzien van de geïdentificeerde risico’s en de urgentie daarvan verkregen? 

3 Welke risico’s staan centraal bij het gebruik van Smartphones? 
4 Welke risico’s staan centraal bij het gebruik van Social Media? 
5 Welke risico’s worden afgedekt door opgestelde normen in de huidige normenkaders en 

Best Practices omtrent IT Security en IT Governance?  
6 Welke maatregelen kunnen worden getroffen om risico’s te mitigeren op basis van de 

huidige normenkaders en Best Practices omtrent IT Security en IT Governance? 
7 Welke eventuele aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen als aanvulling op de 

huidige normenkaders en Best Practices omtrent IT Security en IT Governance?  

2.2.5 Onderzoeksaanpak 
Middels een risicoanalyse zijn risico’s in kaart gebracht ten aanzien van de twee ICT-
ontwikkelingen. Op basis van huidige normenkaders, Best Practices omtrent IT Security en IT 
Governance en diverse wetenschappelijke literatuur, zijn control objectives en suggestieve 
risicomitigerende maatregelen gekoppeld aan geïdentificeerde risico’s voortvloeiend uit de 
risicoanalyse, waarmee risico’s kunnen worden gemitigeerd. De interesse van het 
management van een organisatie omtrent de inzet van huidige normenkaders en Best 
Practices, is de laatste jaren flink toegenomen (ITGI, 2005).  
 
De risico’s, control objectives en suggestieve risicomitigerende maatregelen zijn opgenomen 
in een concept RCF. Aan de hand van expertinterviews is het concept RCF bekritiseerd, 
hetgeen heeft geleid tot een gevalideerd RCF. 
  

Welke risico’s staan specifiek centraal bij de invoering van Smartphones en Social Media in 
het kader van HNW en hoe kunnen deze risico’s met suggestieve risicomitigerende 
maatregelen worden gemitigeerd? 
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2.3 Onderzoeksmethode 
De hoofdvraag en de daarbij behorende deelvragen zijn beantwoord middels een gefaseerde 
onderzoeksaanpak, bestaande uit vier fasen:  
— Fase 1: Literatuuronderzoek en risicoanalyse 
— Fase 2: Concept RCF 
— Fase 3: Expertinterviews 
— Fase 4: Valideren RCF en documentatie in scriptie 

De fasen zijn hieronder toegelicht en visueel weergegeven in Figuur 1. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Overzicht onderzoeksfasen 

2.3.1 Literatuuronderzoek en risicoanalyse (fase 1) 
De eerste fase omvat de uitvoering van twee stappen. Om voldoende informatie over HNW 
evenals de genoemde ICT-ontwikkelingen te verkrijgen, is ten aanzien van stap 1 een 
literatuuronderzoek uitgevoerd. Als onderdeel van het literatuuronderzoek is het 
onderzoeksobject HNW in hoofdlijnen beschreven. Vervolgens is nader onderzoek uitgevoerd 
ten behoeve van de twee ICT-ontwikkelingen Smartphones en Social Media. Dit onderzoek is 
uitgevoerd aan de hand van het bestuderen van wetenschappelijke journaals gelokaliseerd 
middels Google Scholar, het bezoeken van diverse websites en het bestuderen van 
vaktechnische uitgaven van onder andere ISACA.  
 
In stap 2 is een risicoanalyse uitgevoerd. Middels de uitgevoerde risicoanalyse zijn risico’s 
geïdentificeerd in relatie tot de ICT-ontwikkelingen van HNW.  
 
Middels de uitvoering van de twee vorengenoemde stappen is fase 1 van het onderzoek 
afgerond. 
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2.3.2 Concept RCF (fase 2) 
In fase 2 is onderzoek uitgevoerd naar de huidige normenkaders en Best Practices omtrent IT 
Security en IT Governance. Deze normenkaders en Best Practices zijn inhoudelijk bestudeerd. 
Vervolgens zijn de control objectives en de suggestieve risicomitigerende maatregelen van de 
huidige normenkaders en Best Practices, gekoppeld aan de geïdentificeerde risico’s uit de 
risicoanalyse. Aanvullende suggestieve risicomitigerende maatregelen zoals geïdentificeerd in 
het literatuuronderzoek zijn eveneens gekoppeld aan de geïdentificeerde risico’s. Hiermee is 
het RCF als theoretisch kader gevormd, dat uiteindelijk de basis vormt voor de overige 
onderzoeksfasen.  

2.3.3 Expertinterviews (fase 3) 
Gezien de actualiteit van het onderzoeksobject HNW zijn medewerkers van organisaties 
geïnterviewed die nauw betrokken zijn bij zowel de implementatie van HNW en de daarbij 
behorende ICT-ontwikkelingen. Deze stap is onderdeel van fase 3. 
 
De expertinterviews zijn gebruikt om verschillende meningen vanuit diverse perspectieven te 
verkrijgen omtrent het onderzoeksobject. Vervolgens zijn risico’s aangepast en aangevuld 
waarmee de juistheid en volledigheid is geborgd. De expertinterviews zijn onderverdeeld in 
drie categorieën: 
1 Klantperspectief: Er is een expertinterview afgenomen met een ‘process owner’ van 

HNW en de daarbij behorende ICT-ontwikkelingen. Met een process owner wordt een 
gebruiker in een organisatie bedoeld, die nauw betrokken is (geweest) rondom 
verschillende ICT-ontwikkelingen van HNW. Deze categorie is geselecteerd, aangezien er 
is aangenomen dat gebruikers bij de implementatie van HNW tegen diverse risico- en 
beveiligingsvraagstukken aanlopen.  

2 Leverancierperspectief: Er is een expertinterview afgenomen met een ‘security-
functionaris’ ten aanzien van HNW en de daarbij behorende ICT-ontwikkelingen. Met een 
security-functionaris wordt een functionaris bedoeld die advies verleent bij de 
implementatie van ICT-ontwikkelingen in het kader van HNW. Deze categorie is 
geselecteerd aangezien er is aangenomen dat security-functionarissen over inhoudelijke 
kennis van ICT-ontwikkelingen beschikken en daarbij horende beveiligingsvraagstukken.  

3 Risk beoordeling-perspectief: Er is een expertinterview afgenomen met een functionaris 
van een Risk Control-organisatie, ten aanzien van HNW en de daarbij behorende ICT-
ontwikkelingen. Met een functionaris van een Risk Control-organisatie wordt een 
onafhankelijke adviseur bedoeld die organisaties vanuit een onafhankelijk perspectief 
adviseert rondom identificatie, beheersing en mitigatie van risico’s, ten aanzien van ICT-
ontwikkelingen in het kader van HNW. Deze categorie is geselecteerd, aangezien een 
functionaris van een Risk Control-organisatie vanuit een onafhankelijk perspectief 
verschillende organisaties toetst en adviseert hoe om te gaan met het identificeren, 
beheersen en mitigeren van risico’s, zonder daarbij een belang te hebben voor de 
uitkomst.  

2.3.4 Valideren RCF en documentatie in scriptie (fase 4) 
Middels het afronden van het literatuuronderzoek en het uitvoeren van de risicoanalyse (fase 
1), het uitvoeren van de risicoanalyse aan de hand waarvan een Concept RCF is opgesteld 
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(fase 2), en het verzamelen van alle benodigde informatie bij de expertinterviews aan de hand 
waarvan het RCF is gevalideerd (fase 3), zijn de gestelde deelvragen beantwoord.  
 
Ten aanzien van fase 4 is de hoofdvraag beantwoord en het onderzoek afgerond. Op basis van 
de verkregen informatie uit de literatuur en de verkregen informatie uit de expertinterviews is  
inzichtelijk gemaakt welke control objectives, suggestieve risicomitigerende maatregelen ten 
aanzien van het mitigeren van risico’s specifiek centraal staan, in het kader van HNW. Het 
antwoord op de hoofdvraag betreft een gevalideerd RCF die organisaties kunnen inzetten ten 
aanzien van het verkrijgen van inzicht in risico’s en het mitigeren van risico’s in het kader van 
HNW. 

2.4 Planning en doorlooptijd 
In deze paragraaf is beknopt weergegeven wat de tijdslijnen zijn omtrent het uitvoeren van het 
onderzoek en het opstellen van de scriptie. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 
september 2011 tot en met maart 2012.  
 
In september zijn de potentiële onderzoeksonderwerpen geïnventariseerd, is een 
onderzoeksonderwerp geselecteerd en vervolgens een onderzoeksvoorstel opgesteld. Na het 
goedkeuren van het onderzoeksvoorstel is in de maanden oktober, november en december het 
literatuuronderzoek uitgevoerd (fase 1). Vervolgens is in januari de risicoanalyse uitgevoerd. 
Op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse is het concept RCF voor Smartphones 
opgesteld (fase 2).  
 
In februari is het concept RCF opgesteld voor Social Media (fase 2). Vervolgens zijn de 
expertinterviews afgenomen en zijn de concept RCF’s gevalideerd. (fase 3). 
 
In maart zijn de laatste openstaande zaken afgerond en is de finale conceptversie door de 
begeleiders bekritiseerd (fase 4). Hiermee is de scriptie definitief afgerond en op 31 maart 
2012 ingeleverd ter eindbeoordeling. 

2.5 Structuur van het rapport 
Het onderzoeksrapport kent een indeling van verschillende hoofdstukken. Hierna is 
weergegeven welke onderwerpen in ieder hoofdstuk zijn behandeld. In hoofdstuk 1 is de 
managementsamenvatting opgenomen. In hoofdstuk 2 is de aanleiding en probleemstelling 
van deze scriptie nader toegelicht. In hoofdstuk 3 is de definitie van HNW en de daarbij 
horende ICT-ontwikkelingen verder uitgewerkt. In hoofdstuk 4 is het belang en de selectie van 
de in deze scriptie uitgevoerde risicoanalyse toegelicht. De uitkomsten van de risicoanalyse 
ten aanzien van de ICT-ontwikkelingen in het kader van HNW, zijn weergegeven in 
risicotabellen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 is de totstandkoming van het concept RCF 
beschreven. De validatie van het RCF is toegelicht in hoofdstuk 7 door de uitkomsten van de 
verschillende expertinterviews op te nemen. Op basis van de expertinterviews zijn er 
ondermeer bestaande risico’s aangepast en nieuwe risico’s geïdentificeerd. Hiermee zijn 
gevalideerde risicotabellen opgesteld die zijn weergegeven in hoofdstuk 8. Deze scriptie wordt 
afgesloten met een discussie in hoofdstuk 9 en een conclusie in hoofdstuk 10 waarbij 
antwoord is gegeven op de gestelde onderzoeksvraag. In hoofdstuk 11 geef ik een zelfreflectie 
weer.  
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3 Wat is Het Nieuwe Werken 

3.1 Inleiding 
HNW is een thema waarvoor veel belangstelling bestaat. Het investeren in nieuwe manieren 
van werken kan lucratief zijn en een belangrijke drijfveer zijn voor organisatiegroei en het 
vernieuwen van de interne arbeidsorganisatie (Baane et al., 2010). Organisaties die zijn 
gestart met HNW verwachten tevens een verlaging van huisvestingskosten, reis- en 
verblijfskosten en ICT-kosten evenals het realiseren van een lager verzuim en verloop van 
medewerkers (Bijl, 2009).  
 
Er zijn verschillende visies op HNW, echter een gedegen analyse van wat HNW precies is 
ontbreekt (Baane et al., 2010): 
— Volgens Lonkhuyzen is HNW efficiënt werken, beter communiceren, beter samenwerken, 

meer tot stand brengen, jezelf meer ontwikkelen, sturen op output, voor iedereen, altijd, 
overal, met elk apparaat, verantwoord werken en prettig werken. Deze tien principes zijn 
belangrijke pijlers die onderdeel moeten uitmaken van HNW (Lonkhuyzen, 2011).  

— Bijl definieert HNW als een andere manier van werken die zinvoller, effectiever, 
efficiënter en ook plezieriger is (Bijl, 2009).  

— Hameeteman relateert HNW aan een organisatievorm van de 21ste eeuw, gekenmerkt 
als de 'de adaptieve organisatie'. Met een adaptieve organisatie wordt een 
werkomgeving geboden die past bij deze tijd. Daarnaast beschikt een adaptieve 
organisatie over het aanpassingsvermogen waar de klant om vraagt. Binnen een 
adaptieve organisatie staat een mindset centraal die duurzaamheid sterk zal bevorderen 
(Hameeteman, 2010).  

 
Het is duidelijk dat HNW een omvangrijk begrip is waaraan geen eenduidige definitie ten 
grondslag ligt. Baane, Houtkamp en Knotter vatten HNW in de kern samen, in relatie tot wat er 
over HNW bekend is in de literatuur, door vier werkprincipes voor ‘adaptieve’ organisaties te 
introduceren (Baane et al., 2010). Deze werkprincipes van een adaptieve organisatie zijn: 
— Medewerkers in staat stellen onafhankelijk van tijd en plaats te werken; 
— Medewerkers consequent sturen op resultaat; 
— Zorgen dat medewerkers vrij toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van kennis, 

ervaringen en ideeën (communicatie en samenwerken); 
— En zich baseren op flexibele arbeidsrelaties (arbeidsverhoudingen en contractvormen). 

3.2 ICT-ontwikkelingen in relatie tot Het Nieuwe Werken 
De opkomst van ICT en met name de enorme doorbraak van het Internet zijn de grote 
katalysators en versnellers geweest van HNW (Bijl, 2009; Hameeteman, 2010; Zijlstra, 2010; 
Baane et al., 2010). Door ICT wordt het voor een gebruiker gemakkelijker en plezieriger om 
zonder obstakels op ieder moment met andere gebruikers te communiceren en samen te 
werken, zonder daarbij gebonden te zijn aan een vaste werkplek. Door verhoging van het 
werkplezier en werkuitvoering wordt het voor een gebruiker ‘leuker’ om te werken en zal er 
efficiënter kunnen worden gewerkt door plaats- en tijdonafhankelijkheid (Bijl, 2009).  
 
Onafhankelijkheid ten aanzien van plaats en tijd is een belangrijke voorwaarde van HNW (Bijl, 
2009; Lonkhuyzen, 2011; Baane et al., 2010). Een veelgenoemde ICT-ontwikkeling waarmee 
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plaats- en tijdonafhankelijk kan worden gecommuniceerd is de Smartphone. Smartphones zijn 
mobiele telefoons die over uitgebreide computermogelijkheden beschikken. Derhalve is een 
smartphone een belangrijke bouwsteen voor het verwezenlijken van HNW (Baane et al., 
2010). 
 
Een andere belangrijke ICT-ontwikkeling, die tevens regelmatig wordt geassocieerd met HNW, 
is de opkomst van Social Media. Volgens Hameeteman is door de opkomst van Social Media en 
daarbij horende toepassingen een communicatiewens van de mensheid vervuld. Social Media-
toepassingen omvat onder andere de discussieboards op het Internet en andere 
communicatievormen zoals Facebook, Hyves en Twitter. Door de opkomst van Social Media en 
daarmee ontwikkelingen op het gebied van communicatie, kunnen mensen met elkaar steeds 
gemakkelijker informatie met elkaar delen (Hameeteman, 2010; Baane et al., 2010).  
 
De ICT-ontwikkelingen Smartphones en Social Media worden in de praktijk al veel gebruikt. Ter 
illustratie, met een Smartphone kun je via Social Media een collega informeren dat je deel kunt 
nemen aan de teleconferentievergadering. Dit is een exemplarisch voorbeeld waarbij een 
medewerker van een organisatie gebruik maakt van nieuwe ICT-ontwikkelingen, geassocieerd 
met HNW, waarmee een hoge mate van flexibiliteit en locatieonafhankelijkheid wordt behaald. 
In tegenstelling tot de vele voordelen van dergelijke ICT-ontwikkelingen gaan er, zoals eerder 
geïntroduceerd, ook (nieuwe) risico’s gepaard.  
 
Op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek ten aanzien van HNW is een aantal 
‘learnings’ opgemaakt. Hiermee is deelvraag één van het onderzoek, ten aanzien van wat HNW 
inhoudt, beantwoord: 
1 HNW is een thema waar de marktbewegende, moderne en adaptieve organisatie niet 

meer omheen kan en die de organisatiegroei bevordert.  
2 HNW biedt onafhankelijkheid ten aanzien van plaats en tijd.  
3 HNW maakt het werk leuker en de uitvoering van het werk efficiënter en effectiever, 

waardoor de productiviteit van de werknemer wordt vergroot.  
4 HNW vergroot het samenwerken en daarmee de communicatie, waarbij kennis, 

ervaringen en ideeën gemakkelijker worden gedeeld.  
5 HNW wordt bewerkstelligd door diverse ICT-ontwikkelingen, die derhalve belangrijke 

drijfveren zijn van HNW. 
  
Op basis van het literatuuronderzoek zijn de meest geassocieerde ICT-ontwikkelingen in het 
kader van HNW in kaart gebracht, in relatie tot vorengenoemde learnings. Deze ICT-
ontwikkelingen zijn (A) Smartphones en (B) Social Media die respectievelijk zijn toegelicht in de 
paragrafen 3.3 en 3.4. Hiermee is deelvraag 1 van het onderzoek, ten aanzien van wat de 
twee ICT-ontwikkelingen betreffen, beantwoord. 
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3.3 ICT-ontwikkeling A: Smartphones 

3.3.1 Inleiding 
In het kader van HNW is het van belang dat werknemers te allen tijde beschikken over de 
mogelijkheid om bedrijfsinformatie en het Internet te kunnen raadplegen, ook als werknemers 
onderweg zijn. Daarbij benadrukt Lopez dat mobiel internet niet langer als een luxe wordt 
beschouwd, maar onderdeel moet zijn van de gehele bedrijfsstrategie (Lopez, 2009).  
 
Een middel dat bijdraagt aan het plaatsonafhankelijk toegang hebben tot bedrijfsinformatie, is 
een Smartphone. Een Smartphone is een klein apparaat dat vergelijkbare functionaliteiten 
heeft als een laptop of desktop, maar tegelijkertijd ook een telefoon is. Dagon et al. lichten toe 
dat telefoons zijn geëvolueerd van ‘analoge walkie-talkies’ naar ‘full-scale internet-enabled’ 
computers, de Smartphone. Daarbij kennen Smartphones een ‘always on-principe’; ze zijn 
veelal continu verbonden met verschillende netwerken en hebben continu toegang tot 
verschillende data- en internetdiensten. Smartphones zijn, in tegenstelling tot desktops, 
afhankelijk van een beperkte hoeveelheid energie in een accu. De meeste Smartphones zijn 
voorzien van power management waarmee het gebruik van services op een Smartphone kan 
worden beheerd. Middels power management kunnen Smartphones tevens in diverse standen 
worden gezet, zoals ‘active’, ‘idle’ of ‘sleep’. Hierdoor kan energie worden bespaard zodat een 
Smartphone langer kan worden gebruikt voordat deze moet worden opgeladen (Dagon, Martin 
& Starner, 2004). 

3.3.2 Definitie en varianten Smartphones 
Hogben & Dekker (2010) geven de volgende definitie van een Smartphone: “Smartphones 
have a rich cocktail of features: an array of sensors, multiple radio and network interfaces, as 
well as gigabytes of storage and powerful processors. They are often within a meter of their 
owners 24 hours a day. In fact, smartphones have already realised many aspects of the vision 
of ambient intelligence which includes, for example, providing augmented reality applications, 
applications that adapt to and anticipate the user’s physical environment using smart sensors – 
even providing smart health applications using biometric monitoring.” 
 
Blackberry (2006) geeft een omschrijving van Smartphones weer door potentiële 
Smartphone-gebruikers te identificeren evenals de mogelijkheden waarvoor Smartphones 
kunnen worden ingezet: “Executives, managers, contractors, suppliers and other corporate 
employees are connecting their wireless devices to corporate email servers: sales teams need 
access to customer and order information held within their company CRM systems; field 
technicians need to receive and interact with service information; and managers require timely 
access to critical business data from their business intelligence system. Across organizations, 
users seek to improve their productivity through the access of corporate data from mobile 
devices.” 
 
In de desktop-wereld kan ICT worden gestandaardiseerd op platform-niveau. In de mobiele 
wereld van Smartphones is dit echter niet het geval. Er bestaan verschillende soorten 
hardware en software, zoals Windows Mobile, BlackBerry’s RIM (Research in Motion), Apple’s 
iPhone, Symbian devices en Google’s Android Smartphones (Lopez, 2009). In Tabel 2 zijn de 
verschillende ontwikkelaars, besturingssystemen en programmeertalen toegelicht.  
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Ontwikkelaar Besturingssysteem Programmeertaal 
Apple Inc. iOS Objective-C 
Nokia Symbian C++ 
Google Android Java 
Research in Motion (RIM) BlackBerry OS Java 
Windows Windows Mobile C# 

Tabel 2: Overzicht ontwikkelaars, besturingssystemen en programmeertalen Smartphones (Allen, 2010) 

3.3.3 Bring Your Own Smartphone 
Gebruikers van Smartphones beschikken meestal over een Smartphone voor zakelijke 
doeleinden en een Smartphone voor persoonlijke doeleinden. Om zowel zakelijk als privé 
bereikbaar te zijn, dienen gebruikers beide Smartphones op zak te hebben. Hierdoor ontstaat 
verwarring en irritatie; waarom moeten gebruikers twee apparaten meenemen, terwijl één 
apparaat kan worden gebruikt voor zowel zakelijke als persoonlijke doeleinden (Wilson, 
2011)? Het nieuwe concept 'Bring Your Own Device' (Hierna: BYOD) vervult de behoefte van 
de gebruiker, omdat één apparaat kan worden gebruikt voor zowel zakelijke als persoonlijke 
doeleinden. Met BYOD kunnen gebruikers persoonlijke apparaten zoals Smartphones 
gebruiken voor zakelijke doeleinden, met de voorwaarde dat de persoonlijke apparaten zijn 
voorzien van services en applicaties gereguleerd door de afdeling ICT. Naast de voordelen die 
het BYOD-concept biedt, zijn er volgens Wilson ook verschillende risico's die beheerst moeten 
zijn (Wilson, 2011): 
— Beveiliging van bedrijfsgevoelige informatie; 
— Invoeren van beveiligingsstandaarden die het gebruiksgemak niet beïnvloeden; 
— Voldoen aan compliance-eisen; 
— Verschillende soorten hardware ten aanzien van het gebruik van bedrijfsapplicaties; 
— Verantwoordelijkheden ten aanzien van support moeten worden belegd.  

3.3.4 Bluetooth 
Smartphones beschikken over diverse connectiemethoden of protocollen om te communiceren 
met andere apparaten en netwerken. Eén van deze connectiemethoden of protocollen is 
Bluetooth. Een bluetooth-verbinding komt tot stand door twee apparaten bij elkaar in de buurt 
te brengen. Om de verbinding te bewerkstelligen dienen de apparaten te zijn voorzien van een 
identificatie. Een Smartphone-gebruiker is vaak vrij om een bluetooth-apparaat te voorzien 
van een eigen identificatie (Dagon, Martin & Starner, 2004). 
 
Bluetooth heeft een groter bereik vergeleken met bijvoorbeeld infrarood en is derhalve 
kwetsbaarder voor een aanval. Organisaties zien niet echt het risico van Bluetooth in, 
aangezien ze in de veronderstelling zijn dat Bluetooth-verbinding beperk bereik heeft van circa 
10 meter. Er zijn echter instanties geweest die een Bluetooth-verbinding van één mijl hebben 
mogelijk gemaakt (Dagon, Martin & Starner, 2004). Derhalve dient het ‘beperkte’ bereik van 
een Bluetooth-verbinding niet te worden onderschat. Daarnaast zijn veel organisaties in de 
veronderstelling dat een Bluetooth-verbinding een beperkt risico vormt, aangezien een 
Smartphone-gebruiker zelf een Bluetooth-verbinding dient te activeren. Hiermee wordt 
geimplicieerd dat een Smartphone-gebruiker zich altijd bewust is van een actieve Bluetooth-
verbinding. Dagon, Martin & Starner benadrukken echter dat een Smartphone-gebruiker zich 
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vaak niet bewust is van een actieve Bluetooth-verbinding. Bluetooth kan namelijk ook worden 
geactiveerd als een bepaalde applicatie wordt opgestart (Dagon, Martin & Starner, 2004). 

3.3.5 Voordelen en risico’s Smartphones  
Het gebruik van een Smartpone biedt veel voordelen. Zo kan op afstand communicatie 
plaatsvinden (locatieonafhankelijkheid) en worden verschillende functionaliteiten, zoals 
verschillende communicatiemogelijkheden en protocollen gebundeld in één apparaat. 
Daarnaast bieden concepten zoals BYOD de mogelijk voor gebruikers om eigen Smartphones 
in te zetten voor zowel privé- als zakelijke doeleinden, waardoor het werk en de communicatie 
tussen gebruikers prettiger is. 
 
Naast de vele mogelijkheden en voordelen die Smartphones bieden, bestaan er ook 
beveiligingrisico’s. Gebruikers van Smartphones zijn in de veronderstelling dat Smartphones 
beter beveiligd zijn dan desktops en laptops; een Smartphone draag je immers altijd bij je en is 
derhalve voorzien van een fysieke beveiliging. Echter, fysieke beveiliging van een Smartphone 
biedt niet altijd de garantie van voldoende beveiliging. De veronderstelling van een ‘veilige’ 
Smartphone leidt vaak tot een vals gevoel van veiligheid van een Smartphone (Dagon, Martin 
& Starner, 2004). Als een Smartphone-gebruiker een onveilig gevoel zou hebben bij het 
gebruik van een Smartphone, dan zou een Smartphone niet zijn voorzien van alle persoonlijke 
en bedrijfsgevoelige informatie. 
 
Het gebruik van Smartphones leidt tot nieuwe beveiligingsuitdagingen. Lopez stelt dat 
Smartphones die particulier zijn aangeschaft (in tegenstelling tot Blackberry’s die veelal door 
een organisatie worden ingekocht), vaak onbeveiligd zijn. Een organisatie heeft vaak geen grip 
op de beveiliging, aangezien de mate van beveiliging tenslotte is belegd bij een particulier 
(BYOD). Een particulier aangeschafte Smartphone is veelal niet voorzien van een wachtwoord. 
Daarnaast stelt Lopez dat Smartphones vaker verloren raken dan laptops en verliezen niet 
altijd direct worden gemeld (Lopez, 2009).  
 
Doordat diverse risico’s gepaard gaan met het gebruik van Smartphones, is het van belang 
risico’s in relatie tot het gebruik van Smartphones duidelijk te identificeren. 
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3.4 ICT-ontwikkeling B: Social Media 

3.4.1 Inleiding 
Het concept Social Media staat aan de top van de agenda van verschillende bestuurskundigen 
binnen organisaties (Kaplan & Haenlein, 2010). Social Media is niet langer een optie voor een 
organisatie, maar een verplichting. Zelfs de Fortune Global 100 companies moeten er aan 
geloven; van de Fortune Global 100 companies gebruikt 65 procent Twitter, 54 procent heeft 
een Facebook-profiel, maakt 50 procent gebruik van de videokanalen van Youtube en 
participeert 33 procent aan blogs (ISACA, 2010). Daarnaast geven verschillende managers 
aan dat de verkiezing van Barack Obama de grootste en meest succesvolle Social Media-
campagne is geweest (Gordon, 2009). Vliegtuigmaatschappijen betrekken Social Media bij de 
bedrijfsstrategie. Zo heeft KLM recentelijk laten weten, dat passagiers de keuze hebben naast 
wie ze komen te zitten aan de hand van inzet van Social Media. Bij het inchecken van een 
passagier op internet is er de mogelijkheid om het account van Facebook te koppelen. Zo weet 
een andere passagier welke personen op welke plaatsen zijn ingecheckt. KLM beweert dat dit 
handig kan zijn voor zakenreizigers om nieuwe contacten op te doen (KLM laat passagiers 
buurman kiezen via Social Media, 2011). Sommige industriegoeroes claimen dat als je als 
organisatie geen aandacht spendeert aan het inzetten van Social Media-toepassingen zoals 
Facebook, Youtube en Second Life, je niet meetelt in de wereld van cyberspace (Kaplan & 
Haenlein, 2010). Tenslotte laat Dirk Scheringa in het Financieel Dagblad op 27 juli 2010 het 
volgende weten: “Als ik de Social Media beter in de gaten had gehouden en de beeldvorming op 
tijd was bijgesteld, had ik de DSB Bank nog kunnen redden.” (Social Media mogelijk luchtbel, 
2010).  
 
Tot op de dag van vandaag zijn Social Media overal bij betrokken. Social Media is een 
snelgroeiend fenomeen waar ook organisaties niet meer om heen kunnen. Hieronder is een 
aantal feiten ten aanzien van Social Media weergegeven:  
— In januari 2009 beschikt de sociale netwerksite Facebook over 175 miljoen 

geregistreerde leden. Om dit aantal in perspectief te plaatsen: Duitsland heeft circa 80 
miljoen inwoners (Kaplan & Haenlein, 2010). 

— In 2010 werden per dag 2 miljard video's bekeken op YouTube en werd 35 uur aan 
materiaal per minuut geüpload (Comscore: sterke groei Facebook en Twitter in 2009, 
2010). 

— Iedere dag worden ruim 1,1 miljard berichten geschreven op Twitter (Comscore: sterke 
groei Facebook en Twitter in 2009, 2010). 

— In 2010 werden 25 miljard tweets verstuurd en werden 100 miljoen nieuwe accounts 
geopend (Internet in 2010, 2011). 

 
Ondanks de vele uitingen omtrent Social Media, zijn Social Media een omslachtig begrip 
waaraan verschillende definities zijn toebedeeld. Hieronder zijn enkele definities uit de 
literatuur weergegeven: 
— ISACA (2010): “Social media technology involves the creation and dissemination of 

content through social networks using the Internet. The differences between traditional 
and social media are defined by the level of interaction and interactivity available to the 
consumer. For example, a viewer can watch a news broadcast on television with no 
interactive feedback mechanisms, while social media tools allow consumers to comment, 
discuss and even distribute the news. Use of social media has created highly effective 
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communication platforms where any user, virtually anywhere in the world, can freely 
create content and disseminate this information in real time to a global audience ranging 
in size from a handful to literally millions—in less time than it takes to read this document. 
The common link among all forms of social media is that the content is supplied and 
managed by individual users who leverage the tools and platforms provided by social 
media sites.” 

— Gundecha, Barbier & Liu (2011): “Social Media bieden gebruikers de mogelijkheid 
middels een efficiënte en plaatsonafhankelijke manier met elkaar te communiceren en te 
netwerken vergeleken met traditionele media.” 

— Boyd & Ellison (2007): “Social Media omvatten web-based services die individuen 
toestaan om (1) de bouw van een publiekelijk of afgeschermd profiel te verwezenlijken, 
(2) (profiel)informatie met een afgestemde lijst van gebruikers te delen en (3) inzicht te 
krijgen hoe relaties onderling zijn gesteld en hoe informatie met andere gebruikers wordt 
gedeeld." 

 
Daarnaast geldt dat de term Social Media vaak wordt gerelateerd aan Web 2.0. Web 2.0 
betreft een term die geïntroduceerd is in 2004 en is een nieuwe methodiek voor software-
ontwikkelaars en eindgebruikers van het World-Wide-Web (hierna: WWW), waarmee continu 
content kan worden bediscussieert en aangepast, door meerdere personen via blogs, 
Wikipedia's en samenwerkende projecten (Stephen & Toubia, 2009). Om de mogelijkheden van 
Web 2.0 te bewerkstelligen zijn er grote veranderingen geweest ten aanzien van het WWW. 
Deze veranderingen hebben geleid tot nieuwe ontwikkeltechnologieën, zoals Adode Flash, 
Really Simple Syndication (hierna: RSS) en Asynchronous JavaScript and XML (hierna: AJAX). 
Web 2.0 is derhalve een ontwikkeling die als ‘enabler’ fungeert voor Social Media (Kaplan & 
Haenlein, 2010). 

3.4.2 Definitie en classificatie toepassingen van Social Media 
Zoals eerder benoemd is Social Media een begrip dat in de literatuur verschillend wordt 
gedefinieerd. Hoewel vorengenoemde definities onderling verschillen, zijn er veel raakvlakken 
te identificeren. Deze raakvlakken zijn:  
— efficiënter delen van informatie door plaatsonafhankelijkheid van het internet in 

tegenstelling tot traditionele media; 
— opbouwen van relaties met andere gebruikers door te netwerken, middels een 

verzameling van verschillende communicatievormen; 
— delen van informatie, gecreëerd door gebruikers, voor gebruikers.  
 
Er zijn verschillende toepassingen van Social Media te onderkennen, die hedendaags worden 
ingezet door particulieren en organisaties. Kaplan & Haenlein onderschrijven de volgende 
vormen van Social Media (Kaplan & Haenlein, 2010):  
— Blogs: Geschreven content door een individu en becommentarieerd door anderen.  
— Samenwerkende projecten: Geschreven content in samenwerking met verschillende 

gebruikers, waarbij andere gebruikers content kunnen veranderen en toevoegen 
(Wikipedia). 

— Social network sites: Sites waarmee gebruikers relaties kunnen opbouwen met andere 
gebruikers, waarbij persoonlijke profielen met elkaar worden gedeeld en waarbij 
gebruikers in contact blijven met andere gebruikers (Facebook, Myspace, Linkedin, 
Hyves, Twitter).  
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— Content communities: Het delen van mediabestanden tussen verschillende gebruikers 
(YouTube). 

— Virtuele social worlds: Virtuele 3D-werelden waarbij gebruikers content creëren, zoals 
virtuele kleding en meubelen en deze content verkopen aan andere gebruikers, in ruil 
voor virtueel geld (Second Life). 

— Virtuele game worlds: Virtuele 3D-werelden waarbij gebruikers zich voordoen als 
driedimensionale karakters en waarbij gebruikers interactie hebben met andere 
gebruikers, net zoals ze dat in de echte wereld kunnen doen (World of Warcraft).  

 
Kaplan & Haenlein hebben de vormen van Social Media geclassificeerd door twee dimensies te 
introduceren, te weten: 
— Dimensie A - Social Presence / Media Richness: de mate waarin face-to-face contact 

wordt vervangen door een virtuele sociale wereld. Des te hoger de social presence, des 
te hoger de social influence is tussen de communicatie van twee communicatiepartners 
(email vs live-chat). 

— Dimensie B - Self-presentation / Self-disclosure: de relatie tussen het bewust danwel 
onbewust weerspiegelen van persoonlijke informatie in het sociale proces, zoals is 
bedoeld te presenteren.  

 
De verschillende toepassingen van Social Media ten aanzien van de door Kaplan & Haenlein 
geïntroduceerde dimensies, zijn gepresenteerd in Tabel 3.  
 

 

Tabel 3: Classificatie van Social Media in twee dimensies (Kaplan & Haenlein, 2010) 

3.4.3 Voordelen en risico’s van Social Media 
Het inzetten van verschillende toepassingen van Social Media kan organisaties veel voordelen 
bieden. Uit een onderzoek, uitgevoerd onder verschillende marketeers, blijkt dat 85 procent 
van de respondenten het erover eens is dat Social Media (financiële) waarden creëren voor 
organisaties. Een tweede belangrijk voordeel uit het onderzoek betreft de verhoging van 
webverkeer. De mogelijkheid om nieuwe partnerschappen op te bouwen werd ook genoemd 
als één van de beloningen van Social Media. Afsluitend benadrukt de helft van de marketeers 
dat Social Media kunnen leiden tot gekwalificeerde leads (Stelzner, 2009). 
 
Er is ook een studie uitgevoerd waarbij de relatie tussen Social Media en financiële prestaties 
zijn onderzocht. Bij deze studie is bij verschillende bedrijven onderzocht in hoeverre een 
omzetverhoging een resultaat is naarmate je de inzet van diverse Social Media-toepassingen 
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verhoogt. Op basis van de studie werd geconcludeerd dat het inzetten van Social Media leidt 
tot een verhoging van brutomarge en nettowinst (Altimeter, 2009).  
 
Overige voordelen die uit andere studies en praktijksituaties naar voren zijn gekomen 
betreffen een verbetering van merkbekendheid, een professionele uitstraling (Kaplan & 
Haenlein, 2010), directe contacten met consumenten en de mogelijkheid tot het uitvoeren van 
analyses waarmee adequate verkoopvoorspellingen kunnen worden gedaan (Sterne, 2010).  
 
Naast de vele mogelijkheden en voordelen die Social Media bieden, bestaan ook 
beveiligingrisico’s. De grootste beveiligingsbedreigingen ontstaan binnenin de organisatie. In 
een technology security-onderzoek in 2009 uitgevoerd door Deloitte is het volgende 
geconcludeerd: “Social networks such as Facebook, MySpace, Twitter and blogs can be 
powerful enablers. However they also increase organizations’ internal security challenges.” 
(Deloitte, 2009). Meer dan 80% van de respondenten uit het onderzoek benadrukt dat een 
groot risico aanwezig is bij het gebruik van ‘Web 2.0’ en het gebruik (misbruik) van gegevens 
op sociale netwerksites zoals Facebook, Hyves of MySpace. 
 
Doordat diverse risico’s bestaan bij het gebruik van Social Media, is het van belang risico’s in 
relatie tot het gebruik van Social Media duidelijk te identificeren.  
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4 Risicoanalyse 

4.1 Inleiding 
Deelvraag 2 betreft: Met welke risicoanalysemethode kunnen risico’s op een methodologische 
en erkende wijze worden geïdentificeerd en wordt een zo hoog mogelijke management 
commitment ten aanzien van de geïdentificeerde risico’s en de urgentie daarvan verkregen? 
Deze deelvraag is beantwoord middels het uitvoeren van een risicoanalyse, die de volgende 
twee doelstellingen nastreeft: 
1 De risicoanalyse is uitgevoerd middels een erkende en gebruikelijke 

risicoanalysemethode, waarmee de uitgevoerde risicoanalyse en de daarbij in kaart 
gebrachte risico’s op een methodologische en erkende wijze zijn verantwoord; 

2 De risicoanalyse is uitgevoerd op een zodanige wijze, dat commitment van het 
management ten aanzien van de geïdentificeerde risico’s en de urgentie daarvan wordt 
verkregen. 

 
In de volgende paragrafen is beschreven hoe aan deze doelstellingen is voldaan en welk Risk 
Framework is geselecteerd. Hiermee is deelvraag 2 beantwoord.  

4.2 Belang van een risicoanalysemethode 
Technologisch geassocieerde risico’s ten aanzien van nieuwe en geïmplementeerde ICT-
ontwikkelingen binnen een organisatie kunnen, indien onvoldoende beheerst, nadelige 
consequenties met zich meebrengen. Het in kaart brengen en mitigeren van dergelijke risico’s 
is altijd een uitdagende ervaring geweest voor organisaties, stelt het IT Governance Institute 
(ITGI, 2005). ITGI is een instituut dat zich richt op het verbeteren van verschillende 
onderwerpen rondom ICT voor organisaties, zoals IT Governance, IT Investment en de 
identificatie en mitigatie van ICT-risico’s.  
 
In 2004 heeft ITGI in samenwerking met Lighthouse Global een onderzoek uitgevoerd. Bij dit 
onderzoek zijn 200 ICT-professionals, verspreid over veertien landen, ondervraagd (ITGI, 
2005). Op basis van dit onderzoek zijn bevindingen gedaan waarmee een aantal conclusies 
kan worden getrokken:  
 
1 Onjuiste risico-identificatie leidt tot onvoldoende management commitment 

ITGI geeft aan dat 80% van de ondervraagden de identificatie en de impact van ICT-
risico’s belegt bij het management. ITGI stelt dat door de technische complexiteit ten 
aanzien van ICT-ontwikkelingen en het gebrek aan technische kennis van het 
management, het management van organisaties niet altijd in staat is de identificatie en 
daarmee de impact van ICT-risico’s in te schatten (ITGI, 2005). Daarnaast wordt de 
impact van ICT-risico’s niet altijd voldoende door het management begrepen, wat kan 
leiden tot onvoldoende support ten aanzien van de mitigatie van risico’s. Risico’s dienen 
dus niet altijd door het management te zijn geïdentificeerd. 

 
2 Risicoclassificatie verhoogt management commitment 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek van ITGI is een aantal bedreigingen 
geïdentificeerd. Hieronder zijn deze bedreigingen weergegeven, evenals het percentage 
in hoeverre de ondervraagden de bedreigingen als belangrijk typeren: 
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o Bedreigingen vanuit een extern perspectief (buiten de organisatie) – 43 % 
o Bedreigingen in de vorm van fouten en blunders – 23 % 
o Bedreigingen vanuit een intern perspectief (binnen de organisatie) – 15 % 
o Bedreigingen in de vorm van fysieke schade – 12 %  

 
Risico’s in de vorm van bedreigingen die in onvoldoende mate zijn gemitigeerd middels 
het inzetten van toepasbare maatregelen, kunnen diverse vormen van schade 
aanrichten. ITGI concludeert dat ICT-professionals veel waarde hechten aan de termen 
beveiliging, beschikbaarheid en integriteit wanneer er wordt gesproken over gegevens in 
de Informatievoorziening. Door het classificeren van geïdentificeerde risico’s kan een 
relatie worden gemaakt met de meest van belangzijnde bedreigingen. Door het 
classificeren van risico’s worden risico’s en daarbij behorende bedreigingen die een 
organisatie loopt herkend, waarmee managementsupport (commitment) ten aanzien van 
het opvolgen van risico’s wordt verhoogd. Daarnaast draagt risicoclassificatie bij aan het 
begrijpen van de impact van risico’s die gepaard gaan met ICT-ontwikkelingen (ITGI, 
2005).  

 
3 Het belang van de juiste risico-eigenaren 

Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat voor de meeste organisaties geldt, dat bij 
de risico-identificatie van ICT-ontwikkelingen in onvoldoende mate proceseigenaren en 
ICT-gebruikers betrokken zijn (ITGI, 2005). Het ITGI benadrukt dat proceseigenaren 
betrokken moeten zijn bij de risico-identificatie inzake de ICT-ontwikkelingen, in 
tegenstelling tot het ICT-management; risico’s dienen vanuit een businesscontext te 
worden geïdentificeerd. Doordat de risico-identificatie veelal bij de verkeerde partijen is 
belegd, loopt een organisatie het risico dat de risico-identificatie niet vanuit het juiste 
perspectief is uitgevoerd. Hierdoor zijn er in onvoldoende mate risico-eigenaren aan de 
risico’s gekoppeld. Daarbij kan het ook voorkomen dat risico’s niet beschikken over een 
eigenaar. Hierdoor loopt een organisatie het risico dat er geen adequate maatregelen 
zijn opgesteld voor risico’s en deze tevens niet worden bewaakt. ITGI concludeert dat 
voor ieder risico een verantwoordelijke en juiste eigenaar moeten worden aangesteld, 
waaronder proceseigenaren en overige gebruikers van ICT (ITGI, 2005).  
 

4 Inzetten van Best Practices vergroot management commitment 
Het ITGI concludeert op basis van het onderzoek dat de interesse van het management 
ten aanzien van het inzetten van Best Practices en control frameworks de laatste jaren is 
toegenomen (ITGI, 2005). In de praktijk gebruiken accountantskantoren en IT 
consultancy-bedrijven Best Practices onder meer bij het uitvoeren van risicoanalyses en 
audits (ISACA, 2011). ITGI stelt dat het belang van ICT-risico’s meer gaat spelen bij het 
management, door het inzetten van Best Practices. 

 
Op basis van het onderzoek kan worden samengevat dat het van essentieel belang is, dat ICT-
risico’s in voldoende mate zijn geïdentificeerd, geclassificeerd en verantwoordelijke risico-
eigenaren zijn aangesteld, om daarmee een effectieve beheersvorm omtrent ICT-risico’s te 
realiseren. Daarentegen is het van belang dat de impact van ICT-risico’s door het management 
wordt begrepen, zodat de urgentie van het mitigeren van ICT-risico’s beter wordt onderkend. 
Management commitment kan onder andere worden gerealiseerd door de inzet van Best 
Practices. Deze conclusie benadrukt het belang van een juist ingericht Risk Management-
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proces dat staat of valt met het gebruik van een gevalideerde, erkende en passende 
risicoanalysemethode voor de organisatie.  

4.3 Inventarisatie van risicoanalysemethoden 
In dit hoofdstuk wordt de uitgevoerde inventarisatie van risicoanalysemethoden toegelicht. 
Deze risicoanalysemethoden bevatten modellen en frameworks die in de literatuur bekend 
staan als Best Practices. De inventarisatie heeft betrekking gehad op de selectie van drie 
gebruikelijke risicoanalysemethoden, te weten COSO ERM, ISO 31000 en M_o_R. Definities, 
afkortingen en auteurs zijn in onderstaande paragrafen toegelicht. 

4.3.1 COSO - ERM 
Het ERM-framework is ontwikkeld door The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (hierna: COSO). Het Enterprise Risk Management framework (hierna: 
ERM) is een framework, waarmee een organisatie doelstellingen kan definiëren (dimensie 1) in 
relatie tot risico’s die moeten worden beheerst (dimensie 2) en de activiteiten die moeten 
worden belegd bij stakeholders om risico’s te beheersen (dimensie 3). Deze drie dimensies zijn 
in het ERM-framework driedimensionaal weergegeven in een kubus (zie Figuur 2).  
 
Bij het ERM-framework ligt de aandacht op de interne beheersing binnen een organisatie in 
relatie tot het behalen van organisatiedoelstellingen op strategic, operational, reporting- en 
compliance-niveau (COSO, 2004). Het ERM-framework bevat een brede blik op het gebied van 
risico-identificatie, verspreid over verschillende organisatie-eenheden. Daarnaast is het ERM-
framework gericht op het bereiken van interne controle en beheersing, zodat een organisatie 
haar strategische doelstellingen kan behalen (Bowling & Rieger, 2005). COSO kan derhalve 
worden gezien als beheersmodel, in tegenstelling tot een stapsgewijs uit te voeren 
risicoanalyse. COSO ERM leent zich in onvoldoende mate als risicoanalysemethode voor deze 
scriptie. Voor een visuele weergave van het ERM-framework verwijzen wij naar Figuur 2.  
 

 

Figuur 2: ERM-framework van COSO (COSO, 2004) 
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4.3.2 ISO 31000 - Risk Management Process 
The International Organization for Standardization (hierna: ISO) heeft in 2009 een Risk 
Management Process (hierna: RMP) geïntroduceerd, te weten ISO 31000. Middels het RMP 
kunnen organisaties risico’s identificeren en beheersen om organisatiedoelstelling te behalen 
(ISO/IEC 31000, 2009). Het RMP omvat vijf stappen: 
1 Communication and consultation: Identificeren van risico-stakeholders in de organisatie 

en ze betrekken bij het RMP. 
2 Establishing context: Het opstellen van de risicocontext en grenzen, ten aanzien van de 

risicobehoefte en risicoactiviteiten.  
3 Riks assessment: Het proces van het identificeren, analyseren en evalueren van risico’s.  
4 Risk treatment: Het formuleren van een risicorespons: accepteren, negeren of mitigeren 

van risico’s. 
5 Monitoring and review: Periodiek evalueren waarnodig bijstellen van het RMP. 
 
Het RMP beschrijft het identificeren, analyseren en evalueren van risico’s in één processtap. 
Het RMP leent zich in onvoldoende mate als risicoanalysemethode voor deze scriptie, 
aangezien het gewenste detailniveau ontbreekt. Verwezen wordt naar Figuur 3 ter illustratie 
van het RMP. 
 

 

Figuur 3: Risk Management Process ISO 31000, (ISO/IEC 31000, 2009) 
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4.3.3 OGC – M_o_R-framework 
Het Office of Government Commerce (hierna: OGC) heeft het risk management framework 
Management of Risk: Guidance for Practitioners (hierna: M_o_R) geïntroduceerd. Het M_o_R-
framework bestaat uit negen stappen, te weten (1) Define a framework, (2) Identify the risks, 
(3) Identify probable risk owners, (4) Evaluate the risks, (5) Set acceptable levels of risk, (6) 
Identify suitable responses to risk, (7) Implement responses, (8) Gain assurance about 
effectiviness en (9) Embed and review.  
 
Het M_o_R-framework biedt een gedetailleerd overzicht inzake het uitvoeren van een 
risicoanalyse, in tegenstelling tot andere risicoanalysemethodes. Deze conclusie is tevens 
bevestigd door Damirez (Damirez, 2008). Het M_o_R-framework leent zich in voldoende mate 
als risicoanalysemethode voor deze scriptie. In de volgende paragraaf is deze conclusie verder 
onderbouwd. Verwezen wordt naar Figuur 4 ter illustratie van het M_o_R-framework. 
 

 

Figuur 4: M_o_R-framework (ITGI, 2005) 
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4.4 Selectie van een risicoanalysemethode 
Voor dit onderzoek is het M_o_R-framework als risicoanalysemethode geselecteerd, op basis 
van onderstaande argumenten: 
1 Verhoging management commitment: Het M_o_R-framework omvat onder andere de 

volgende stappen: (A) risico’s identificeren, (B) risico-eigenaren benoemen (C) risico’s 
evalueren en herkenbaar te maken door risicoclassificatie, (D) de urgentie van risico’s 
identificeren en (E) risico’s mitigeren middels erkende controls en maatregelen, 
voortkomend uit Best Practices en control frameworks. Deze stappen raken de vier 
conclusies die eerder zijn getrokken in paragraaf 4.2 om management commitment te 
verhogen.  

2 Simpliciteit en platheid: Het M_o_R-framework heeft een hoge mate van simpliciteit. Aan 
de hand van het M_o_R-framework worden op chronologische wijze risicoanalysestappen 
uitgevoerd, waardoor het M_o_R-framework de toepasbaarheid verhoogt. Derhalve is 
het M_o_R-framework voor managers van organisaties gemakkelijk te begrijpen. 

3 Detailniveau: Het M_o_R-framework omvat als risicoanalysemethode een hoge mate van 
detail, gezien het aantal stappen dat wordt uitgevoerd in tegenstelling tot andere 
risicoanalysemethoden (Damirez, 2008). Hierdoor kunnen risico’s in meer detail worden 
geïdentificeerd, geclassificeerd en geëvalueerd. 

4 Internationaal geaccepteerde standaard: Het M_o_R-framework is als 
risicoanalysemethode een internationaal geaccepteerde standaard (ITGI, 2005). 

 
Middels vorengenoemde onderbouwing is tevens aan de doelstellingen voldaan ten aanzien 
van het selecteren van de risicoanalysemethode, zoals geïntroduceerd in paragraaf 4.1. 

4.5 Reikwijdte van de risicoanalysemethode 
Ten aanzien van de uitgevoerde risicoanalyse zijn de eerste vijf processtappen van het M_o_R-
framework toegepast, te weten het identificeren van risico’s, het toekennen van risico-
eigenaren, het evalueren en classificeren van risico’s en het definiëren van controls en risico-
mitigerende maatregelen (risk responses). Deze vijf stappen zijn onderdeel geweest van de in 
dit onderzoek uitgevoerde risicoanalyse.  
 
Het M_o_R-framework onderkent meer stappen die geen onderdeel van de door ons 
uitgevoerde risicoanalyse zijn geweest er derhalve buiten de reikwijdte van het onderzoek 
vallen. De stappen zijn hieronder opgesomd:  
— Het implementeren van controls en maatregelen (Implement responses). 
— Het toetsen van de effectiviteit en de werking van de geïmplementeerde controls en 

maatregelen (Gain assurance about effectiveness).  
— Het reviewen en aanpassen van het controls en maatregelen (Embed and review). 
— Het opstellen en definiëren van een framework (Define a framework). 
 
Het M_o_R-framework geeft niet expliciet aan welke stap de beginstap betreft van de 
risicoanalyse. Zo kan de stap ‘Define a framework’ zowel een begin- als eindstap betreffen. In 
relatie tot de uitgevoerde risicoanalyse in deze scriptie betreft ‘Define a framework’ de 
eindstap, aangezien er een RCF is gedefinieerd en opgesteld.  
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Ter verduidelijking zijn de uitgevoerde stappen in dit onderzoek van het M_o_R-framework 
grijs gearceerd (A tot en met E). Zie hiervoor Figuur 5. In de volgende paragraaf zijn de 
uitgevoerde risicoanalysestappen A tot en met E nader toegelicht.  
 
Belangrijke opmerking 
In dit hoofdstuk is uitgelegd hoe wij een risicoanalysemethode hebben gebruikt om te komen 
tot een RCF. De vier additionele stappen die het M_o_R-framework onderkent zijn niet 
uitgevoerd, maar dienen wel door een organisatie te worden uitgevoerd. Daarnaast kan het 
organisaties helpen om met het RCF risico’s te identificeren en te beheersen. Het RCF betreft 
geen totaaloplossing die ‘1 op 1’ kan worden gebruikt en daarmee alle risico’s afdekt. Het RCF 
dient te worden toegespitst op een specifieke situatie en te worden aangepast aangezien 
risico’s dynamisch zijn. Het RCF betreft derhalve geen statisch en uitsluitende checklist, maar 
meer een generiek hulpmiddel. ISACA’s Social Media Audit/Assurance Program (ISACA, 2011) 
en Cobit 4.1 (ISACA, 2007) benadrukken respectievelijk met de normen 2.1.1 en PO9.4 / 
ME4.5, dat er altijd een risicoanalyse moet worden uitgevoerd bij een nieuw IT-project. Het 
uitvoeren van een risicoanalyse houdt niet in dat een framework zoals een RCF wordt 
bestudeerd en geïmplementeerd. Er dient te allen tijde een risicoanalyse te worden 
uitgevoerd, zodat risico’s volledig in kaart worden gebracht. Daarnaast dient periodiek te 
worden geanalyseerd in hoeverre de risico’s nog actueel zijn en voldoende zijn afgedekt door 
beheersmaatregelen. 
 

 

Figuur 5: Uitgevoerde stappen van M_o_R-framework 
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4.6 Toepassen van de risicoanalysemethode 
In onderstaande alinea’s zijn de door ons uitgevoerde risicoanalysestappen toegelicht. 
 
Stap A: Identify the risks 
In het kader van het onderzoek zijn twee ICT-ontwikkelingen ten aanzien van HNW nader 
onderzocht. Op basis van het literatuuronderzoek zijn de ICT-ontwikkelingen nader 
gedefinieerd en toegelicht. Daarnaast zijn voordelen van de ICT-ontwikkelingen en potentiële 
risico’s geïdentificeerd. De identificatie van deze specifieke risico’s van de ICT-ontwikkelingen 
omvat stap A van de risicoanalyse.  
 
Stap B: Identify probable risk owners 
Het aanstellen van risico-eigenaren aan geïdentificeerde risico’s betreft een fundamenteel 
aspect van het beheersen van ICT (ITGI, 2005). Middels stap B van de risicoanalyse zijn risico-
eigenaren toegekend aan de geïdentificeerde risico’s uit stap A. Iedere organisatie heeft een 
eigen benoeming voor haar ICT-functionarissen met daarbij horende eigen taken en 
verantwoordelijkheden. De volgende functionarissen zijn toegekend aan de verschillende 
risico’s: 
— Algemeen manager (Chief Executive Officer) 
Een Chief Executive Officer (hierna: CEO) of algemeen directeur is een functionaris in een 
organisatie die de eindverantwoordelijkheid heeft binnen het bestuur van een organisatie. De 
specifieke rol die een CEO heeft hangt veelal af van de soort organisatie en de daarbij horende 
organisatievorm. Een CEO is vaak betrokken bij de directie van een organisatie, die 
strategische beslissingen neemt en moet sturen op de resultaten binnen een organisatie. 
 
— ICT manager 
Een ICT Manager is verantwoordelijk voor de inrichting en beheersing van ICT binnen een 
organisatie. Onder de verantwoordelijkheid valt de inrichting en het beheer rondom 
informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Daarnaast is de ICT manager 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van informatiesystemen, netwerken en 
databases. 
 
— HR manager 
Een HR manager is verantwoordelijk voor de specifieke invulling van het personeelsbeleid en 
personeelszaken binnen een organisatie. Het personeelsbeleid omvat het geheel van 
maatregelen gericht op het behalen van organisatiedoelstelling door werknemers.  
 
— Risk Officer 
Een Risk Officer is verantwoordelijk voor het identificeren en beoordelen van (technische) 
risico’s in een organisatie of bij een project. Daarnaast is een Risk Officer verantwoordelijk 
voor het bepalen van beheersmaatregelen waarmee risico’s kunnen worden beheerst. Een Risk 
Officer kan tevens betrokken zijn bij de uitvoering van audits, waarbij risico’s en daarbij 
horende beheersmaatregelen worden getoetst.  
 
— Systeembeheerder 
Een Systeembeheerder is verantwoordelijk voor de goede werking van informatiesystemen en 
apparten, gericht op ondermeer het maken van back-ups, het installeren van hardware en 
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software, het beveiligen van netwerktoegang en het toevoegen, wijzigen of ontnemen van 
gebruikersrechten in of op informatiesystemen en apparaten.  
 
Stap C: Evaluate the risks 
Risico’s in de vorm van bedreigingen die in onvoldoende mate zijn gemitigeerd middels het 
inzetten van controls en maatregelen, kunnen diverse vormen van schade aanrichten binnen 
organisaties (ITGI, 2005). Door het classificeren van geïdentificeerde risico’s kan een relatie 
worden gemaakt met de meest van belang zijnde bedreigingen. Door het classificeren van 
risico’s worden risico’s en daarbij behorende bedreigingen die een organisatie loopt herkend, 
waarmee de support van het management ten aanzien van het opvolgen van risico’s wordt 
vergroot. Daarnaast draagt risicoclassificatie bij aan het begrijpen van de impact van risico’s 
die gepaard gaan met ICT-ontwikkelingen.  
 
Om in de behoefte van risicoclassificatie te kunnen voorzien, introduceert ITGI een aantal 
risicoclassificaties. Deze risicoclassificaties zullen in stap C worden toegekend aan de 
geidentificeerde risico’s bij stap A. De volgende risicoclassificaties worden door ITGI 
geïntroduceerd (ITGI, 2005): 
— Investment or expense risk: Het risico dat de gewenste baten niet worden gerealiseerd of 

dat ICT-investeringen te veel geld kosten dan initieel was begroot. 
— Access or security risk: Het risico dat vertrouwelijke of anderszins gevoelige gegevens 

ter beschikking worden gesteld aan iemand, zonder daarvoor te zijn geautoriseerd.  
— Integrity risk: Het risico dat er niet kan worden gesteund op de betrouwbaarheid van 

gegevens, omdat de gegevens niet integer zijn.  
— Relevance risk: Het risico dat de juiste gegevens niet aan de juiste functionarissen op het 

juiste moment worden gecommuniceerd, waardoor de juiste acties niet kunnen worden 
genomen. 

— Availability risk: Het risico dat gegevens of een dienst niet beschikbaar zijn.  
— Infrastructure risk: Het risico dat een organisatie niet over een passende ICT-

infrastructuur en -systemen beschikt die de (toekomstige) ICT-diensten in voldoende 
mate ondersteunen.  

— Project ownership risk: Het risico dat ICT-projecten falen omdat de gewenste 
doelstellingen van het ICT-project niet worden behaald. 

 
Stap D: Set acceptable levels of risk 
Haisma definieert risico als de kans van optreden van een gebeurtenis vermenigvuldigd met 
het gevolg (Haisma, 2003). Middels deze formule kan een definitie van een acceptabel niveau 
worden gedefinieerd:  
 
Risico = Kans X Gevolg 
 
Ten aanzien van stap D van de risicoanalyse wordt op basis van vorengenoemde formule het 
niveau van een risico geïdentificeerd. Hiervoor zijn de waarden ‘low’, ‘medium’ en ‘high’ 
gebruikt.  
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Stap E: Identify suitable responses to risk 
Een reactie op een risico kan volgens ITGI bestaan uit drie verschillende vormen. Een risico 
kan worden: 
— gemitigeerd door passende controls en maatregelen te implementeren; 
— geaccepteerd door bij optreden geen actie te ondernemen op de daarbij behorende 

consequenties; 
— gedeeld met andere partijen en risico-eigenaren.  
 
In het kader van het onderzoek is er – met inachtneming van de gestelde 
hoofdonderzoeksvraag – bij het uitvoeren van stap E van de risicoanalyse alleen aandacht 
besteed aan het mitigeren van risico’s. De risicomitigatie is uitgevoerd door normen en 
maatregelen te gebruiken uit Best Practices omtrent IT Security en IT Governance, aangezien 
ITGI benadrukt dat Best Practices steeds vaker worden gedragen door het management (ITGI, 
2005).  
 
In het verlengde hiervan licht ISACA toe, dat dergelijke frameworks (c.q. Best Practices) 
ISO/IEC 27001 en COBIT 4.1 betreffen. Deze frameworks worden ingezet door audit- and 
assurance-professionals voor de beheersing en mitigatie van ICT- en daarbij behorende risico’s 
(ISACA, 2011). Om de risico’s die zijn geïdentificeerd bij stap A te mitigeren, zijn 
vorengenoemde drie frameworks gebruikt. Deze frameworks zijn hieronder toegelicht: 
 
— ISO/IEC 27002 
De Code voor Informatiebeveiliging (ISO/IEC 27001) en de Code of Practice (ISO/IEC 27002) 
kunnen worden ingezet voor de invoering van informatiebeveiliging bij organisaties. ISO/IEC 
27001 betreft de norm waartegen een organisatie kan worden gecertificeerd. ISO/IEC 27002 
betreft een handreiking waarmee een organisatie maatregelen kan implementeren 
(Implementation Guidances).  
 
— COBIT 4.1 
COBIT 4.1 betreft een framework opgesteld door ISACA, dat kan worden ingezet als 
ondersteunend middel om ICT te beheersen (IT Governance). COBIT 4.1 betreft een 
framework dat toegespitst is op de control environment, technical issues en business risks 
rondom de beheersing van ICT (ISACA, 2007). Aan de hand van COBIT 4.1. kan een beleid 
worden opgesteld inzake de beheersing van ICT binnen organisaties. Daarnaast is COBIT 4.1 
een internationaal geaccepteerde standaard, gedefinieerd door ISACA als ‘Best Practice’ en 
gebruikt bij het opstellen van het Social Media Audit/Assurance Program door ISACA (ISACA, 
2011). 
 
ISACA heeft gepubliceerd dat een herziende versie van COBIT in het tweede kwartaal van 
2012 zal worden uitgebracht. Deze herziende versie staat bekend als COBIT 5 (ISACA, 2012).  
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5 HNW en de daarmee geassocieerde en conceptuele risico’s  

5.1 Inleiding 
Op basis van de risicoanalyse zijn de gekaderde stappen van het M_o_R-framework 
uitgevoerd, ten aanzien van de ICT-ontwikkelingen (A) Smartphones en (B) Social Media. 
Hiervoor is eerder verwezen naar Figuur 5. Naast risico’s die specifiek gelden voor beide ICT-
ontwikkelingen, zijn generieke risico’s geïdentificeerd die voor beide ICT-ontwikkelingen 
gelden. Om overlap te voorkomen is hiervoor een separate concept risicotabel aangemaakt, 
hiervoor wordt verwezen naar Tabel 4. De geïdentificeerde risico’s ten aanzien van de ICT-
ontwikkelingen Smartphones en Social Media zijn respectievelijk weergegeven in Tabel 5 en 
Tabel 6. Deze concept risicotabellen onderkennen de volgende indeling: 
— Ieder risico is genummerd ten aanzien van de generieke risico’s en de specifieke risico’s 

voor de ICT-ontwikkelingen A en B (zie kolom ‘Nr’); 
— Ieder risico onderkent een witte en een grijze regel (zie kolom ‘Identificatie, ontstaan en 

consequenties risico’); 
o In de witte regels is op basis van het literatuuronderzoek het ontstaan van het 

risico beschreven evenals de potentiële consequenties die gelden voor een 
organisatie bij het optreden van een risico. 

o In de grijze regels is door ons het risico geformuleerd. De formulering is tot 
stand gekomen op basis van het ontstaan van het risico en de potentiële 
consequenties bij het optreden van een het risico, zoals gedefinieerd in de 
literatuur.  

 
Aan de hand van de concept risicotabellen zijn de deelvragen 3 en 4 van deze scriptie 
beantwoord. 
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5.2 Risico’s bij zowel Smartphones als Social Media (Concept) 
In onderstaande concept risicotabel zijn de geïdentificeerde risico’s weergegeven die gelden 
voor zowel Smartphones als Social Media. In de tabel is het ontstaan van het risico beschreven 
evenals de potentiële consequenties die gelden voor een organisatie bij het optreden van een 
risico. Op basis van het ontstaan van het risico en de potentiële consequenties bij het optreden 
van een het risico, zijn de risico’s geformuleerd.  
 
Nr Identificatie, ontstaan en consequenties risico 

AR1 Doordat er gebrek is aan bewustwording inzake het belang van informatiebeveiliging, 
bestaan onder andere de risico’s dat er geen security requirements zijn gedefinieerd, 
dat een formeel, gedocumenteerd en geïmplementeerd informatiebeveiligingsbeleid 
ontbreekt waar niemand voor verantwoordelijk is, of dat het stelsel van getroffen 
maatregelen om risico’s te beheersen onvoldoende samenhangt. 
Het risico ontstaat door een gebrek aan bewustwording van een organisatie rondom het 
belang van informatiebeveiliging. Hierdoor bestaat de kans dat het stelsel van getroffen 
maatregelen ten aanzien van informatiebeveiliging in samenhang onvoldoende 
waarborgen biedt om de onderkende technische en organisatorische risico’s af te 
dekken. Daarnaast ontstaat het risico doordat het stelsel van getroffen maatregelen 
onvoldoende belegd zijn bij een verantwoordelijke partij, onvoldoende zijn 
gecommuniceerd binnen de organisatie en onvoldoende gedragen wordt door het 
management.  
 
Ter illustratie, Blackberry geeft aan dat organisaties onvoldoende bewust zijn van de 
mogelijkheden van Smartphones en zien geen gevaren. ‘De gebruiker heeft een 
Smartphone immers altijd op zak’. Hierdoor is er onvoldoende aandacht gespendeerd 
aan de beveiliging van Smartphones (Blackberry, 2006).  
 
Indien een formeel informatiebeveiligingsbeleid ten aanzien van het gebruik van 
Smartphones en Social Media ontbreekt en derhalve niet is geïmplementeerd, loopt een 
organisatie het risico dat security requirements niet in kaart zijn gebracht, waardoor 
niet alle risico's ten aanzien van Smartphones zijn geïdentificeerd en voldoende worden 
gedragen. Hierdoor ontbreken er passende beveiligingsmaatregelen ten aanzien van 
het beheersen en mitigeren van risico’s, waardoor er bedrijfsgevoelige schade kan 
ontstaan door ondermeer het weglekken van bedrijfsinformatie (ISO/IEC/27002:2005, 
Ernst & Young, 2012). 

AR2 Doordat complexiteiteisen van wachtwoorden bij het inloggen op Smartphones en 
Social Media ontoereikend zijn, bestaat het risico dat wachtwoorden triviaal zijn of 
bekend raken binnen de organisatie, waardoor ongeautoriseerde toegang tot gegevens 
kan plaatsvinden. 
Het risico ontstaat doordat de verplichtingen ten aanzien van de opbouw van een 
wachtwoord (te) eenvoudig is, waardoor wachtwoorden triviaal zijn of bekend kunnen 
raken binnen de organisatie. Ter illustratie, wachtwoorden kunnen worden gebruikt bij 
het inloggen op een Smartphone, het installeren van een applicatie op een Smartphone 
of bij het inloggen van een Social Media-account. Bij het inloggen dient een gebruiker 
middels een accountnaam en wachtwoord in te loggen.  
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Nr Identificatie, ontstaan en consequenties risico 

De consequenties bij het optreden van het risico kunnen leiden tot ongeautoriseerde 
transacties en daarmee de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens binnen de 
organisatie in gevaar brengen (ISO/IEC/27002:2005, Ernst & Young, 2012). 

AR3 Doordat er geen formeel, gedocumenteerde en geïmplementeerde procedure is die 
ertoe bijdraagt dat personeelsmutaties formeel worden doorgegeven en vastgelegd ten 
aanzien van autorisaties en accounts op Smartphones en Social Media, bestaat het 
risico dat autorisaties worden verleend die niet passen bij de betreffende functie, er 
conflicterende autorisaties worden verleend of de autorisaties en account van een 
gebruiker niet of niet tijdig worden gedeactiveerd of gewijzigd. 
Het risico ontstaat doordat er geen formeel gedocumenteerde procedure is 
geïmplementeerd in de organisatie, ten aanzien van die van het doorgegeven en 
vastleggen van personeelsmutaties voor account en autorisaties bij het gebruik van 
Smartphones en Social Media. Aanvragen voor nieuwe gebruikers of mutaties van 
autorisaties worden niet zichtbaar door de leidinggevende van de betreffende 
medewerker tot aan accountniveau goedgekeurd.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico kunnen leiden tot het verlenen van 
autorisaties en accounts die niet passen bij de betreffende functie, er conflicterende 
rechten worden verleend binnen verschillende applicaties of de rechten van een 
gebruiker niet of niet tijdig worden gedeactiveerd of gewijzigd (ISO/IEC/27002:2005, 
Ernst & Young, 2012). 

AR4 Doordat er geen periodieke controle op de juistheid en actualiteit van autorisaties en 
accounts wordt uitgevoerd, bestaat het risico dat autorisaties en accounts van 
medewerkers niet tijdig zijn gewijzigd en/of ontnomen, waardoor medewerkers over te 
ruime- of strijdige autorisaties kunnen beschikken. Hierdoor bestaat de kans op het 
ontstaan van onder andere functievermenging. 
Het risico ontstaat doordat er geen procedure is waarin het periodiek controleren van 
de rechten is beschreven en tevens wordt uitgevoerd ten aanzien van autorisaties en 
accounts van Smartphones en Social Media.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico kunnen leiden tot het niet tijdig 
wijzigen of ontnemen van accounts en autorisaties, waardoor medewerkers ontrecht 
over te ruime- of strijdige rechten beschikken (ISO/IEC/27002:2005, Ernst & Young, 
2012). 

AR5 Doordat er geen formeel, gedocumenteerde en geïmplementeerde procedure is voor 
wijzigingenbeheer, bestaat het risico dat wijzigingen niet getest en ongeautoriseerd in 
productie worden genomen, waardoor onder andere functionaliteiten van een applicatie 
niet meer correct kunnen werken. 
Door het ontbreken van formele procedures voor wijzigingenbeheer waarbij wijzigingen, 
zoals nieuwe versies, updates, patches, hotfixes en configuratiewijzigingen, 
systematisch worden vastgelegd, ontstaat het risico dat ongeautoriseerde of 
ongewenste wijzigingen worden geïmplementeerd.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico zijn het niet tijdig bepalen van welke 
wijzigingen in de programmatuur zijn doorgevoerd en welke testen met welke 
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Nr Identificatie, ontstaan en consequenties risico 

resultaten zijn uitgevoerd, bij het optreden van problemen die mogelijk zijn veroorzaakt 
door softwarewijzigingen. Daarnaast bestaat de consequentie dat koppelingen tussen 
verschillende applicaties niet meer correct werken, waardoor de juistheid van de data in 
gevaar komt. De consequentie van ongeautoriseerde, in productiegenomen wijzigingen 
is dat mogelijke applicatie controles niet meer correct werken, waardoor 
functievermenging kan ontstaan (ISO/IEC/27002:2005, Ernst & Young, 2012). 

AR6 Doordat er geen back-upkopieën van informatie en programmatuur worden gemaakt 
welke regelmatig worden getest overeenkomstig het vastgestelde back-upbeleid, 
bestaat het risico dat de integriteit en beschikbaarheid van informatie onvoldoende is 
gehandhaafd bij een onverhoopte calamiteit. 
Het risico ontstaat doordat er geen back-upbeleid is beschreven en geïmplementeerd, 
waarmee ondermeer is geborgd dat een organisatie periodiek een back-up maakt en 
van informatie en programmatuur en deze test.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico zijn dat bij een onverhoopte calamiteit 
de beschikbaarheid van gegevens onvoldoende is gewaarborgd (ISO/IEC/27002:2005, 
Ernst & Young, 2012). 

AR7 Doordat Smartphones en desktops (waarop Social Media wordt gebruikt) in 
onvoldoende mate zijn beveiligd, bestaat het risico Smartphones en desktops 
geïnfecteerd raken met virussen, Trojan Horses, worms en malware, waardoor 
bedrijfsgevoelige informatie kan worden vernietigd, gestolen of niet beschikbaar kan 
worden gesteld. 
Het risico ontstaat doordat apparaten en software, zoals Smartphones, Desktops en 
Social Media, geïnfecteerd kunnen raken met schadelijke software, doordat apparaten 
en software onvoldoende zijn beveiligd (NIST, 2008, Lopez, 2009, Blackberry, 2006, 
Deloitte, 2009, Lopez, 2009, Stajano & Anderson, 1999, Curphey et al. 2003) en 
gepatched (Hogben & Dekker, 2010). Onder schadelijke software verstaan we virussen, 
Trojan Horses, worms en malware. Hieronder zijn de verschillende vormen van 
kwaadaardige software beschreven:  
— Virus: Een virus is een programma dat is ontworpen om het besturingssysteem, 

applicaties en andere vormen van software te verstoren (Curphey et al. 2003). 
— Trojan Horse: Een Trojan Horse is een programma dat is ontworpen om 

verstoringen te genereren. De schadelijke inhoud van een Trojan Horse is 
‘verpakt’ in een bestand dat niet op een virus lijkt. Hierdoor loopt een organisatie 
het risico dat een Trojan Horse minder snel wordt gedetecteerd door een 
virusscanner, in tegenstelling tot een virus (Curphey et al. 2003). 

— Worm: Een worm heel veel overeenkomsten met een Trojan Horse. In 
tegenstelling tot een Trojan Horse, verspreidt en repliceert een worm zich 
automatisch over het netwerk. Wormen zijn moeilijk te traceren aangezien ze 
onzichtbare besmette bestanden aanmaken en ze zich snel automatisch 
verspreiden over een netwerk (Curphey et al. 2003).  

— Malware: Malware is een verzamelnaam voor de ontworpen code voor het 
beschadigen, vernietigen of blokkeren van een service van een systeem (Whitman 
& Mattord, 2009). 
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Nr Identificatie, ontstaan en consequenties risico 

De consequenties bij het optreden van het risico zijn:  
— Onderscheppen, beschadigen of vernietigen van bedrijfsgevoelige informatie 

(Mcwilliams, 2005, ISACA, 2010) 
— Stelen van bedrijfsgevoelige informatie (Mcwilliams, 2005). 
— Geen beschikbaarheid van systemen en apparaten (ISACA, 2010). 
— Overgenomen systemen (zombies) waarvan de computerkracht wordt gebruikt om 

aanvallen mee uit te oefenen (ISACA, 2010). 
— Additionele resources inzetten om de schadelijke software te bestrijden (ISACA, 

2010). 

Tabel 4: Risico’s bij zowel Smartphones als Social Media (Concept) 
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5.3 Risico’s bij ICT-ontwikkeling A: Smartphones (Concept) 
In onderstaande concept risicotabel zijn de geïdentificeerde risico’s weergegeven voor 
Smartphones. In de tabel is het ontstaan van het risico beschreven evenals de potentiële 
consequenties die gelden voor een organisatie bij het optreden van een risico. Op basis van 
het ontstaan van het risico en de potentiële consequenties bij het optreden van een het risico, 
zijn de risico’s geformuleerd.  
 
Nr Identificatie, ontstaan en consequenties risico 

A1 Doordat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet zijn beschreven en belegd, 
bestaat het risico dat eigenaarschap van Smartphone-gebruikers onvoldoende is belegd. 
Het risico ontstaat doordat procedures van het toekennen en ontnemen van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden onvoldoende beschreven en belegd zijn in een 
organisatie, dat derhalve ook kan gelden voor het proces van eigenaarschap rondom 
Smartphone-gebruikers. Indien er geen passende procedure is waarbij een 
leidinggevende voor het toekennen van een Smartphone aan een gebruiker een 
autorisatie dient af te geven, bestaat het risico dat Smartphones in bezit zijn van 
ongeautoriseerde medewerkers.  
 
Let op: het risico komt grotendeels overeen met het algemene risico bij AR3. Voor 
Smartphones geldt specifiek het toekennen van een fysiek apparaat een gebruiker, in 
tegenstelling tot het toekennen van een ‘niet tastbaar’ account of autorisatie. Hierdoor 
is er voor gekozen het specifieke risico te introduceren bij Smartphones.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico is dat onbevoegden beschikking krijgen 
over een Smartphone. Hierdoor bestaat het risico dat er gebruikt wordt gemaakt van 
netwerkapplicaties die niet passend zijn bij opgestelde functieprofielen van een 
gebruiker (ISO/IEC/27002:2005). 

A2 Doordat beveiligingsinstellingen rondom de verbinding van Smartphones met het 
bedrijfsnetwerk (Remote Access) onvoldoende is ingeregeld, bestaat het risico dat een 
Smartphone-gebruiker niet is geïdentificeerd waardoor de authenticiteit van de 
Smartphone-gebruiker niet kan worden vastgesteld. 
Het risico ontstaat doordat de verbinding van Smartphones met het bedrijfsnetwerk 
onvoldoende is beveiligd en ingeregeld. Hierdoor loopt een organisatie het risico dat het 
identificatieproces tussen de host (Smartphone-gebruiker) en het bedrijfsnetwerk 
onvoldoende is ingeregeld, waardoor de authenticiteit niet kan worden vastgesteld.  
 
De consequentie bij het optreden van het risico, is dat een Smartphone-gebruiker niet 
de gebruiker betreft die hij claimt te zijn. Hierdoor vindt ongeautoriseerde toegang tot 
het bedrijfsnetwerk plaats, wat onder andere kan leiden tot diefstal van 
bedrijfsgevoelige informatie (ISO/IEC/27002:2005).  

A3 Doordat Smartphones kleine apparaten betreffen en daardoor de kans op verlies, 
diefstal en teniet gaan wordt vergroot, bestaat het risico dat bedrijfsgegevens 
ongewenst buiten de organisatie vrijkomen en daarmee toegankelijk worden voor 
derden. 
Het risico ontstaat doordat Smartphones steeds kleiner worden en draagbaar moeten 
zijn, waardoor de kans van verlies, diefstal van een Smartphone wordt vergroot. 
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Hierdoor bestaat het risico dat kwaadwillenden gemakkelijker bij de op een Smartphone 
opgeslagen gegevens kunnen komen (Hoffman, 2007). Een Smartphone beschikt tevens 
vaak over een externe memory-card waar bedrijfsgevoelige informatie opgeslagen is, 
waarvoor tevens de kans op verlies en diefstal geldt. Naast het verliezen en stelen van 
een Smartphone of memory-card dient een Smartphone en memory-card vrij te worden 
gemaakt van gegevens indien men het toestel niet meer gebruikt.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden er toe, dat bedrijfsgegevens 
ongewenst buiten de organisatie vrijkomen en daarmee toegankelijk worden voor 
ongeautoriseerde derden (NIST, 2008). 

A4 Doordat een gebruiker zich onvoldoende bewust is van het gemakkelijk openbaar maken 
van informatie met een Smartphone, bestaat het risico dat bij het openbaar maken van 
locatie-informatie een kwaadwillende weet waar de gebruiker met de Smartphone zich 
bevindt en een betere aanval kan uitvoeren. 
Het risico ontstaat doordat gebruiker van Smartphones vaak onbewust zijn van de 
mogelijkheden en eigenschappen van Smartphones en daarbij horende applicaties en 
websites (Dagon, Martin & Starner, 2004). Zo kan een Smartphone-gebruiker via een 
Social Networking-site zoals Facebook bekend maken waar de gebruiker zich bevind. De 
Smartphone geeft middels GPS informatie door aan Facebook, die vervolgens via 
Google Maps de locatie van de Smartphone en respectievelijk de gebruiker laat zien. 
Voor het delen van bijvoorbeeld locatie-informatie bestaan privacy-settings. Een 
gebruiker is vaak onbewust hoe om te gaan met het instellen privacy-settings, laat 
staan op de hoogte te zijn van het bestaan van deze privacy-settings. Hierdoor bestaat 
het risico dat een Smartphone-gebruiker onopzettelijk en onbewust privacy-gevoelige 
informatie openbaar maakt.  
 
Let op: bij het risico wordt het gebruik van Social Media genoemd. Doordat een 
Smartphone specifiek over een GPS-module beschikt, geldt dit risico specifiek voor 
Smartphones.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden er toe dat kwaadwillende weten 
waar een gebruiker en een Smartphone zicht bevind. De kwaadwillende kan de 
gebruiker stalken of achtervolgen en een geplande aanval uitvoeren op de Smartphone 
(Hogben & Dekker, 2010).  

A5 Doordat Smartphones onvoldoende beveiligd zijn en over specifieke mogelijkheden 
beschikken in tegenstelling tot andere apparaten en software, bestaat een verhoogd 
risico dat een Smartphone geïnfecteerd kan raken met virussen, Trojan Horses, worms 
en malware, waardoor gesprekken kunnen worden afgeluisterd, bedrijfsgevoelige 
informatie kan worden vernietigd, gestolen of niet beschikbaar kan worden gesteld. 
Virussen, Trojan Horses, worms en malware veroorzaken diverse vormen van schade 
ten aanzien van allerlei verschillende apparaten (Smartphones, Desktops, Servers etc.) 
en software (Operating Systems, applicaties etc.).  
 
Let op: Smartphones beschikken over een aantal specifieke mogelijkheden, waardoor de 
kans van het optreden van de risico’s worden vergroot. De algemene risico’s ten 
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aanzien van virussen, Trojan Horses, worms en malware zoals geïntroduceerd bij AR7 
gelden ook. Hieronder zijn de specifieke mogelijkheden van Smartphones beschreven. 
 
Additionele softwarekanalen  
Smartphones beschikken over additionele softwarekanalen die specifiek beschikbaar 
zijn gesteld voor Smartphones. Middels zogenoemde ‘App-stores’ en ‘Markets’ hebben 
Smartphones-gebruikers een additionele mogelijkheid om applicaties te downloaden. 
Smartphones-gebruikers downloaden vaak applicaties zonder daarbij recensies van de 
applicatie en de reputatie van de software-ontwikkelaar van applicatie te raadplegen. 
Smartphones-gebruikers kunnen ook schadelijke software downloaden door het 
ontvangen en openen van schadelijke Short Messaging Services (hierna: SMS). Hierdoor 
wordt de kans op het downloaden van schadelijke software bij Smartphones vergroot 
(Hogben & Dekker, 2010). 
 
Malware komt vaker voor bij Smartphones 
In tegenstelling tot virussen, Trojan Horses en worms, komt Malware vaker voor bij 
Smartphones, in tegenstelling tot andere apparaten zoals Desktops, door de 
beschikbaarheid van Software Development Kits (hierna: SDK) (Whitman & Mattord, 
2009). SDK's betreffen programma's waarmee applicaties worden ontwikkeld voor 
Smartphones. Door het gebruik van SDK's wordt de kans op het ontwikkelen van 
Malware door kwaadwillenden vergroot. Volgens NIST (NIST, 2008) kan Malware op een 
Smartphone terecht komen via downloads, e-mail, SMS en Bluetooth.  
 
Menu voor beveiliging- en configuratie-instellingen 
Smartphones beschikken over een menu waar de beveiliging en configuratie van een 
Smartphone is in te stellen. Indien de gebruiker gebruik maakt van eigen instellingen, 
bestaat de kans dat een Smartphone onvoldoende is beveiligd (Curphey et al. 2003). 
 
De specifieke consequenties voor Smartphones bij het optreden van de risico’s zijn: 
— Afluisteren en opnemen van gesprekken zonder dat spreker(s) daarvan op de 

hoogte zijn. Smartphones kunnen ongezien worden gebeld waarna er vervolgens 
gesprekken worden afgeluisterd en opgenomen door de microfoon van een 
Smartphone. Dit risico treedt alleen op indien de Smartphone is ingeschakeld en 
schadelijke software is geïnstalleerd op de Smartphone (Dagon, Martin & Starner, 
2004). 

— Het verstoren van functionaliteiten van applicaties en mobile services op 
Smartphones, en daarmee de bedrijfsvoering. Verstoringen van de bedrijfsvoering 
brengen hoge kosten met zich mee (Curphey et al. 2003).  

— Het misbruiken van een Smartphone door berichten te sturen onder de naam van 
de gebruiker (NIST, 2008). 

A6 Doordat Smartphones onvoldoende zijn beveiligd en zijn verbonden met publieke 
hotspots en het internet, bestaat het risico dat Smartphones kunnen worden 
aangevallen door een aanvaller die gebruikt maakt van verschillende Attacks, waarmee 
een aanvaller ondermeer ongeautoriseerd toegang verkrijgt tot bedrijfsgevoelige 
informatie, of de beschikbaarheid van een Smartphone negatief wordt beïnvloed. 
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Het risico ontstaat doordat Smartphones onvoldoende zijn beveiligd en tevens 
verbonden zijn met het Internet en hotspots, waardoor Smartphones slachtoffer kunnen 
zijn van diverse Attacks uitgevoerd door een aanvaller. Voor Smartphones gelden 
specifiek Attacks dien hieronder zijn opgenomen.  
 
Direct Attacks 
Direct Attacks zijn volgens Hoffman één van de grootste gevaren voor Smartphones 
(Hoffman, 2007). Hoffman onderkent de volgende varianten van Direct Attacks:  
— Aanval middels het internet: Indien een Smartphone is verbonden met het 

internet, beschikt het over een IP-adres. Aanvallers maken gebruik van scantools 
waarbij het bereik van IP-adressen worden gescand. Middels de scantool worden 
kleine pakketjes naar verschillende IP-adressen gestuurd. Indien een pakketje 
wordt terug gecommuniceerd aan de aanvaller van een scantool, weet de 
aanvaller dat het IP-adres van een actieve host is. Deze host kan een onbeveiligde 
Smartphone zijn die opvolgend door een aanvaller kan worden aangevallen.  

— Aanval middels een publieke hotspot: Een Smartphone kan zijn verbonden met 
een publieke hotspot om gebruik te maken van het internet. Publieke hotspots zijn 
vaak onbeveiligd, waardoor een aanvaller gemakkelijk een aanval kan uitvoeren op 
een Smartphone. Daarnaast heeft een aanvaller de mogelijkheid om het type 
Smartphone te achterhalen aangezien de aanvaller de Smartphone fysiek kan 
zien. Op basis van het type en model Smartphone kan worden bepaald welke 
exploit voor de aanval wordt ingezet. Een exploit Een exploit is een stukje 
software, hoeveelheid gegevens, of een reeks commando's die gebruik maken van 
een bug, glitch of kwetsbaarheid om onverwacht gedrag te veroorzaken op een 
Smartphone. 

 
Phising Attacks 
Phising Attacks zijn aanvallen waarbij een aanvaller toegang verkrijgt tot 
bedrijfsgevoelige informatie via neppe, gedupliceerde websites of SMS-en, die voor een 
Smartphone-gebruiker authentiek lijken (Hogben & Dekker, 2010). Phising Attacks zijn 
niet nieuw en komen tevens voor bij aanvallen op bij Desktops. Een Smartphone is 
echter wel een gemakkelijke prooi voor een Phising Attack, in tegenstelling tot andere 
apparaten zoals Desktops: 
— Smartphones hebben een kleiner scherm waardoor het gemakkelijker is voor 

aanvaller een nepscherm te dupliceren. 
— Smartphones zijn verbonden met ‘App-stores’ en ‘Markets’ welke nieuwe 

softwarekanalen betreffen om software, applicaties en content (dus ook neppe, 
gedupliceerde applicaties etc.) te verspreiden. 

— Smartphones maken gebruik van SMS waarmee aanvaller neppe SMS-en kunnen 
sturen.  

— Smartphones zijn relatief nieuwe apparaten; veel Smartphone-gebruikers zijn niet 
bewust van het feit dat Phising Attacks een risico zijn voor Smartphones. 

 
Surveillance Attacks 
Surveillance Attacks zijn aanvallen waarmee een aanvaller een Smartphone-gebruiker 



 
ICT-ontwikkelingen bij Het Nieuwe Werken: Een Risk Control Framework 43 
 
 

Nr Identificatie, ontstaan en consequenties risico 

onder toezicht houdt, door gebruik te maken van de mogelijkheden die een Smartphone 
biedt. Een Smartphone beschikt vaak over een GPS-module, een camera, een 
accelerometer en een microfoon. Deze mogelijkheden kunnen worden gebruikt doordat 
een aanvaller een spying-tool gebruikt die zijn verspreid via malware die een 
Smartphone-gebruiker download (Hogben & Dekker, 2010). 
 
Man in the Middle Attacks 
Bij een ‘Man in the the Middle Attack’ wordt door een bericht tussen een zender en een 
ontvanger door een aanvaller onderschept, aangepast en doorgestuurd aan de originele 
ontvanger (Curphey et al. 2003).  
 
Denial of Service-Attacks 
Een Denial of Service-Attack (hierna: DoS) betreft een aanval waarbij een Smartphone 
in grote mate herhaaldelijk wordt benaderd met verzoeken, services en corrupte 
pakketten. Hierdoor wordt een Smartphone in grote mate belast, waardoor deze 
uiteindelijk niet meer reageert (Blackberry, 2006). Dagon et al. benadrukken dat DoS 
tevens vaak worden uitgevoerd bij Smartphones waarvan Bluetooth is geactiveerd 
(Dagon, Martin & Starner, 2004).  
 
Malignant Power & Benign Power Attacks 
Er bestaan verschillende aanvallen die specifiek zijn gericht op het verlagen van de 
resterende energie van een Smartphone, waardoor de accu eerder leeg is. Deze 
aanvallen worden "Battery Exhaustion" of "Sleep Deprivation Torture" genoemd 
(Stajano & Anderson, 1999). Dergelijke aanvallen kunnen voorkomen op twee 
verschillende manieren: 
— Malignant Power Attack: Een Malignant power Attack is een aanval waarbij een 

aanvaller een virus of een Trojan Horse in de vorm van een toepassing op een 
Smartphone plaatst. Deze toepassing vraagt een hoog energieverbruik, onder 
andere door het herhaaldelijk aanroepen van diverse services (Stajano & 
Anderson, 1999). 

— Benign Power Attack: Een Benign Power Attack is een aanval waarbij een 
aanvaller een video of een plaatje repliceert, zoals het namaken van een bestaand 
GIF-plaatje. In plaats van een statisch GIF-plaatje bouwt een aanvaller een 
dynamisch GIF-plaatje die iedere keer opnieuw wordt geladen en het 
energieverbruik snel verlaagt. Dergelijke aanvallen zijn lastig te voorkomen 
aangezien deze moeilijk door een virusscanner worden gedetecteerd (Stajano & 
Anderson, 1999). 

 
De consequenties bij het optreden van het risico zijn: 
— Stelen, aanpassen of verwijderen van bedrijfsgegevens (Hoffman, 2007, Curphey 

et al. 2003). 
— Misbruiken van een Smartphone, waarbij een aanvaller zich voordoet als de initiele 

Smartphone-gebruiker (Hoffman, 2007).  
— Buitenwerking stellen van een Smartphone (Hoffman, 2007).  
— Uploaden van Malware naar een Smartphone (Hoffman, 2007).  
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— Ongeautoriseerd toezicht houden over de gebruiker van een Smartphone. Zo kan 
een aanvaller weten of een gebruiker wel of niet thuis, zodat er een inbraak kan 
worden gepland (Hogben & Dekker, 2010). 

— Beschikbaarheid Smartphone verlagen door drastische aantasting van 
energieduur van een Smartphone (Stajano & Anderson, 1999). 

A7 Doordat een Smartphone-gebruiker onbewust Bluetooth kan aanzetten of aan heeft 
staan, bestaat het risico dat de Smartphone slachtoffer kan worden van een aanval. 
Bluetooth biedt aanvallers derhalve een extra mogelijkheid om een Smartphone aan te 
vallen. 
Het risico ontstaat doordat een gebruiker onbewust is van een actieve Bluetooth-
verbinding. 
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden tot een aanval waarbij een 
aanvaller ongeautoriseerd toegang verkrijgt tot bedrijfsgevoelige informatie 
(Blackberry, 2006).  

A8 Doordat een Smartphone-gebruiker de mogelijkheid heeft om een Smartphone bij een 
Bluetooth-verbinding van een eigen naam te voorzien, bestaat het risico dat ongewenst 
uitingen worden gedaan. 
Het risico ontstaat doordat een Smartphone-gebruiker volledige vrijheid heeft inzake 
het invoeren van een Bluetooth-naam.  
 
Het optreden van dit risico kan financiële gevolgen voor een organisatie hebben (Dagon, 
Martin & Starner, 2004). Daarnaast kan een organisatie imagoschade oplopen, indien 
de Smartphone-gebruiker ongewenste namen gebruikt. 

A9 Doordat persoonlijke Smartphones voor zakelijke doeleinden (BYOD) worden gebruikt, 
bestaat het risico dat Smartphones onvoldoende zijn beveiligd in tegenstelling tot 
zakelijke en door de organisatie verleende Smartphones, waardoor onder andere 
bedrijfsgevoelige informatie onvoldoende beveiligd is. 
Het risico ontstaat doordat Smartphone-gebruikers persoonlijke Smartphones 
gebruiken voor zakelijke doeleinden. Deze Smartphones kunnen mogelijk onvoldoende 
zijn beveiligd, in tegenstelling tot zakelijke en door de organisatie verleende 
Smartphones. Daarnaast koppelen Smartphone-gebruikers Smartphones aan het 
bedrijfsnetwerk ten behoeve van het synchroniseren van gegevens. Alle risico’s die 
gelden voor de beveiliging van Smartphones op zakelijk gebied, gelden ook voor het 
gebruik van persoonlijk Smartphones (ISACA, 2010).  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden mogelijk tot het verlies van 
bedrijfsgevoelige informatie, het niet ondersteunen van bedrijfsapplicaties door 
ontoereikende hardware en het niet voldoen aan compliance-standaarden (Wilson, 
2011). Daarnaast kan schadelijke software op het bedrijfsnetwerk worden 
overgebracht, doordat Smartphones vaak worden gekoppeld aan een desktop ten 
behoeve van gegevenssynchronisatie (Dagon, Martin & Starner, 2004). 

Tabel 5: Risico’s bij Smartphones (Concept) 
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5.4 Risico’s bij ICT-ontwikkeling B: Social Media (Concept) 
In onderstaande concept risicotabel zijn de geïdentificeerde risico’s weergegeven voor Social 
Media. In de tabel is het ontstaan van het risico beschreven evenals de potentiële 
consequenties die gelden voor een organisatie bij het optreden van een risico. Op basis van 
het ontstaan van het risico en de potentiële consequenties bij het optreden van een het risico, 
zijn de risico’s geformuleerd.  
 
Nr Identificatie, ontstaan en consequenties risico 

B1 Doordat de verschillende Social Media-toepassingen en de daartoe behorende 
mogelijkheden niet duidelijk zijn geïnventariseerd en de afdeling IT onvoldoende 
betrokken is geweest, bestaat het risico dat verkeerde Social Media-toepassingen 
worden ingezet en gewenste doelstellingen niet worden behaald. 
Zoals eerder geïntroduceerd betreft Social Media een brede term waaronder 
verschillende toepassingen vallen. Hierbij kan worden gedacht aan Blogs, Social 
Networking-Sites en Content Communities. Het risico ontstaat doordat er verschillende 
toepassingen van Social Media bestaan, waardoor de verschillende toepassingen en de 
daarbij behorende mogelijkheden onvoldoende zijn onderzocht en geïnventariseerd, ook 
ten opzichte van de concurrentie (Boyd, Golder & Lotan, 2010).  
 
Om gebruik te kunnen maken van Social Media-toepassingen is de bestaande IT-
infrastructuur vaak voldoende. Er hoeven derhalve geen aanpassingen plaats te vinden 
op de IT-infrastructuur ten behoeve van het gebruik van diverse Social Media-
toepassingen. Hierdoor ontstaat het risico dat de afdeling IT niet voldoende betrokken is 
bij de selectie van Social Media-toepassingen (ISACA, 2010). 
 
De consequenties van het optreden van het risico kan leiden tot het selecteren van 
verkeerde Social Media-toepassingen, waardoor gewenste doelstellingen niet worden 
behaald (Boyd, Golder & Lotan, 2010). 

B2 Doordat de verschillende gebruikte Social Media-toepassingen onvoldoende onderling 
op elkaar zijn afgestemd, bestaat het risico dat gedeelde informatie, berichtgevingen en 
communicatie niet eenduidig en inconsistent zijn. 
Het risico ontstaat doordat organisaties meerdere en verschillende Social Media-
toepassingen inzetten, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. De gedeelte informatie, 
berichtgevingen en communicatie die geuit wordt middels de verschillende Social Media-
toepassingen kan onvoldoende op elkaar zijn afgestemd (aligned). 
 
De consequenties van het optreden van het risico kan leiden tot niet eenduidige, 
inconsistente en tegenstrijdige communicatie en berichtgevingen. Een organisatie kan 
via Twitter bijvoorbeeld een speciale actie promoten waarvan de voorwaarden, zoals die 
door de organisatie via Facebook zijn gecommuniceerd, niet overeenkomen. Door deze 
mismatch van ‘alignment’ kan verwarring bij de klant ontstaan, wat leidt tot 
klantontevredenheid en het oplopen van reputatie- en imageschade (Kaplan & Haenlein, 
2010). 

B3 Doordat gedragsregels, beleiddocumenten en dataclassificatie van gedeelde informatie, 
berichtgevingen en communicatie via Social Media-toepassingen ontbreken, bestaat het 
risico dat zowel bewust als onbewust negatieve uitingen worden gecommuniceerd via 
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Social Media-toepassingen, wat kan leiden tot klantontevredenheid, het oplopen van 
reputatie- en imageschade en het ondervinden van mogelijke legal-issues. 
Het risico ontstaat doordat er geen gedragsregels en beleidsdocumenten zijn opgesteld 
ten aanzien van het gebruik van Social Media-toepassingen. Medewerkers, klanten en 
individuen kunnen bewust negatieve berichten plaatsen die schadelijk zijn voor de 
reputatie en het imago van een organisatie (ISACA, 2011).  
 
Volgens Intermediair hebben twee medewerkers van Domino’s Pizza in 2009 een filmpje 
op YouTube gezet. In het filmpje was te zien dat een medewerker van Domino’s Pizza 
kaas in zijn neus stopt en dit vervolgens op een bestelde pizza van een klant legde. Het 
filmpje verspreidde zich razendsnel via Internet en is tot op de dag van vandaag nog 
steeds te traceren met Google’s searchbar. Een ander voorbeeld betreft een 
medewerker van Interpolis die via Twitter liet weten ‘zich te vervelen@interpolis’. Deze 
berichtgeving riep intern bij Interpolis discussie op over welke berichtgeving wel of niet 
wenselijk is via Social Media (Twitteren volgens de regels van je baas, 2010). 
 
Daarnaast benadrukt ISACA dat medewerkers onbewust bedrijfsgevoelige informatie 
kunnen delen via Social Media-toepassingen, zonder bewust te zijn van de 
consequenties (ISACA, 2010). Medewerkers kunnen bijvoorbeeld plaatjes of logo’s 
plaatsen van een organisatie met een zakelijk Social Media-account, waardoor Legal-
issues ontstaan. 
 
De consequenties bij het optreden van het risico zijn: 
— Verspreiding van bedrijfsgevoelige informatie 
— Verspreiding van valse of fraudegevoelige informatie 
— Legal-issues 
— Concurrentieverlies 
— Verlies van vertrouwen van klanten in de organisatie 
— Reputatieverlies 

B4 Doordat de afdeling HR onvoldoende is betrokken in het Social Media-proces, bestaat 
het risico dat de verantwoordelijk van het opstellen en het communiceren van 
gedragregels aan medewerkers niet is belegd, waardoor medewerkers niet zijn 
geïnstrueerd inzake het gewenste gebruik van Social Medi-toepassingen en daardoor 
mogelijk ongewenste uitingen doen. 
Het risico ontstaat doordat de afdeling HR onvoldoende is betrokken in het Social 
Media-proces. Onder het Social Media-proces wordt het proces verstaan van het 
opstellen van gedragregels bij het gebruik van Social Media-toepassingen door 
medewerkers, en het instrueren en laten ondertekenen van de gedragsregels door 
medewerkers.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden tot het bewust of onbewust 
verspreiden van ongewenste uitingen door medewerkers, wat leidt tot 
klantontevredenheid en het oplopen van reputatie- en imageschade (ISACA 2011). 

B5 Doordat een monitoring-mechanisme ontbreekt waarmee periodiek het Social Media-
proces evenals uitingen van gebruikers en aangemaakte dummy-accounts bij Social 
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Media-toepassingen worden gemonitoord, bestaat het risico dat het Social Media-proces 
niet wordt nageleefd of dat ongewenste uitingen niet tijdig worden gedetecteerd, 
waardoor een organisatie mogelijk reputatie- en imagoschade oploopt, klantvertrouwen 
verliest en legal-issues ondervindt. 
Het risico ontstaat doordat een organisatie niet (tijdig) het Social Media-proces evenals 
ongewenste uitingen van gebruikers en aangemaakte dummy-accounts bij Social Media-
toepassingen detecteert, door het ontbreken van een monitoring-mechanisme. Dummy-
accounts betreffen niet persoongekoppelde, aangemaakte profielen die veelal worden 
gebruikt om voor de organisatie schadelijke berichten te plaatsen (ISACA, 2011). ISACA 
benadrukt dat het een uitdaging betreft om met een passend monitoring-mechanisme 
periodieke monitoring op Social Media uit te voeren: ‘Once access is given to these 
networks, managing content is difficult and becomes a policy and monitoring process.’  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden mogelijk tot 
klantontevredenheid, het oplopen van reputatie- en imageschade en het ondervinden 
van legal-issues (ISACA 2011). 

B6 Doordat er geen gevolgen zijn voor het misbruik of overschrijden van gedragsregels van 
medewerkers bij het gebruik van Social Media-toepassingen, bestaat het risico dat 
gedragsregels worden genegeerd en ongewenste berichtgevingen alsnog worden geuit. 
Het risico ontstaat doordat er geen gevolgen zijn voor misbruik of overschrijding van 
gedragsregels. Bij gebrek aan gevolgen voor misbruik en overschrijding voelen 
medewerkers zich minder snel geremd en voelen zij zich niet verantwoordelijk voor het 
uiten van ongewenste berichtgevingen via Social Media.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico verhogen de kans op het uiten van 
ongewenste berichtgevingen, wat mogelijk leidt tot klantontevredenheid, het oplopen 
van reputatie- en imageschade en het ondervinden van legal-issues (ISACA 2011). 

B7 Doordat er geen ‘damage-control-proces’ bestaat dat kan worden ingezet bij 
aangerichte schade door gebruikers via Social Media-toepassingen, bestaat het risico 
dat de schade niet kan worden hersteld of tot een minimum kan worden beperkt, wat 
kan resulteren in meer schade. 
Het risico ontstaat doordat een organisatie geen ‘damage-control-proces’ heeft 
geïmplementeerd. Een damage-control-proces betreft het proces van het herstellen of 
tot een minimum beperken van aangerichte schade, door het gebruik van Social Media-
toepassingen door medewerkers. Een voorbeeld van een damage-control-proces betreft 
een voorlichtingscampagne die een organisatie kan geven, waarbij de aangerichte 
schade van de daders wordt tegen- en rechtgesproken. Een ander voorbeeld betreft het 
verzoeken van het blokkeren van een (dummy) account bij een leverancier van Social 
Media.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden tot meer schade voor de 
organisatie (ISACA 2011). 

B8 Doordat er geen trainingsprogramma bestaat waarvan de 
uitvoeringsverantwoordelijkheid is belegd bij een afdeling en die periodiek wordt 
afgenomen door medewerkers, bestaat het risico dat medewerkers onvoldoende bewust 
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zijn van de risico’s en gevolgen die gepaard gaan met het gebruik van Social Media-
toepassingen. 
Het risico ontstaat door het ontbreken van een trainingsprogramma die periodiek wordt 
afgenomen door medewerkers.  
 
Het risico ontstaat, indien er wel een trainingsprogramma is opgesteld, dat het 
trainingsprogramma niet wordt afgenomen door medewerkers, omdat de 
uitvoeringsverantwoordelijkheid van het trainingsprogramma door medewerkers niet bij 
een afdeling is belegd.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden tot onvoldoende bewustzijn en 
kennis van de risico’s die gepaard gaan bij het gebruik van Social Media (ISACA 2011). 

B9 Doordat er geen passende vorm van web content filtering wordt toegepast, bestaat het 
risico dat de balans tussen toegankelijkheid en afscherming van Social Media-
toepassingen voor medewerkers, onjuist is ingeregeld. 
Binnen een organisatie zijn er medewerkers die voor zakelijke doeleinden gebruik 
moeten maken van Social Media-toepassingen. Het zakelijk gebruik maken van Social 
Media-toepassingen hoeft niet voor alle medewerkers te gelden. Een balans tussen de 
toegankelijkheid en afscherming van Social Media-toepassingen voor medewerkers in 
benodigd (ISACA, 2010). 
 
Het risico ontstaat doordat er geen passende vorm van web content filtering wordt 
toegepast of omdat de beveiligingsinstellingen van het netwerk op een bepaalde wijze 
zijn ingesteld, waardoor medewerkers die zakelijk gebruik moeten maken van Social 
Media-toepasingen het niet kunnen gebruiken en vice versa (ISACA, 2011). Daarnaast 
blokkeren veel organisatie Social Media zoals Facebook, Youtube en Second Life, omdat 
ze bang zijn dat medewerkers te veel tijd spenderen in plaats van werken (Kaplan & 
Haenlein, 2010).  
 
De consequenties bij het optreden van het risico zijn: 
— Zakelijk niet gebruik kunnen maken van Social Media-toepassingen, terwijl dit wel 

tot de functie behoort.  
— Hoge belasting van netwerk door meerdere gebruikers van Social Media-

toepassingen dan gewenst, waardoor de beschikbaarheid van het netwerk wordt 
aangetast. 

— Verlaging van productiviteit medewerkers door gebruikers van Social Media-
toepassingen voor privédoeleinden. 

— Verhoging van blootstelling tot virussen en malware, aangezien sessies van Social 
Media-toepassingen vaker voorkomen of langer duren dan initieel nodig is.  

B10 Doordat een organisatie de klantvraag niet aan kan dat via Social Media-toepassingen 
wordt gecreëerd, bestaat het risico dat de organisatie reputatie- en imageschade 
oploopt en het klantvertrouwen verliest. 
Social Media-toepassingen zijn onder andere communicatiekanalen tussen de klant en 
organisatie. De klant heeft derhalve de mogelijkheid om vragen te stellen via Social 
Media-toepassingen. Indien een organisatie onvoldoende personeel beschikbaar stelt 
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ten aanzien van het beantwoorden van klantvragen, bestaat het risico dat klantvragen 
niet (tijdig) worden beantwoord.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden tot klantontevredenheid en het 
oplopen van reputatie- en imageschade (ISACA, 2010). 

Tabel 6: Risico’s bij Social Media (Concept) 

  



 
ICT-ontwikkelingen bij Het Nieuwe Werken: Een Risk Control Framework 50 
 
 

6 Concept RCF 
Bij het uitvoeren van de risicoanalyse zijn er verschillende stappen uitgevoerd. In het vorige 
hoofdstuk zijn de geïdentificeerde risico’s en daarbij horende toelichtingen weergegeven in de 
concept risicotabellen 4, 5 en 6, onderdeel van risicoanalysestap A.  
 
De uitvoering van de risicoanalysestappen A tot en met E hebben tot resultaten geleid die zijn 
weergegeven in een concept RCF. Zie hiervoor bijlage 1. In het concept RCF zijn twee 
gekleurde gebieden weergegeven, te weten een rood en een blauw gebied. Het rode gebied 
omvat de uitkomsten van de risicoanalysestappen A tot en met D van het M_o_R-framework, 
op basis van het literatuuronderzoek. Hieronder is weergegeven welke kolom in het rode 
gebied correspondeert met de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalysestappen: 
— Kolom ‘Risico-identificatie’ – risicoanalysestap A: Identify Risk 
— Kolom ‘Eigenaar’ – risicoanalysestap B: Identify probable risk owners 
— Kolom ‘Classificatie’ - risicoanalysestap C: Evaluate the risks 
— Kolom ‘Level’ - risicoanalysestap D: Set acceptable levels of risk  
 
Het blauwe gebied in het concept RCF omvat de uitkomsten van de risicoanalysestap E van het 
M_o_R-framework (Identify suitable responses to risk). Hiermee zijn de zogenaamde ‘Risk 
mitigation responses’ geïdentificeerd. In dit onderzoek zijn alleen mitigerende maatregelen als 
‘responses’ geïdentificeerd. Hiervoor is enerzijds gebruik gemaakt van Best Practices en 
anderzijds van maatregelen uit de literatuur. De volgende kolommen zijn weergegeven in het 
blauwe gebied; Risk mitigation responses:  
— Kolom ‘Bron’: betreft de bron (literatuur of Best Practice) van de mitigerende control en 

maatregel. 
— Kolom ‘Control objectives’: betreft de control in relatie tot het geïdentificeerde risico’s 

(N.B. de kolom ‘Control’ is niet gevuld wanneer een maatregel uit de literatuur is 
genoemd, aangezien de literatuur naast maatregelen geen controls voorschrijft). 
Engelstalige teksten zijn hierbij overgenomen om potentiële misinterpretatie te 
voorkomen bij vertaling van Engels naar Nederlands. 

— Kolom ‘Suggestieve risico mitigatie maatregelen’: betreft de maatregel in relatie tot de 
control en het geïdentificeerde risico. De relevante maatregelen zijn alleen 
overgenomen. 

 
Het concept RCF betreft het resultaat van de door ons uitgevoerde risicoanalyse en de daarbij 
vijf behorende risicoanalysestappen. Hiermee is antwoord gegeven ten aanzien van 
deelvragen 5 en 6. Deelvraag 7, omschreven als: Welke eventuele aanvullende maatregelen 
kunnen worden getroffen als aanvulling op de huidige normenkaders en Best Practices omtrent 
IT Security en IT Governance?, is hiermee tevens gedeeltelijk beantwoord, door het opnemen 
van maatregelen vanuit de literatuur. 
  



 
ICT-ontwikkelingen bij Het Nieuwe Werken: Een Risk Control Framework 51 
 
 

7 Validatie risicotabellen en RCF 
De drie concept risicotabellen 4, 5 en 6 en de drie concept RCF’s in bijlage 1 betreffen niet 
gevalideerde en theoretisch kaders, opgesteld op basis van een uitgevoerde 
risicoanalysemethode en literatuuronderzoek. Om de drie concept risicotabellen en de drie 
concept RCF’s volledig te maken en draagvlak te creëren, dienen deze te worden gevalideerd. 
Hiervoor zijn drie expertinterviews afgenomen ten aanzien van het klant-, leverancier- en het 
risk beoordeling perspectief, met respectievelijk een ‘process owner’ van een organisatie, een 
‘security functionaris’ van een organisatie en een partner van een risk control organisatie.  

7.1 Werkwijze 
Voor de drie afgenomen expertinterviews zijn de drie concept risicotabellen 4, 5 en 6 en de 
drie concept RCF’s in bijlage 1 als basis gebruikt. Deze zes producten zijn tot stand gekomen 
op basis van de uitgevoerde risicoanalysemethode en het literatuuronderzoek. De uitkomsten 
van de expertinterviews hebben geresulteerd in 13 acties in de vorm van het aanpassen en / 
of toevoegen van (nieuwe) risico’s en maatregelen, die initeel niet waren opgenomen in de zes 
‘oude’ producten. Dit heeft geleid tot zes ‘nieuwe’ en gevalideerde producten die hieronder 
zijn opgesomd: 
1 Gevalideerde risicotabel: Risico’s bij zowel Smartphones als Social Media (Tabel 7); 
2 Gevalideerde risicotabel: Risico’s bij ICT-ontwikkeling A: Smartphones (Tabel 8); 
3 Gevalideerde risicotabel: Risico’s bij ICT-ontwikkeling B: Social Media (Tabel 9); 
4 Gevalideerd RCF: Risico’s bij zowel Smartphones als Social Media (bijlage 2); 
5 Gevalideerd RCF: Risico’s ICT-ontwikkeling A: Smartphones (bijlage 2); 
6 Gevalideerd RCF: Risico’s ICT-ontwikkeling B: Social Media (bijlage 2). 
 
In onderstaande figuur is de werkwijze en totstandkoming visueel weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6: Totstandkoming gevalideerde producten 

 

 

 

 

Validatie door drie 

expertinterviews … 

Gevalideerde zes ‘nieuwe’ producten Conceptuele zes ‘oude’ producten 

Risicotabel 4: Risico’s bij zowel 

Smartphones als Social  Media  

Risicotabel 5: Risico’s bij Smartphones  

Risicotabel 7: Risico’s bij zowel 

Smartphones als Social Media  

Risicotabel 8: Risico’s bij Smartphones 

Risicotabel 6: Risico’s bij Social  Media  

RCF: Risico’s bij zowel Smartphones als 
Social  Media (bijlage 1) 

RCF: Risico’s bij Smartphones (bijlage 

1) 
 
RCF: Risico’s bij Social  Media (bijlage 

1) 
 

Risicotabel 9: Risico’s bij Social  Media 

RCF: Risico’s bij zowel Smartphones als 

Social  Media (bijlage 2) 
 
RCF: Risico’s bij Smartphones (bijlage 

2) 
 
RCF: Risico’s bij Social  Media (bijlage 

2) 
 

… heeft geleid tot 13 acties in 
de vorm van een aanpassing. 



 
ICT-ontwikkelingen bij Het Nieuwe Werken: Een Risk Control Framework 52 
 
 

In de drie onderstaande paragrafen zijn de 13 uitgevoerde acties per expertinterview 
opgenomen en genummerd. Deze acties vormen een delta wanneer de zes ‘oude’ producten 
worden vergeleken met de zes ‘nieuwe’ producten. Per expertinterview is tevens aangegeven 
voor welk onderwerp de actie geldt, te weten onderwerp 1: Smartphones en Social, onderwerp 
2: Smartphones en onderwerp 3: Social Media. N.B. niet ieder onderwerp is opgenomen bij de 
expertinterviews, aangezien sommige expertinterviews niet hebben geleid tot concrete acties.  
 
De uitgevoerde acties zijn traceerbaar gemaakt in de gevalideerde risicotabellen 7, 8 en 9 en / 
of de gevalideerde RCF’s in bijlage 2: 
— Voor een actie in de vorm van een aanpassing / toevoeging is een underline gebruikt; 
— Voor een actie in de vorm van een verplaatsing / verwijdering is een strikehrough 

gebruikt.  

7.2 Uitkomsten expertinterview: Klantperspectief 

7.2.1 Onderwerp 1: Smartphones en Social Media 
 
ACTIE 1: Toevoegen van een nieuwe maatregel in het gevalideerde RCF in bijlage 2 bij 
bestaande risico AR6. 
 
Nieuwe maatregel: Zorg dat er backup-procedures zijn via (webbased)applicaties zodat 
informatie niet lokaal is weggeschreven op een mobiel apparaat (Klant Expertinterview, 
2012). 
 
Toelichting actie 1: Op basis van het afgenomen expertinterview vanuit het klantperspectief is 
een nieuwe maatregel geformuleerd. Deze maatregel is toebedeeld aan het bestaande risico 
AR6 in het gevalideerde RCF in bijlage 2. N.B. maatregelen zijn niet toegevoegd aan de 
gevalideerde risicotabellen, aangezien in de risicotabellen alleen risico’s zijn toegelicht en 
geen maatregelen. 

7.3 Uitkomsten expertinterview: Leverancierperspectief 

7.3.1 Onderwerp 1: Smartphones en Social Media 
 
ACTIE 2: Toevoegen van een nieuw risico AR0 in de gevalideerde risicotabel 7 en het 
gevalideerde RCF in bijlage 2. 
 
Nieuwe risico: Doordat er geen functionaris verantwoordelijk is gesteld voor de invoering en 
beheersing van informatiebeveiliging, bestaat het risico dat het beveiligen van informatie in 
een organisatie onvoldoende is ingeregeld. 
 
Toelichting actie 2: Op basis van het afgenomen expertinterview is het nieuw risico AR0 
geformuleerd. Bij de bestaande set van de geïdentificeerde risico’s uit de literatuur ontbreekt 
een risico waarbij expliciet aandacht is besteed aan het niet delegeren van het beheersen van 
informatiebeveiliging aan een verantwoordelijke functionaris. De consequenties van het 
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optreden van het risico kan leiden tot onvoldoende beheersing van risico’s in het kader van 
informatiebeveiliging.  
 
ACTIE 3: Verplaatsen van een bestaande maatregel in het gevalideerde RCF in bijlage 2. 
Deze maatregel was eerst toebedeeld aan het bestaande risico AR1 en is nu toebedeeld aan 
het nieuwe risico AR0. 
 
Maatregel: The information security policy should have an owner who has approved 
management responsibility for the development, review, and evaluation of the security policy. 
The review should include assessing opportunities for improvement of the organization’s 
information security policy and approach to managing information security in response to 
changes to the organizational environment, business circumstances, legal conditions, or 
technical environment. The review of the information security policy should take account of 
the results of management reviews. There should be defined management review procedures, 
including a schedule or period of the review. 
 
Toelichting actie 3: Op basis van het nieuwe risico zoals beschreven bij actie 2, is 
bovenstaande maatregel in het gevalideerde RCF in bijlage 2 verplaatst naar het nieuwe risico 
AR0. Bovenstaande maatregel is beter toegespitst op het nieuwe risico AR0. 
 
ACTIE 4: Aanpassen van bestaande risico AR1 in de gevalideerde risicotabel 7 en het 
gevalideerde RCF in bijlage 2. 
 
Aangepaste risico: Doordat er gebrek is aan bewustwording en kennis inzake het mogelijk 
optreden van risico’s bij Smartphones en Social Media, bestaat het risico dat er onvoldoende 
security requirements zijn gedefinieerd waardoor het stelsel van getroffen maatregelen om 
risico’s te beheersen onvoldoende samenhangt. Hierdoor ontbreekt een 
informatiebeveiligingsbeleid waar de IT-ontwikkelingen Smartphones en Social Media 
onderdeel van dienen te zijn. 
 
Toelichting actie 4: Het bestaande risico AR1 is aangepast in de gevalideerde risicotabel 7 en 
het gevalideerde RCF in bijlage 2. Hiervoor is de oude AR1 doorgehaald (strikehrough) en een 
nieuwe AR1 toegevoegd (underline). Hieronder is opgesomd welke aanpassingen zijn 
doorgevoerd: 
— De verantwoordelijkheid van het invoeren en beheersen van informatiebeveiliging is nu 

onderdeel van AR0. 
— De situatie kan ook voorkomen dat organisaties wel over een 

informatiebeveiligingsbeleid beschikken, maar onvoldoende of geen aandacht besteden 
aan de onderwerpen Smartphones en Social Media.  

 
ACTIE 5: Toevoegen van een nieuwe maatregel in het gevalideerde RCF in bijlage 2 bij het 
aangepaste risico AR1. 
 
Nieuwe maatregel: Borg dat de IT-ontwikkelingen Smartphones en Social Media een uitgewerkt 
onderdeel zijn van het informatiebeveiligingsbeleid (Leverancier Expertinterview, 2012). 
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Toelichting actie 5: Op basis van het afgenomen expertinterview is risico AR1 aangepast zoals 
is toegelicht bij actie 4. Op basis van deze aanpassing is bovenstaande maatregel toegevoegd 
aan risico AR1.  

7.3.2 Onderwerp 2: Smartphones 
 
ACTIE 6: Toevoegen van een nieuw risico A0 in de gevalideerde risicotabel 8 en het 
gevalideerde RCF in bijlage 2. 
 
Nieuwe risico: Doordat er onvoldoende risicoafweging is gemaakt inzake het gewenste 
beveiligingsniveau dat een Smartphone moet bieden, bestaat het risico dat de verkeerde 
Smartphone door een organisatie is geselecteerd. 
 
Toelichting actie 6: Op basis van het afgenomen expertinterview is een nieuw risico 
geformuleerd. Bij de bestaande set van de geïdentificeerde risico’s in de literatuur ontbreekt 
een risico inzake het niet identificeren van een gewenst beveiligingsniveau van een 
Smartphone. Hierdoor bestaat de kans dat een organisatie een verkeerde Smartphone 
selecteert die onvoldoende kan worden beveiligd.  
 
ACTIE 7: Verplaatsen van een bestaande maatregel in het gevalideerde RCF in bijlage 2. 
Deze bestaande maatregel was eerst toebedeeld aan het bestaande risico A6 en is nu 
toebedeeld aan het nieuwe risico A0. 
 
Bestaande maatregel: Certification of Smartphones: only use devices which are certified 
according to, for example, FIPS 140-2, the UK CESG Assisted Product Scheme (CAPS) or 
Common Criteria EAL 2+ (or higher8 depending on the sensitivity of the use-case). (Hogben & 
Dekker, 2010). 
 
Toelichting actie 7: Op basis van het nieuwe risico A0 zoals toegelicht bij actie 6 is de 
bestaande maatregel van Hogben & Dekker 2010 in het gevalideerde RCF in bijlage 2 
verplaatst naar het nieuwe risico A0. De bestaande maatregel is beter toegespitst op het 
nieuwe risico A0. 
 
ACTIE 8: Toevoegen van een nieuwe maatregel in het gevalideerde RCF in bijlage 2 bij het 
nieuwe risico A0. 
 
Nieuwe maatregel: Maak een risicoafweging inzake het gewenste beveiligingsniveau van een 
Smartphone. Inventariseer alle potentiële Smartphones en selecteer de Smartphone die het 
beste voldoet aan het door de organisatie vereiste beveiligingsniveau (Leverancier 
Expertinterview, 2012). 
 

Toelichting actie 8: Op basis van het nieuwe risico A0 zoals toegelicht bij actie 6 is de 
bovenstaande maatregel van de leverancier van het expertinterview opgenomen.  
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ACTIE 9: Toevoegen van een nieuwe maatregel in het gevalideerde RCF in bijlage 2 bij het 
bestaande risico A3. 
 
Nieuwe maatregel: Een organisatie dient te zijn voorzien van een procedure, waarbij een 
Smartphone-gebruiker is geïnstrueerd om zijn scherm van zijn Smartphone schoon te vegen 
(Leverancier Expertinterview, 2012). 
 
Toelichting actie 9: Op basis van het afgenomen expertinterview is een nieuwe maatregel 
toebedeeld aan het bestaande risico A3. Met de nieuwe maatregel is geborgd dat het voor een 
derde niet mogelijk een veegspoor op een scherm te identificeren waarmee bijvoorbeeld een 
toegangscode kan worden achterhaald.  
 
ACTIE 10: Toevoegen van een nieuwe maatregel in het gevalideerde RCF in bijlage 2 bij het 
bestaande risico A5. 
 
Nieuwe maatregel: Een organisatie dient de applicatie Cellcrypt te gebruiken waarmee 
telefoongesprekken kunnen worden versleuteld op Smartphones. De applicatie kan 
gesprekken versleutelen over WiFi, GSM en satellieten (Leverancier Expertinterview, 2012). 
 
Toelichting actie 10: Op basis van het afgenomen expertinterview is een nieuwe maatregel 
toebedeeld aan het bestaande risico A5.  

7.3.3 Onderwerp 3: Social Media 
 
ACTIE 11: Toevoegen van een nieuwe maatregel in het gevalideerde RCF in bijlage 2 bij het 
bestaande risico B5. 
 
Nieuwe maatregel: Monitoor periodiek het Social Media-proces waarmee is geborgd dat het 
communiceren van gedragregels aan medewerkers is belegd, waardoor medewerkers zijn 
geïnstrueerd inzake het gewenste gebruik van Social Media-toepassingen (Leverancier 
Expertinterview, 2012). 
 
Toelichting actie 11: Op basis van het afgenomen expertinterview is een nieuwe maatregel in 
het gevalideerde RCF in bijlage 2 toegevoegd, bij het bestaande risico B5. Naast het monitoren 
van het gebruik van Social Media en uitingen is het van belang dat het Social Media-proces 
tevens wordt gemonitoord.  
 
ACTIE 12: Toevoegen van een nieuw risico B11 in de gevalideerde risicotabel 9 en het 
gevalideerde RCF in bijlage 2. 
 
Nieuwe risico: Doordat uitingen van niet-medewerkers middels Social Media-toepassingen niet 
zijn gedetecteerd en beoordeeld, bestaat het risico dat het weglekken van bedrijfsgevoelige 
informatie niet is gedetecteerd, die een niet-medewerker gebruikt bij haar of zijn uitingen. 
 
Toelichting actie 12: Op basis van het afgenomen expertinterview is een nieuw risico 
geformuleerd. Bij de bestaande set van de geïdentificeerde risico’s in de literatuur ontbreekt 
een risico inzake het tijdig detecteren en beoordelen van uitingen van niet-medewerkers 
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middels Social Media-toepassingen. Indien een organisatie tevens uitingen van niet-
medewerkers middels Social Media-toepassingen detecteert en beoordeelt, kan een 
organisatie bepalen of de uitingen van niet-medewerkers zijn gebaseerd op weggelekte, 
bedrijfsgevoelige informatie. Indien dit het geval is kan een organisatie maatregelen treffen 
tegen het weglekken van bedrijfsgevoelige informatie.  
 
ACTIE 13: Toevoegen van een nieuwe maatregel in het gevalideerde RCF in bijlage 2 bij het 
nieuwe risico B11. 
 
Nieuwe maatregel: Detecteer en beoordeel periodiek uitingen van niet-medewerkers middels 
Social Media-toepassingen, zodat er kan worden bepaald of er bedrijfsgevoelige informatie is 
weggelekt. 
 
Toelichting actie 13: Bij actie 12 is toegelicht dat er een nieuw risico (B11) is toegevoegd aan 
het gevalideerde RCF in bijlage 2. Risico B11 luidt: “Doordat uitingen van niet-medewerkers 
middels Social Media-toepassingen niet zijn gedetecteerd en beoordeeld, bestaat het risico dat 
het weglekken van bedrijfsgevoelige informatie niet is gedetecteerd, die een niet-medewerker 
gebruikt bij haar of zijn uitingen.” Op basis van het expertinterview is bovenstaande maatregel 
aan het nieuwe risico B11 toebedeeld.  

7.4 Uitkomsten expertinterview: Risk beoordelings perspectief 
Op basis van het afgenomen expertinterview met een risk control organisatie zijn geen 
additionele aanpassingen en toevoegingen geïdentificeerd.   
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8 HNW en de daarmee geassocieerde en gevalideerde risico’s 

8.1 Risico’s bij zowel Smartphones als Social Media (Gevalideerd) 
In onderstaande tabel zijn de aanpassingen en / of toevoegingen van (nieuwe) risico’s die 
gelden voor zowel Smartphones als Social Media opgenomen en tevens gevalideerd. In de 
tabel is het ontstaan van het risico beschreven evenals de potentiële consequenties die gelden 
voor een organisatie bij het optreden van een risico. Op basis van het ontstaan van het risico 
en de potentiële consequenties bij het optreden van een het risico, zijn de risico’s 
geformuleerd. 
 
Nr Identificatie, ontstaan en consequenties risico 

AR0 Doordat er geen functionaris verantwoordelijk is gesteld voor de invoering en 
beheersing van informatiebeveiliging, bestaat het risico dat het beveiligen van 
informatie in een organisatie onvoldoende is ingeregeld.  
Het risico ontstaat doordat er niemand in de organisatie verantwoordelijk is gesteld 
voor het invoeren van informatiebeveiliging. Hierdoor bestaat het risico dat 
informatiebeveiliging in de organisatie onvoldoende is gecommuniceerd aan 
belanghebbenden en onvoldoende gedragen wordt door het management (Leverancier 
Expertinterview, 2012). 
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden tot een onvoldoende beveiliging 
van informatie. Hierdoor bestaat de kans op ongeautoriseerde transacties en komt 
daarmee de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens binnen de organisatie in 
gevaar (ISO/IEC/27002:2005, Ernst & Young, 2012). 

AR1 Doordat er gebrek is aan bewustwording inzake het belang van informatiebeveiliging, 
bestaan onder andere de risico’s dat er geen security requirements zijn gedefinieerd, 
dat een formeel, gedocumenteerd en geïmplementeerd informatiebeveiligingsbeleid 
ontbreekt waar niemand voor verantwoordelijk is, of dat het stelsel van getroffen 
maatregelen om risico’s te beheersen onvoldoende samenhangt. 
Het risico ontstaat door een gebrek aan bewustwording van een organisatie rondom het 
belang van informatiebeveiliging. Hierdoor bestaat de kans dat het stelsel van getroffen 
maatregelen ten aanzien van informatiebeveiliging in samenhang onvoldoende 
waarborgen biedt om de onderkende technische en organisatorische risico’s af te 
dekken. Daarnaast ontstaat het risico doordat het stelsel van getroffen maatregelen 
onvoldoende belegd zijn bij een verantwoordelijke partij, onvoldoende zijn 
gecommuniceerd binnen de organisatie en onvoldoende gedragen wordt door het 
management.  
 
Ter illustratie, Blackberry geeft aan dat organisaties onvoldoende bewust zijn van de 
mogelijkheden van Smartphones en zien geen gevaren. ‘De gebruiker heeft een 
Smartphone immers altijd op zak’. Hierdoor is er onvoldoende aandacht gespendeerd 
aan de beveiliging van Smartphones (Blackberry, 2006).  
 
Indien een formeel informatiebeveiligingsbeleid ten aanzien van het gebruik van 
Smartphones en Social Media ontbreekt en derhalve niet is geïmplementeerd, loopt een 
organisatie het risico dat security requirements niet in kaart zijn gebracht, waardoor 
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Nr Identificatie, ontstaan en consequenties risico 

niet alle risico's ten aanzien van Smartphones zijn geïdentificeerd en voldoende worden 
gedragen. Hierdoor ontbreken er passende beveiligingsmaatregelen ten aanzien van 
het beheersen en mitigeren van risico’s, waardoor er bedrijfsgevoelige schade kan 
ontstaan door ondermeer het weglekken van bedrijfsinformatie (ISO/IEC/27002:2005, 
Ernst & Young, 2012). 

AR1 Doordat er gebrek is aan bewustwording en kennis inzake het mogelijk optreden van 
risico’s bij Smartphones en Social Media, bestaat het risico dat er onvoldoende security 
requirements zijn gedefinieerd waardoor het stelsel van getroffen maatregelen om 
risico’s te beheersen onvoldoende samenhangt. Hierdoor ontbreekt een 
informatiebeveiligingsbeleid waar de IT-ontwikkelingen Smartphones en Social Media 
onderdeel van dienen te zijn. 
Het risico ontstaat door een gebrek aan bewustwording en kennis van een organisatie 
rondom het mogelijk optreden van risico’s bij Smartphones en Social Media. Hierdoor 
bestaat de kans er onvoldoende security requirements zijn opgesteld waardoor het 
stelsel van getroffen maatregelen ten aanzien van informatiebeveiliging in samenhang 
onvoldoende waarborgen biedt om de onderkende technische en organisatorische 
risico’s af te dekken. Deze technische en organisatorische risico’s gelden ten aanzien 
van het gebruik van Smartphones en Social Media die de uitvoering van de primaire 
processen bij een organisatie ondersteunen. Voor de primaire processen is het van 
belang dat informatie beschikbaar, integer en vertrouwelijk is. Het beveiligen van deze 
informatie bij het gebruik van Smartphones en Social Media is derhalve een essentieel 
onderdeel.  
 
Om de identificatie van het risico te onderbouwen vanuit de literatuur is een voorbeeld 
opgenomen: Blackberry geeft aan dat organisaties onvoldoende bewust zijn van de 
mogelijkheden van Smartphones en zien geen gevaren. ‘De gebruiker heeft een 
Smartphone immers altijd op zak’. Hierdoor is er onvoldoende aandacht gespendeerd 
aan de beveiliging van Smartphones (Blackberry, 2006).  
 
Om de identificatie van het risico te onderbouwen vanuit de expertinterviews is een 
tevens een voorbeeld opgenomen: De leverancier van het expertinterview geeft aan dat 
organisaties niet altijd het onderwerp Smartphones en Social Media opnemen in een 
informatiebeveiligingsbeleid (Leverancier Expertinterview, 2012). Deze opmerking 
beamen wij gebaseerd op onze eigen ervaring bij verschillende klanten.  
 
De consequenties voor het optreden van de risico’s zijn groot. Indien security 
requirements niet in kaart zijn gebracht ten aanzien van het gebruik van Smartphones 
en Social Media en daardoor een informatiebeveiligingsbeleid ontbreekt, loopt een 
organisatie dat niet alle risico's ten aanzien van Smartphones zijn geïdentificeerd en 
voldoende worden gedragen. Hierdoor ontbreken er passende beveiligingsmaatregelen 
ten aanzien van het beheersen en mitigeren van risico’s, waardoor er bedrijfsgevoelige 
schade kan ontstaan door ondermeer het weglekken van bedrijfsinformatie 
(ISO/IEC/27002:2005, Ernst & Young, 2012). 

AR2 Doordat complexiteiteisen van wachtwoorden bij het inloggen op Smartphones en 
Social Media ontoereikend zijn, bestaat het risico dat wachtwoorden triviaal zijn of 
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Nr Identificatie, ontstaan en consequenties risico 

bekend raken binnen de organisatie, waardoor ongeautoriseerde toegang tot gegevens 
kan plaatsvinden. 
Het risico ontstaat doordat de verplichtingen ten aanzien van de opbouw van een 
wachtwoord (te) eenvoudig is, waardoor wachtwoorden triviaal zijn of bekend kunnen 
raken binnen de organisatie. Ter illustratie, wachtwoorden kunnen worden gebruikt bij 
het inloggen op een Smartphone, het installeren van een applicatie op een Smartphone 
of bij het inloggen van een Social Media-account. Bij het inloggen dient een gebruiker 
middels een accountnaam en wachtwoord in te loggen.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico kunnen leiden tot ongeautoriseerde 
transacties en daarmee de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens binnen de 
organisatie in gevaar brengen (ISO/IEC/27002:2005, Ernst & Young, 2012). 

AR3 Doordat er geen formeel, gedocumenteerde en geïmplementeerde procedure is die 
ertoe bijdraagt dat personeelsmutaties formeel worden doorgegeven en vastgelegd ten 
aanzien van autorisaties en accounts op Smartphones en Social Media, bestaat het 
risico dat autorisaties worden verleend die niet passen bij de betreffende functie, er 
conflicterende autorisaties worden verleend of de autorisaties en het account van een 
gebruiker niet of niet tijdig worden gedeactiveerd of gewijzigd. 
Het risico ontstaat doordat er geen formeel gedocumenteerde procedure is 
geïmplementeerd in de organisatie, ten aanzien van die van het doorgegeven en 
vastleggen van personeelsmutaties voor account en autorisaties bij het gebruik van 
Smartphones en Social Media. Aanvragen voor nieuwe gebruikers of mutaties van 
autorisaties worden niet zichtbaar door de leidinggevende van de betreffende 
medewerker tot aan accountniveau goedgekeurd.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico kunnen leiden tot het verlenen van 
autorisaties en accounts die niet passen bij de betreffende functie, er conflicterende 
rechten worden verleend binnen verschillende applicaties of de rechten van een 
gebruiker niet of niet tijdig worden gedeactiveerd of gewijzigd (ISO/IEC/27002:2005, 
Ernst & Young, 2012). 

AR4 Doordat er geen periodieke controle op de juistheid en actualiteit van autorisaties en 
accounts wordt uitgevoerd, bestaat het risico dat autorisaties en accounts van 
medewerkers niet tijdig zijn gewijzigd en/of ontnomen, waardoor medewerkers over te 
ruime- of strijdige autorisaties kunnen beschikken. Hierdoor bestaat de kans op het 
ontstaan van onder andere functievermenging. 
Het risico ontstaat doordat er geen procedure is waarin het periodiek controleren van 
de rechten is beschreven en tevens wordt uitgevoerd ten aanzien van autorisaties en 
accounts van Smartphones en Social Media.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico kunnen leiden tot het niet tijdig 
wijzigen of ontnemen van accounts en autorisaties, waardoor medewerkers ontrecht 
over te ruime- of strijdige rechten beschikken (ISO/IEC/27002:2005, Ernst & Young, 
2012). 

AR5 Doordat er geen formeel, gedocumenteerde en geïmplementeerde procedure is voor 
wijzigingenbeheer, bestaat het risico dat wijzigingen niet getest en ongeautoriseerd in 
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Nr Identificatie, ontstaan en consequenties risico 

productie worden genomen, waardoor onder andere functionaliteiten van een applicatie 
niet meer correct kunnen werken. 
Door het ontbreken van formele procedures voor wijzigingenbeheer waarbij wijzigingen, 
zoals nieuwe versies, updates, patches, hotfixes en configuratiewijzigingen, 
systematisch worden vastgelegd, ontstaat het risico dat ongeautoriseerde of 
ongewenste wijzigingen worden geïmplementeerd.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico zijn het niet tijdig bepalen van welke 
wijzigingen in de programmatuur zijn doorgevoerd en welke testen met welke 
resultaten zijn uitgevoerd, bij het optreden van problemen die mogelijk zijn veroorzaakt 
door softwarewijzigingen. Daarnaast bestaat de consequentie dat koppelingen tussen 
verschillende applicaties niet meer correct werken, waardoor de juistheid van de data in 
gevaar komt. De consequentie van ongeautoriseerde, in productiegenomen wijzigingen 
is dat mogelijke applicatie controles niet meer correct werken, waardoor 
functievermenging kan ontstaan (ISO/IEC/27002:2005, Ernst & Young, 2012). 

AR6 Doordat er geen back-upkopieën van informatie en programmatuur worden gemaakt 
welke regelmatig worden getest overeenkomstig het vastgestelde back-upbeleid, 
bestaat het risico dat de integriteit en beschikbaarheid van informatie onvoldoende is 
gehandhaafd bij een onverhoopte calamiteit. 
Het risico ontstaat doordat er geen back-upbeleid is beschreven en geïmplementeerd, 
waarmee ondermeer is geborgd dat een organisatie periodiek een back-up maakt en 
van informatie en programmatuur en deze test.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico zijn dat bij een onverhoopte calamiteit 
de beschikbaarheid van gegevens onvoldoende is gewaarborgd (ISO/IEC/27002:2005, 
Ernst & Young, 2012). 

AR7 Doordat Smartphones en desktops (waarop Social Media wordt gebruikt) in 
onvoldoende mate zijn beveiligd, bestaat het risico Smartphones en desktops 
geïnfecteerd raken met virussen, Trojan Horses, worms en malware, waardoor 
bedrijfsgevoelige informatie kan worden vernietigd, gestolen of niet beschikbaar kan 
worden gesteld. 
Het risico ontstaat doordat apparaten en software, zoals Smartphones, Desktops en 
Social Media, geïnfecteerd kunnen raken met schadelijke software, doordat apparaten 
en software onvoldoende zijn beveiligd (NIST, 2008, Lopez, 2009, Blackberry, 2006, 
Deloitte, 2009, Lopez, 2009, Stajano & Anderson, 1999, Curphey et al. 2003) en 
gepatched (Hogben & Dekker, 2010). Onder schadelijke software verstaan we virussen, 
Trojan Horses, worms en malware. Hieronder zijn de verschillende vormen van 
kwaadaardige software beschreven:  
— Virus: Een virus is een programma dat is ontworpen om het besturingssysteem, 

applicaties en andere vormen van software te verstoren (Curphey et al. 2003). 
— Trojan Horse: Een Trojan Horse is een programma dat is ontworpen om 

verstoringen te genereren. De schadelijke inhoud van een Trojan Horse is 
‘verpakt’ in een bestand dat niet op een virus lijkt. Hierdoor loopt een organisatie 
het risico dat een Trojan Horse minder snel wordt gedetecteerd door een 
virusscanner, in tegenstelling tot een virus (Curphey et al. 2003). 
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— Worm: Een worm heel veel overeenkomsten met een Trojan Horse. In 
tegenstelling tot een Trojan Horse, verspreidt en repliceert een worm zich 
automatisch over het netwerk. Wormen zijn moeilijk te traceren aangezien ze 
onzichtbare besmette bestanden aanmaken en ze zich snel automatisch 
verspreiden over een netwerk (Curphey et al. 2003).  

— Malware: Malware is een verzamelnaam voor de ontworpen code voor het 
beschadigen, vernietigen of blokkeren van een service van een systeem (Whitman 
& Mattord, 2009). 

 
De consequenties bij het optreden van het risico zijn:  
— Onderscheppen, beschadigen of vernietigen van bedrijfsgevoelige informatie 

(Mcwilliams, 2005, ISACA, 2010) 
— Stelen van bedrijfsgevoelige informatie (Mcwilliams, 2005). 
— Geen beschikbaarheid van systemen en apparaten (ISACA, 2010). 
— Overgenomen systemen (zombies) waarvan de computerkracht wordt gebruikt om 

aanvallen mee uit te oefenen (ISACA, 2010). 
— Additionele resources inzetten om de schadelijke software te bestrijden (ISACA, 

2010). 

Tabel 7: Risico’s bij zowel Smartphones als Social Media (Gevalideerd) 
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8.2 Risico’s bij ICT-ontwikkeling A: Smartphones (Gevalideerd) 
In onderstaande tabel zijn de aanpassingen en / of toevoegingen van (nieuwe) risico’s die 
gelden voor Smartphones opgenomen en tevens gevalideerd. In de tabel is het ontstaan van 
het risico beschreven evenals de potentiële consequenties die gelden voor een organisatie bij 
het optreden van een risico. Op basis van het ontstaan van het risico en de potentiële 
consequenties bij het optreden van een het risico, zijn de risico’s geformuleerd. 
 
Nr Identificatie, ontstaan en consequenties risico 

A0 Doordat er onvoldoende risicoafweging is gemaakt inzake het gewenste 
beveiligingsniveau dat een Smartphone moet bieden, bestaat het risico dat de 
verkeerde Smartphone door een organisatie is geselecteerd. 
Het risico ontstaat doordat een organisatie in onvoldoende mate een risicoafweging 
heeft gemaakt. Hierdoor kan een organisatie niet bepalen aan welk beveiligingsniveau 
een bepaalde Smartphone moet voldoen (Leverancier Expertinterview, 2012). 
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden tot het eventueel aanschaffen 
van zakelijke Smartphones die niet het gewenste beveilgingsniveau biedt die een 
organisatie van een dergelijke Smartphone vereist. Hierdoor zijn de Smartphones 
onvoldoende beveiligd tegen verschillende, voor de organisatie relevante, risico’s.  

A1 Doordat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet zijn beschreven en belegd, 
bestaat het risico dat eigenaarschap van Smartphone-gebruikers onvoldoende is belegd. 
Het risico ontstaat doordat procedures van het toekennen en ontnemen van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden onvoldoende beschreven en belegd zijn in een 
organisatie, dat derhalve ook kan gelden voor het proces van eigenaarschap rondom 
Smartphone-gebruikers. Indien er geen passende procedure is waarbij een 
leidinggevende voor het toekennen van een Smartphone aan een gebruiker een 
autorisatie dient af te geven, bestaat het risico dat Smartphones in bezit zijn van 
ongeautoriseerde medewerkers.  
 
Let op: het risico komt grotendeels overeen met het algemene risico bij AR3. Voor 
Smartphones geldt specifiek het toekennen van een fysiek apparaat een gebruiker, in 
tegenstelling tot het toekennen van een ‘niet tastbaar’ account of autorisatie. Hierdoor 
is er voor gekozen het specifieke risico te introduceren bij Smartphones.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico is dat onbevoegden beschikking krijgen 
over een Smartphone. Hierdoor bestaat het risico dat er gebruikt wordt gemaakt van 
netwerkapplicaties die niet passend zijn bij opgestelde functieprofielen van een 
gebruiker (ISO/IEC/27002:2005). 

A2 Doordat beveiligingsinstellingen rondom de verbinding van Smartphones met het 
bedrijfsnetwerk (Remote Access) onvoldoende is ingeregeld, bestaat het risico dat een 
Smartphone-gebruiker niet is geïdentificeerd waardoor de authenticiteit van de 
Smartphone-gebruiker niet kan worden vastgesteld. 
Het risico ontstaat doordat de verbinding van Smartphones met het bedrijfsnetwerk 
onvoldoende is beveiligd en ingeregeld. Hierdoor loopt een organisatie het risico dat het 
identificatieproces tussen de host (Smartphone-gebruiker) en het bedrijfsnetwerk 
onvoldoende is ingeregeld, waardoor de authenticiteit niet kan worden vastgesteld.  
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De consequentie bij het optreden van het risico, is dat een Smartphone-gebruiker niet 
de gebruiker betreft die hij claimt te zijn. Hierdoor vindt ongeautoriseerde toegang tot 
het bedrijfsnetwerk plaats, wat onder andere kan leiden tot diefstal van 
bedrijfsgevoelige informatie (ISO/IEC/27002:2005).  

A3 Doordat Smartphones kleine apparaten betreffen en daardoor de kans op verlies, 
diefstal en teniet gaan wordt vergroot, bestaat het risico dat bedrijfsgegevens 
ongewenst buiten de organisatie vrijkomen en daarmee toegankelijk worden voor 
derden. 
Het risico ontstaat doordat Smartphones steeds kleiner worden en draagbaar moeten 
zijn, waardoor de kans van verlies, diefstal van een Smartphone wordt vergroot. 
Hierdoor bestaat het risico dat kwaadwillenden gemakkelijker bij de op een Smartphone 
opgeslagen gegevens kunnen komen (Hoffman, 2007). Een Smartphone beschikt tevens 
vaak over een externe memory-card waar bedrijfsgevoelige informatie opgeslagen is, 
waarvoor tevens de kans op verlies en diefstal geldt. Naast het verliezen en stelen van 
een Smartphone of memory-card dient een Smartphone en memory-card vrij te worden 
gemaakt van gegevens indien men het toestel niet meer gebruikt.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden er toe, dat bedrijfsgegevens 
ongewenst buiten de organisatie vrijkomen en daarmee toegankelijk worden voor 
ongeautoriseerde derden (NIST, 2008). 

A4 Doordat een gebruiker zich onvoldoende bewust is van het gemakkelijk openbaar maken 
van informatie met een Smartphone, bestaat het risico dat bij het openbaar maken van 
locatie-informatie een kwaadwillende weet waar de gebruiker met de Smartphone zich 
bevindt en een betere aanval kan uitvoeren. 
Het risico ontstaat doordat gebruiker van Smartphones vaak onbewust zijn van de 
mogelijkheden en eigenschappen van Smartphones en daarbij horende applicaties en 
websites (Dagon, Martin & Starner, 2004). Zo kan een Smartphone-gebruiker via een 
Social Networking-site zoals Facebook bekend maken waar de gebruiker zich bevind. De 
Smartphone geeft middels GPS informatie door aan Facebook, die vervolgens via 
Google Maps de locatie van de Smartphone en respectievelijk de gebruiker laat zien. 
Voor het delen van bijvoorbeeld locatie-informatie bestaan privacy-settings. Een 
gebruiker is vaak onbewust hoe om te gaan met het instellen privacy-settings, laat 
staan op de hoogte te zijn van het bestaan van deze privacy-settings. Hierdoor bestaat 
het risico dat een Smartphone-gebruiker onopzettelijk en onbewust privacy-gevoelige 
informatie openbaar maakt.  
 
Let op: bij het risico wordt het gebruik van Social Media genoemd. Doordat een 
Smartphone specifiek over een GPS-module beschikt, geldt dit risico specifiek voor 
Smartphones.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden er toe dat kwaadwillende weten 
waar een gebruiker en een Smartphone zicht bevind. De kwaadwillende kan de 
gebruiker stalken of achtervolgen en een geplande aanval uitvoeren op de Smartphone 
(Hogben & Dekker, 2010).  
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A5 Doordat Smartphones onvoldoende beveiligd zijn en over specifieke mogelijkheden 
beschikken in tegenstelling tot andere apparaten en software, bestaat een verhoogd 
risico dat een Smartphone geïnfecteerd kan raken met virussen, Trojan Horses, worms 
en malware, waardoor gesprekken kunnen worden afgeluisterd, bedrijfsgevoelige 
informatie kan worden vernietigd, gestolen of niet beschikbaar kan worden gesteld. 
Virussen, Trojan Horses, worms en malware veroorzaken diverse vormen van schade 
ten aanzien van allerlei verschillende apparaten (Smartphones, Desktops, Servers etc.) 
en software (Operating Systems, applicaties etc.).  
 
Let op: Smartphones beschikken over een aantal specifieke mogelijkheden, waardoor de 
kans van het optreden van de risico’s worden vergroot. De algemene risico’s ten 
aanzien van virussen, Trojan Horses, worms en malware zoals geïntroduceerd bij AR7 
gelden ook. Hieronder zijn de specifieke mogelijkheden van Smartphones beschreven. 
 
Additionele softwarekanalen  
Smartphones beschikken over additionele softwarekanalen die specifiek beschikbaar 
zijn gesteld voor Smartphones. Middels zogenoemde ‘App-stores’ en ‘Markets’ hebben 
Smartphones-gebruikers een additionele mogelijkheid om applicaties te downloaden. 
Smartphones-gebruikers downloaden vaak applicaties zonder daarbij recensies van de 
applicatie en de reputatie van de software-ontwikkelaar van applicatie te raadplegen. 
Smartphones-gebruikers kunnen ook schadelijke software downloaden door het 
ontvangen en openen van schadelijke Short Messaging Services (hierna: SMS). Hierdoor 
wordt de kans op het downloaden van schadelijke software bij Smartphones vergroot 
(Hogben & Dekker, 2010). 
 
Malware komt vaker voor bij Smartphones 
In tegenstelling tot virussen, Trojan Horses en worms, komt Malware vaker voor bij 
Smartphones, in tegenstelling tot andere apparaten zoals Desktops, door de 
beschikbaarheid van Software Development Kits (hierna: SDK) (Whitman & Mattord, 
2009). SDK's betreffen programma's waarmee applicaties worden ontwikkeld voor 
Smartphones. Door het gebruik van SDK's wordt de kans op het ontwikkelen van 
Malware door kwaadwillenden vergroot. Volgens NIST (NIST, 2008) kan Malware op een 
Smartphone terecht komen via downloads, e-mail, SMS en Bluetooth.  
 
Menu voor beveiliging- en configuratie-instellingen 
Smartphones beschikken over een menu waar de beveiliging en configuratie van een 
Smartphone is in te stellen. Indien de gebruiker gebruik maakt van eigen instellingen, 
bestaat de kans dat een Smartphone onvoldoende is beveiligd (Curphey et al. 2003). 
 
De specifieke consequenties voor Smartphones bij het optreden van de risico’s zijn: 
— Afluisteren en opnemen van gesprekken zonder dat spreker(s) daarvan op de 

hoogte zijn. Smartphones kunnen ongezien worden gebeld waarna er vervolgens 
gesprekken worden afgeluisterd en opgenomen door de microfoon van een 
Smartphone. Dit risico treedt alleen op indien de Smartphone is ingeschakeld en 
schadelijke software is geïnstalleerd op de Smartphone (Dagon, Martin & Starner, 
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2004). 
— Het verstoren van functionaliteiten van applicaties en mobile services op 

Smartphones, en daarmee de bedrijfsvoering. Verstoringen van de bedrijfsvoering 
brengen hoge kosten met zich mee (Curphey et al. 2003).  

— Het misbruiken van een Smartphone door berichten te sturen onder de naam van 
de gebruiker (NIST, 2008). 

A6 Doordat Smartphones onvoldoende zijn beveiligd en zijn verbonden met publieke 
hotspots en het internet, bestaat het risico dat Smartphones kunnen worden 
aangevallen door een aanvaller die gebruikt maakt van verschillende Attacks, waarmee 
een aanvaller ondermeer ongeautoriseerd toegang verkrijgt tot bedrijfsgevoelige 
informatie, of de beschikbaarheid van een Smartphone negatief wordt beïnvloed. 
Het risico ontstaat doordat Smartphones onvoldoende zijn beveiligd en tevens 
verbonden zijn met het Internet en hotspots, waardoor Smartphones slachtoffer kunnen 
zijn van diverse Attacks uitgevoerd door een aanvaller. Voor Smartphones gelden 
specifiek Attacks dien hieronder zijn opgenomen.  
 
Direct Attacks 
Direct Attacks zijn volgens Hoffman één van de grootste gevaren voor Smartphones 
(Hoffman, 2007). Hoffman onderkent de volgende varianten van Direct Attacks:  
— Aanval middels het internet: Indien een Smartphone is verbonden met het 

internet, beschikt het over een IP-adres. Aanvallers maken gebruik van scantools 
waarbij het bereik van IP-adressen worden gescand. Middels de scantool worden 
kleine pakketjes naar verschillende IP-adressen gestuurd. Indien een pakketje 
wordt terug gecommuniceerd aan de aanvaller van een scantool, weet de 
aanvaller dat het IP-adres van een actieve host is. Deze host kan een onbeveiligde 
Smartphone zijn die opvolgend door een aanvaller kan worden aangevallen.  

— Aanval middels een publieke hotspot: Een Smartphone kan zijn verbonden met 
een publieke hotspot om gebruik te maken van het internet. Publieke hotspots zijn 
vaak onbeveiligd, waardoor een aanvaller gemakkelijk een aanval kan uitvoeren op 
een Smartphone. Daarnaast heeft een aanvaller de mogelijkheid om het type 
Smartphone te achterhalen aangezien de aanvaller de Smartphone fysiek kan 
zien. Op basis van het type en model Smartphone kan worden bepaald welke 
exploit voor de aanval wordt ingezet. Een exploit Een exploit is een stukje 
software, hoeveelheid gegevens, of een reeks commando's die gebruik maken van 
een bug, glitch of kwetsbaarheid om onverwacht gedrag te veroorzaken op een 
Smartphone. 

 
Phising Attacks 
Phising Attacks zijn aanvallen waarbij een aanvaller toegang verkrijgt tot 
bedrijfsgevoelige informatie via neppe, gedupliceerde websites of SMS-en, die voor een 
Smartphone-gebruiker authentiek lijken (Hogben & Dekker, 2010). Phising Attacks zijn 
niet nieuw en komen tevens voor bij aanvallen op bij Desktops. Een Smartphone is 
echter wel een gemakkelijke prooi voor een Phising Attack, in tegenstelling tot andere 
apparaten zoals Desktops: 
— Smartphones hebben een kleiner scherm waardoor het gemakkelijker is voor 
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aanvaller een nepscherm te dupliceren. 
— Smartphones zijn verbonden met ‘App-stores’ en ‘Markets’ welke nieuwe 

softwarekanalen betreffen om software, applicaties en content (dus ook neppe, 
gedupliceerde applicaties etc.) te verspreiden. 

— Smartphones maken gebruik van SMS waarmee aanvaller neppe SMS-en kunnen 
sturen.  

— Smartphones zijn relatief nieuwe apparaten; veel Smartphone-gebruikers zijn niet 
bewust van het feit dat Phising Attacks een risico zijn voor Smartphones. 

 
Surveillance Attacks 
Surveillance Attacks zijn aanvallen waarmee een aanvaller een Smartphone-gebruiker 
onder toezicht houdt, door gebruik te maken van de mogelijkheden die een Smartphone 
biedt. Een Smartphone beschikt vaak over een GPS-module, een camera, een 
accelerometer en een microfoon. Deze mogelijkheden kunnen worden gebruikt doordat 
een aanvaller een spying-tool gebruikt die zijn verspreid via malware die een 
Smartphone-gebruiker download (Hogben & Dekker, 2010). 
 
Man in the Middle Attacks 
Bij een ‘Man in the the Middle Attack’ wordt door een bericht tussen een zender en een 
ontvanger door een aanvaller onderschept, aangepast en doorgestuurd aan de originele 
ontvanger (Curphey et al. 2003).  
 
Denial of Service-Attacks 
Een Denial of Service-Attack (hierna: DoS) betreft een aanval waarbij een Smartphone 
in grote mate herhaaldelijk wordt benaderd met verzoeken, services en corrupte 
pakketten. Hierdoor wordt een Smartphone in grote mate belast, waardoor deze 
uiteindelijk niet meer reageert (Blackberry, 2006). Dagon et al. benadrukken dat DoS 
tevens vaak worden uitgevoerd bij Smartphones waarvan Bluetooth is geactiveerd 
(Dagon, Martin & Starner, 2004).  
 
Malignant Power & Benign Power Attacks 
Er bestaan verschillende aanvallen die specifiek zijn gericht op het verlagen van de 
resterende energie van een Smartphone, waardoor de accu eerder leeg is. Deze 
aanvallen worden "Battery Exhaustion" of "Sleep Deprivation Torture" genoemd 
(Stajano & Anderson, 1999). Dergelijke aanvallen kunnen voorkomen op twee 
verschillende manieren: 
— Malignant Power Attack: Een Malignant power Attack is een aanval waarbij een 

aanvaller een virus of een Trojan Horse in de vorm van een toepassing op een 
Smartphone plaatst. Deze toepassing vraagt een hoog energieverbruik, onder 
andere door het herhaaldelijk aanroepen van diverse services (Stajano & 
Anderson, 1999). 

— Benign Power Attack: Een Benign Power Attack is een aanval waarbij een 
aanvaller een video of een plaatje repliceert, zoals het namaken van een bestaand 
GIF-plaatje. In plaats van een statisch GIF-plaatje bouwt een aanvaller een 
dynamisch GIF-plaatje die iedere keer opnieuw wordt geladen en het 
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energieverbruik snel verlaagt. Dergelijke aanvallen zijn lastig te voorkomen 
aangezien deze moeilijk door een virusscanner worden gedetecteerd (Stajano & 
Anderson, 1999). 

 
De consequenties bij het optreden van het risico zijn: 
— Stelen, aanpassen of verwijderen van bedrijfsgegevens (Hoffman, 2007, Curphey 

et al. 2003). 
— Misbruiken van een Smartphone, waarbij een aanvaller zich voordoet als de initiele 

Smartphone-gebruiker (Hoffman, 2007).  
— Buitenwerking stellen van een Smartphone (Hoffman, 2007).  
— Uploaden van Malware naar een Smartphone (Hoffman, 2007).  
— Ongeautoriseerd toezicht houden over de gebruiker van een Smartphone. Zo kan 

een aanvaller weten of een gebruiker wel of niet thuis, zodat er een inbraak kan 
worden gepland (Hogben & Dekker, 2010). 

— Beschikbaarheid Smartphone verlagen door drastische aantasting van 
energieduur van een Smartphone (Stajano & Anderson, 1999). 

A7 Doordat een Smartphone-gebruiker onbewust Bluetooth kan aanzetten of aan heeft 
staan, bestaat het risico dat de Smartphone slachtoffer kan worden van een aanval. 
Bluetooth biedt aanvallers derhalve een extra mogelijkheid om een Smartphone aan te 
vallen. 
Het risico ontstaat doordat een gebruiker onbewust is van een actieve Bluetooth-
verbinding. 
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden tot een aanval waarbij een 
aanvaller ongeautoriseerd toegang verkrijgt tot bedrijfsgevoelige informatie 
(Blackberry, 2006).  

A8 Doordat een Smartphone-gebruiker de mogelijkheid heeft om een Smartphone bij een 
Bluetooth-verbinding van een eigen naam te voorzien, bestaat het risico dat ongewenst 
uitingen worden gedaan. 
Het risico ontstaat doordat een Smartphone-gebruiker volledige vrijheid heeft inzake 
het invoeren van een Bluetooth-naam.  
 
Het optreden van dit risico kan financiële gevolgen voor een organisatie hebben (Dagon, 
Martin & Starner, 2004). Daarnaast kan een organisatie imagoschade oplopen, indien 
de Smartphone-gebruiker ongewenste namen gebruikt. 

A9 Doordat persoonlijke Smartphones voor zakelijke doeleinden (BYOD) worden gebruikt, 
bestaat het risico dat Smartphones onvoldoende zijn beveiligd in tegenstelling tot 
zakelijke en door de organisatie verleende Smartphones, waardoor onder andere 
bedrijfsgevoelige informatie onvoldoende beveiligd is. 
Het risico ontstaat doordat Smartphone-gebruikers persoonlijke Smartphones 
gebruiken voor zakelijke doeleinden. Deze Smartphones kunnen mogelijk onvoldoende 
zijn beveiligd, in tegenstelling tot zakelijke en door de organisatie verleende 
Smartphones. Daarnaast koppelen Smartphone-gebruikers Smartphones aan het 
bedrijfsnetwerk ten behoeve van het synchroniseren van gegevens. Alle risico’s die 
gelden voor de beveiliging van Smartphones op zakelijk gebied, gelden ook voor het 
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gebruik van persoonlijk Smartphones (ISACA, 2010).  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden mogelijk tot het verlies van 
bedrijfsgevoelige informatie, het niet ondersteunen van bedrijfsapplicaties door 
ontoereikende hardware en het niet voldoen aan compliance-standaarden (Wilson, 
2011). Daarnaast kan schadelijke software op het bedrijfsnetwerk worden 
overgebracht, doordat Smartphones vaak worden gekoppeld aan een desktop ten 
behoeve van gegevenssynchronisatie (Dagon, Martin & Starner, 2004). 

Tabel 8: Risico’s bij Smartphones (Gevalideerd) 
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8.3 Risico’s bij ICT-ontwikkeling B: Social Media (Gevalideerd) 
In onderstaande tabel zijn de aanpassingen en / of toevoegingen van (nieuwe) risico’s die 
gelden voor Social Media opgenomen en tevens gevalideerd. In de tabel is het ontstaan van 
het risico beschreven evenals de potentiële consequenties die gelden voor een organisatie bij 
het optreden van een risico. Op basis van het ontstaan van het risico en de potentiële 
consequenties bij het optreden van een het risico, zijn de risico’s geformuleerd. 
 
Nr Identificatie, ontstaan en consequenties risico 

B1 Doordat de verschillende Social Media-toepassingen en de daartoe behorende 
mogelijkheden niet duidelijk zijn geïnventariseerd en de afdeling IT onvoldoende 
betrokken is geweest, bestaat het risico dat verkeerde Social Media-toepassingen 
worden ingezet en gewenste doelstellingen niet worden behaald. 
Zoals eerder geïntroduceerd betreft Social Media een brede term waaronder 
verschillende toepassingen vallen. Hierbij kan worden gedacht aan Blogs, Social 
Networking-Sites en Content Communities. Het risico ontstaat doordat er verschillende 
toepassingen van Social Media bestaan, waardoor de verschillende toepassingen en de 
daarbij behorende mogelijkheden onvoldoende zijn onderzocht en geïnventariseerd, ook 
ten opzichte van de concurrentie (Boyd, Golder & Lotan, 2010).  
 
Om gebruik te kunnen maken van Social Media-toepassingen is de bestaande IT-
infrastructuur vaak voldoende. Er hoeven derhalve geen aanpassingen plaats te vinden 
op de IT-infrastructuur ten behoeve van het gebruik van diverse Social Media-
toepassingen. Hierdoor ontstaat het risico dat de afdeling IT niet voldoende betrokken is 
bij de selectie van Social Media-toepassingen (ISACA, 2010). 
 
De consequenties van het optreden van het risico kan leiden tot het selecteren van 
verkeerde Social Media-toepassingen, waardoor gewenste doelstellingen niet worden 
behaald (Boyd, Golder & Lotan, 2010). 

B2 Doordat de verschillende gebruikte Social Media-toepassingen onvoldoende onderling 
op elkaar zijn afgestemd, bestaat het risico dat gedeelde informatie, berichtgevingen en 
communicatie niet eenduidig en inconsistent zijn. 
Het risico ontstaat doordat organisaties meerdere en verschillende Social Media-
toepassingen inzetten, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. De gedeelte informatie, 
berichtgevingen en communicatie die geuit wordt middels de verschillende Social Media-
toepassingen kan onvoldoende op elkaar zijn afgestemd (aligned). 
 
De consequenties van het optreden van het risico kan leiden tot niet eenduidige, 
inconsistente en tegenstrijdige communicatie en berichtgevingen. Een organisatie kan 
via Twitter bijvoorbeeld een speciale actie promoten waarvan de voorwaarden, zoals die 
door de organisatie via Facebook zijn gecommuniceerd, niet overeenkomen. Door deze 
mismatch van ‘alignment’ kan verwarring bij de klant ontstaan, wat leidt tot 
klantontevredenheid en het oplopen van reputatie- en imageschade (Kaplan & Haenlein, 
2010). 

B3 Doordat gedragsregels, beleiddocumenten en dataclassificatie van gedeelde informatie, 
berichtgevingen en communicatie via Social Media-toepassingen ontbreken, bestaat het 
risico dat zowel bewust als onbewust negatieve uitingen worden gecommuniceerd via 
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Social Media-toepassingen, wat kan leiden tot klantontevredenheid, het oplopen van 
reputatie- en imageschade en het ondervinden van mogelijke legal-issues. 
Het risico ontstaat doordat er geen gedragsregels en beleidsdocumenten zijn opgesteld 
ten aanzien van het gebruik van Social Media-toepassingen. Medewerkers, klanten en 
individuen kunnen bewust negatieve berichten plaatsen die schadelijk zijn voor de 
reputatie en het imago van een organisatie (ISACA, 2011).  
 
Volgens Intermediair hebben twee medewerkers van Domino’s Pizza in 2009 een filmpje 
op YouTube gezet. In het filmpje was te zien dat een medewerker van Domino’s Pizza 
kaas in zijn neus stopt en dit vervolgens op een bestelde pizza van een klant legde. Het 
filmpje verspreidde zich razendsnel via Internet en is tot op de dag van vandaag nog 
steeds te traceren met Google’s searchbar. Een ander voorbeeld betreft een 
medewerker van Interpolis die via Twitter liet weten ‘zich te vervelen@interpolis’. Deze 
berichtgeving riep intern bij Interpolis discussie op over welke berichtgeving wel of niet 
wenselijk is via Social Media (Twitteren volgens de regels van je baas, 2010). 
 
Daarnaast benadrukt ISACA dat medewerkers onbewust bedrijfsgevoelige informatie 
kunnen delen via Social Media-toepassingen, zonder bewust te zijn van de 
consequenties (ISACA, 2010). Medewerkers kunnen bijvoorbeeld plaatjes of logo’s 
plaatsen van een organisatie met een zakelijk Social Media-account, waardoor Legal-
issues ontstaan. 
 
De consequenties bij het optreden van het risico zijn: 
— Verspreiding van bedrijfsgevoelige informatie 
— Verspreiding van valse of fraudegevoelige informatie 
— Legal-issues 
— Concurrentieverlies 
— Verlies van vertrouwen van klanten in de organisatie 
— Reputatieverlies 

B4 Doordat de afdeling HR onvoldoende is betrokken in het Social Media-proces, bestaat 
het risico dat de verantwoordelijk van het opstellen en het communiceren van 
gedragregels aan medewerkers niet is belegd, waardoor medewerkers niet zijn 
geïnstrueerd inzake het gewenste gebruik van Social Media-toepassingen en daardoor 
mogelijk ongewenste uitingen doen. 
Het risico ontstaat doordat de afdeling HR onvoldoende is betrokken in het Social 
Media-proces. Onder het Social Media-proces wordt het proces verstaan van het 
opstellen van gedragregels bij het gebruik van Social Media-toepassingen door 
medewerkers, en het instrueren en laten ondertekenen van de gedragsregels door 
medewerkers.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden tot het bewust of onbewust 
verspreiden van ongewenste uitingen door medewerkers, wat leidt tot 
klantontevredenheid en het oplopen van reputatie- en imageschade (ISACA 2011). 

B5 Doordat een monitoring-mechanisme ontbreekt waarmee periodiek het Social Media-
proces evenals uitingen van gebruikers en aangemaakte dummy-accounts bij Social 
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Media-toepassingen worden gemonitoord, bestaat het risico dat het Social Media-proces 
niet wordt nageleefd of dat ongewenste uitingen niet tijdig worden gedetecteerd, 
waardoor een organisatie mogelijk reputatie- en imagoschade oploopt, klantvertrouwen 
verliest en legal-issues ondervindt. 
Het risico ontstaat doordat een organisatie niet (tijdig) het Social Media-proces evenals 
ongewenste uitingen van gebruikers en aangemaakte dummy-accounts bij Social Media-
toepassingen detecteert, door het ontbreken van een monitoring-mechanisme. Dummy-
accounts betreffen niet persoongekoppelde, aangemaakte profielen die veelal worden 
gebruikt om voor de organisatie schadelijke berichten te plaatsen (ISACA, 2011). ISACA 
benadrukt dat het een uitdaging betreft om met een passend monitoring-mechanisme 
periodieke monitoring op Social Media uit te voeren: ‘Once access is given to these 
networks, managing content is difficult and becomes a policy and monitoring process.’  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden mogelijk tot 
klantontevredenheid, het oplopen van reputatie- en imageschade en het ondervinden 
van legal-issues (ISACA 2011).  

B6 Doordat er geen gevolgen zijn voor het misbruik of overschrijden van gedragsregels van 
medewerkers bij het gebruik van Social Media-toepassingen, bestaat het risico dat 
gedragsregels worden genegeerd en ongewenste berichtgevingen alsnog worden geuit. 
Het risico ontstaat doordat er geen gevolgen zijn voor misbruik of overschrijding van 
gedragsregels. Bij gebrek aan gevolgen voor misbruik en overschrijding voelen 
medewerkers zich minder snel geremd en voelen zij zich niet verantwoordelijk voor het 
uiten van ongewenste berichtgevingen via Social Media.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico verhogen de kans op het uiten van 
ongewenste berichtgevingen, wat mogelijk leidt tot klantontevredenheid, het oplopen 
van reputatie- en imageschade en het ondervinden van legal-issues (ISACA 2011). 

B7 Doordat er geen ‘damage-control-proces’ bestaat dat kan worden ingezet bij 
aangerichte schade door gebruikers via Social Media-toepassingen, bestaat het risico 
dat de schade niet kan worden hersteld of tot een minimum kan worden beperkt, wat 
kan resulteren in meer schade. 
Het risico ontstaat doordat een organisatie geen ‘damage-control-proces’ heeft 
geïmplementeerd. Een damage-control-proces betreft het proces van het herstellen of 
tot een minimum beperken van aangerichte schade, door het gebruik van Social Media-
toepassingen door medewerkers. Een voorbeeld van een damage-control-proces betreft 
een voorlichtingscampagne die een organisatie kan geven, waarbij de aangerichte 
schade van de daders wordt tegen- en rechtgesproken. Een ander voorbeeld betreft het 
verzoeken van het blokkeren van een (dummy) account bij een leverancier van Social 
Media.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden tot meer schade voor de 
organisatie (ISACA 2011). 

B8 Doordat er geen trainingsprogramma bestaat waarvan de 
uitvoeringsverantwoordelijkheid is belegd bij een afdeling en die periodiek wordt 
afgenomen door medewerkers, bestaat het risico dat medewerkers onvoldoende bewust 
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zijn van de risico’s en gevolgen die gepaard gaan met het gebruik van Social Media-
toepassingen. 
Het risico ontstaat door het ontbreken van een trainingsprogramma die periodiek wordt 
afgenomen door medewerkers.  
 
Het risico ontstaat, indien er wel een trainingsprogramma is opgesteld, dat het 
trainingsprogramma niet wordt afgenomen door medewerkers, omdat de 
uitvoeringsverantwoordelijkheid van het trainingsprogramma door medewerkers niet bij 
een afdeling is belegd.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden tot onvoldoende bewustzijn en 
kennis van de risico’s die gepaard gaan bij het gebruik van Social Media (ISACA 2011). 

B9 Doordat er geen passende vorm van web content filtering wordt toegepast, bestaat het 
risico dat de balans tussen toegankelijkheid en afscherming van Social Media-
toepassingen voor medewerkers, onjuist is ingeregeld. 
Binnen een organisatie zijn er medewerkers die voor zakelijke doeleinden gebruik 
moeten maken van Social Media-toepassingen. Het zakelijk gebruik maken van Social 
Media-toepassingen hoeft niet voor alle medewerkers te gelden. Een balans tussen de 
toegankelijkheid en afscherming van Social Media-toepassingen voor medewerkers in 
benodigd (ISACA, 2010). 
 
Het risico ontstaat doordat er geen passende vorm van web content filtering wordt 
toegepast of omdat de beveiligingsinstellingen van het netwerk op een bepaalde wijze 
zijn ingesteld, waardoor medewerkers die zakelijk gebruik moeten maken van Social 
Media-toepasingen het niet kunnen gebruiken en vice versa (ISACA, 2011). Daarnaast 
blokkeren veel organisatie Social Media zoals Facebook, Youtube en Second Life, omdat 
ze bang zijn dat medewerkers te veel tijd spenderen in plaats van werken (Kaplan & 
Haenlein, 2010).  
 
De consequenties bij het optreden van het risico zijn: 
— Zakelijk niet gebruik kunnen maken van Social Media-toepassingen, terwijl dit wel 

tot de functie behoort.  
— Hoge belasting van netwerk door meerdere gebruikers van Social Media-

toepassingen dan gewenst, waardoor de beschikbaarheid van het netwerk wordt 
aangetast. 

— Verlaging van productiviteit medewerkers door gebruikers van Social Media-
toepassingen voor privédoeleinden. 

— Verhoging van blootstelling tot virussen en malware, aangezien sessies van Social 
Media-toepassingen vaker voorkomen of langer duren dan initieel nodig is.  

B10 Doordat een organisatie de klantvraag niet aan kan dat via Social Media-toepassingen 
wordt gecreëerd, bestaat het risico dat de organisatie reputatie- en imageschade 
oploopt en het klantvertrouwen verliest. 
Social Media-toepassingen zijn onder andere communicatiekanalen tussen de klant en 
organisatie. De klant heeft derhalve de mogelijkheid om vragen te stellen via Social 
Media-toepassingen. Indien een organisatie onvoldoende personeel beschikbaar stelt 
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ten aanzien van het beantwoorden van klantvragen, bestaat het risico dat klantvragen 
niet (tijdig) worden beantwoord.  
 
De consequenties bij het optreden van het risico leiden tot klantontevredenheid en het 
oplopen van reputatie- en imageschade (ISACA, 2010). 

B11 Doordat uitingen van niet-medewerkers middels Social Media-toepassingen niet zijn 
gedetecteerd en beoordeeld, bestaat het risico dat het weglekken van bedrijfsgevoelige 
informatie niet is gedetecteerd, die een niet-medewerker gebruikt bij haar of zijn 
uitingen. 

 Niet-medewerkers van een organisatie kunnen Social Media-toepassingen ook gebruiken 
om uitingen over een organisatie te doen. Deze uitingen kunnen zijn gebaseerd op 
weggelekte, bedrijfsgevoelige informatie. Het risico ontstaat doordat uitingen van niet-
medewerkers middels Social Media-toepassingen niet zijn gedetecteerd en beoordeeld 
(Leverancier Expertinterview, 2012). 
 
De consequenties van het optreden van het risico leiden tot het niet traceren van 
weggelekte, bedrijfsgevoelige informatie via Social Media-toepassingen. Derhalve 
betreffen Social Media-toepassingen enerzijds een kanaal waarmee ongewenste 
uitingen kunnen worden gedaan. Anderzijds betreffen Social Media-toepassingen een 
mogelijkheid om weggelekte, bedrijfsgevoelige informatie te traceren. Indien 
weggelekte, bedrijfsgevoelige informatie is getraceerd kan een organisatie maatregelen 
treffen tegen het weglekken van bedrijfsgevoelige informatie. 

Tabel 9: Risico’s bij Social Media (Gevalideerd) 

  



 
ICT-ontwikkelingen bij Het Nieuwe Werken: Een Risk Control Framework 74 
 
 

9 Conclusie 

9.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de kernpunten uit het onderzoek nogmaals uiteengezet. In paragraaf 
9.2 wordt allereerst een antwoord gegeven op de deelvragen, ten einde in paragraaf 9.3 een 
antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag. In paragraaf 9.4 zijn enkele 
slotopmerkingen opgenomen en in paragraaf 9.5 is dit hoofdstuk afgesloten met een 
zelfreflectie.  

9.2 Beantwoording deelvragen 
In dit onderzoek zijn zeven deelvragen opgesteld. Deze zeven deelvragen zijn zoals eerder 
aangegeven in de verschillende hoofdstukken van het onderzoek beantwoord. In deze 
paragraaf zijn de antwoorden ten aanzien van de zeven deelvragen kort opgenomen.  
 
Deelvraag 1: Wat houden HNW en de twee daarbij behorende ICT-ontwikkelingen in? 
 
HNW is ‘een nieuwe manier van werken’ waarbij functionarissen in staat gesteld worden om 
plaats- en tijdonafhankelijk, evenals effectief en gericht samen te werken. HNW maakt het 
werk leuker en de uitvoering van het werk efficiënter en effectiever, waardoor de 
productiviteit van de werknemer wordt vergroot. HNW vergroot het samenwerken en daarmee 
de communicatie, waarbij kennis, ervaringen en ideeën gemakkelijker worden gedeeld. HNW 
wordt ondermeer bewerkstelligd door de technische ondersteuning van ICT-ontwikkelingen, 
zoals een Smartphone en Social Media: 
— Een Smartphone is een mobiele telefoon die over uitgebreide computermogelijkheden 

beschikt, waarbij verschillende functionaliteiten, zoals verschillende 
communicatiemogelijkheden en protocollen gebundeld worden in één apparaat. Een 
Smartphone kan worden beschouwd als een handcomputer of PDA die tegelijk ook een 
telefoon is. In het kader van HNW is het van belang dat werknemers te allen tijde 
beschikken over de mogelijkheid om (locatieonafhankelijk) bedrijfsinformatie en het 
Internet te kunnen raadplegen, ook als werknemers onderweg zijn. Met een Smartphone 
wordt deze behoefte vervuld. 

— Social Media zijn het fenomeen van online platformen en toepassingen waarbij 
gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de 
inhoud verzorgen en onderlinge interactie hebben. In het kader van HNW bieden Social 
Media gebruikers de mogelijkheid middels een efficiënte en plaatsonafhankelijke manier 
met elkaar te communiceren en te netwerken, wanneer vergeleken met traditionele 
media. 

 
Deelvraag 2: Met welke risicoanalysemethode kunnen risico’s op een methodologische en 
erkende wijze worden geïdentificeerd en wordt een zo hoog mogelijke management 
commitment ten aanzien van de geïdentificeerde risico’s en de urgentie daarvan verkregen? 

 
Het M_o_R-framework is in deze scriptie als risicoanalysemethode geselecteerd en is een 
internationaal geaccepteerde standaard waarmee op een methodologische en erkende wijze 
risico’s zijn geïdentificeerd. Daarnaast wordt met de inzet van het M_o_R-framework als 
risicoanalysemethode een commitment van het management gecreëerd, ten aanzien van het 
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belang en de urgentie van het opvolgen en beheersen van geïdentificeerde risico’s. Om 
draagvlak te creëren voor vorengenoemde onderbouwingen zijn conclusies geëvalueerd op 
basis van een door ITGI uitgevoerd onderzoek in 2004, waarbij 200 ICT-professionals zijn 
ondervraagd. Op basis van het onderzoek is samengevat dat het van essentieel belang is dat 
ICT-risico’s in voldoende mate zijn geïdentificeerd, geclassificeerd en verantwoordelijke risico-
eigenaren zijn aangesteld, om daarmee een effectieve beheersvorm omtrent ICT-risico’s te 
realiseren. Daarentegen is het van belang dat de impact van ICT-risico’s door het management 
wordt begrepen, zodat de urgentie van het mitigeren van ICT-risico’s beter wordt onderkend. 
Management commitment kan onder andere worden gerealiseerd door de inzet van Best 
Practices. 
 
In relatie tot vorengenoemde conclusies is het M_o_R-framework, in tegenstelling tot COSO - 
ERM en ISO 31000 - Risk Management Process, geselecteerd op basis van onderstaande 
argumenten: 
— Verhoging management commitment: Het M_o_R-framework omvat onder andere de 

volgende stappen: (A) risico’s identificeren, (B) risico-eigenaren benoemen (C) risico’s 
evalueren en herkenbaar te maken door risicoclassificatie, (D) de urgentie van risico’s 
identificeren en (E) risico’s mitigeren middels erkende controls en maatregelen, 
voortkomend uit Best Practices en control frameworks.  

— Simpliciteit en platheid: Het M_o_R-framework heeft een hoge mate van simpliciteit. Aan 
de hand van het M_o_R-framework worden op chronologische wijze risicoanalysestappen 
uitgevoerd, waardoor het M_o_R-framework de toepasbaarheid verhoogt. Derhalve is 
het M_o_R-framework voor managers van organisaties gemakkelijk te begrijpen. 

— Detailniveau: Het M_o_R-framework omvat als risicoanalysemethode een hoge mate van 
detail, gezien het aantal stappen dat wordt uitgevoerd in tegenstelling tot andere 
risicoanalysemethoden (Damirez, 2008). Hierdoor kunnen risico’s in meer detail worden 
geïdentificeerd, geclassificeerd en geëvalueerd. 

— Internationaal geaccepteerde standaard: Het M_o_R-framework is als 
risicoanalysemethode een internationaal geaccepteerde standaard (ITGI, 2005). 

 
NB. Er dient te worden opgemerkt dat vorengenoemde argumenten ook in zekere zin voor 
COSO - ERM en ISO 31000 - Risk Management Process gelden. Desalniettemin is in deze 
scriptie vastgesteld dat het M_o_R-framework zich het beste leent als te hanteren 
risicoanalysemethode.  

 
Deelvraag 3: Welke risico’s staan centraal bij het gebruik van Smartphones? 

 
Op basis van dit onderzoek staan er tien risico’s centraal bij het gebruik van Smartphones. 
Deze risico’s zijn visueel weergegeven in de gevalideerde RCF’s in bijlage 2. De risico’s zijn 
geclassificeerd als Access or security risk, Integrity risk, Availability risk, Investment or 
expense risk, Infrastructure risk, Project ownership risk en Relevance risk en zijn hieronder 
opgesomd: 
— A0: Doordat er onvoldoende risicoafweging is gemaakt inzake het gewenste 

beveiligingsniveau dat een Smartphone moet bieden, bestaat het risico dat de verkeerde 
Smartphone door een organisatie is geselecteerd. 
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— A1: Doordat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden niet zijn beschreven en 
belegd, bestaat het risico dat eigenaarschap van Smartphone-gebruikers onvoldoende is 
belegd. 

— A2: Doordat beveiligingsinstellingen rondom de verbinding van Smartphones met het 
bedrijfsnetwerk (Remote Access) onvoldoende is ingeregeld, bestaat het risico dat een 
Smartphone-gebruiker niet is geïdentificeerd waardoor de authenticiteit van de 
Smartphone-gebruiker niet kan worden vastgesteld. 

— A3: Doordat Smartphones kleine apparaten betreffen en daardoor de kans op verlies, 
diefstal en teniet gaan wordt vergroot, bestaat het risico dat bedrijfsgegevens 
ongewenst buiten de organisatie vrijkomen en daarmee toegankelijk worden voor 
derden. 

— A4: Doordat een gebruiker zich onvoldoende bewust is van het gemakkelijk openbaar 
maken van informatie met een Smartphone, bestaat het risico dat bij het openbaar 
maken van locatie-informatie een kwaadwillende weet waar de gebruiker met de 
Smartphone zich bevindt en een betere aanval kan uitvoeren. 

— A5: Doordat Smartphones onvoldoende beveiligd zijn en over specifieke mogelijkheden 
beschikken in tegenstelling tot andere apparaten en software, bestaat een verhoogd 
risico dat een Smartphone geïnfecteerd kan raken met virussen, Trojan Horses, worms 
en malware, waardoor gesprekken kunnen worden afgeluisterd, bedrijfsgevoelige 
informatie kan worden vernietigd, gestolen of niet beschikbaar kan worden gesteld. 

— A6: Doordat Smartphones onvoldoende zijn beveiligd en zijn verbonden met publieke 
hotspots en het internet, bestaat het risico dat Smartphones kunnen worden 
aangevallen door een aanvaller die gebruikt maakt van verschillende Attacks, waarmee 
een aanvaller ondermeer ongeautoriseerd toegang verkrijgt tot bedrijfsgevoelige 
informatie, of de beschikbaarheid van een Smartphone negatief wordt beïnvloed. 

— A7: Doordat een Smartphone-gebruiker onbewust Bluetooth kan aanzetten of aan heeft 
staan, bestaat het risico dat de Smartphone slachtoffer kan worden van een aanval. 
Bluetooth biedt aanvallers derhalve een extra mogelijkheid om een Smartphone aan te 
vallen. 

— A8: Doordat een Smartphone-gebruiker de mogelijkheid heeft om een Smartphone bij 
een Bluetooth-verbinding van een eigen naam te voorzien, bestaat het risico dat 
ongewenst uitingen worden gedaan. 

— A9: Doordat persoonlijke Smartphones voor zakelijke doeleinden (BYOD) worden 
gebruikt, bestaat het risico dat Smartphones onvoldoende zijn beveiligd in tegenstelling 
tot zakelijke en door de organisatie verleende Smartphones, waardoor onder andere 
bedrijfsgevoelige informatie onvoldoende beveiligd is. 
 

Deelvraag 4: Welke risico’s staan centraal bij het gebruik van Social Media? 
 

Op basis van dit onderzoek staan er elf risico’s centraal bij het gebruik van Social Media. Deze 
risico’s zijn visueel weergegeven in de gevalideerde RCF’s in bijlage 2. De risico’s zijn 
geclassificeerd als Integrity risk, Availability risk, Investment or expense risk, Relevance risk, 
Project ownership risk en zijn hieronder opgesomd: 
— B1: Doordat de verschillende Social Media-toepassingen en de daartoe behorende 

mogelijkheden niet duidelijk zijn geïnventariseerd en de afdeling IT onvoldoende 
betrokken is geweest, bestaat het risico dat verkeerde Social Media-toepassingen 
worden ingezet en gewenste doelstellingen niet worden behaald. 
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— B2: Doordat de verschillende gebruikte Social Media-toepassingen onvoldoende 
onderling op elkaar zijn afgestemd, bestaat het risico dat gedeelde informatie, 
berichtgevingen en communicatie niet eenduidig en inconsistent zijn. 

— B3: Doordat gedragsregels, beleiddocumenten en dataclassificatie van gedeelde 
informatie, berichtgevingen en communicatie via Social Media-toepassingen ontbreken, 
bestaat het risico dat zowel bewust als onbewust negatieve uitingen worden 
gecommuniceerd via Social Media-toepassingen, wat kan leiden tot klantontevredenheid, 
het oplopen van reputatie- en imageschade en het ondervinden van mogelijke legal-
issues. 

— B4: Doordat de afdeling HR onvoldoende is betrokken in het Social Media-proces, 
bestaat het risico dat de verantwoordelijk van het opstellen en het communiceren van 
gedragregels aan medewerkers niet is belegd, waardoor medewerkers niet zijn 
geïnstrueerd inzake het gewenste gebruik van Social Media-toepassingen en daardoor 
mogelijk ongewenste uitingen doen. 

— B5: Doordat een monitoring-mechanisme ontbreekt waarmee periodiek het Social Media-
proces evenals uitingen van gebruikers en aangemaakte dummy-accounts bij Social 
Media-toepassingen worden gemonitoord, bestaat het risico dat het Social Media-proces 
niet wordt nageleefd of dat ongewenste uitingen niet tijdig worden gedetecteerd, 
waardoor een organisatie mogelijk reputatie- en imagoschade oploopt, klantvertrouwen 
verliest en legal-issues ondervindt. 

— B6: Doordat er geen gevolgen zijn voor het misbruik of overschrijden van gedragsregels 
van medewerkers bij het gebruik van Social Media-toepassingen, bestaat het risico dat 
gedragsregels worden genegeerd en ongewenste berichtgevingen alsnog worden geuit. 

— B7: Doordat er geen ‘damage-control-proces’ bestaat dat kan worden ingezet bij 
aangerichte schade door gebruikers via Social Media-toepassingen, bestaat het risico dat 
de schade niet kan worden hersteld of tot een minimum kan worden beperkt, wat kan 
resulteren in meer schade. 

— B8: Doordat er geen trainingsprogramma bestaat waarvan de 
uitvoeringsverantwoordelijkheid is belegd bij een afdeling en die periodiek wordt 
afgenomen door medewerkers, bestaat het risico dat medewerkers onvoldoende bewust 
zijn van de risico’s en gevolgen die gepaard gaan met het gebruik van Social Media-
toepassingen. 

— B9: Doordat er geen passende vorm van web content filtering wordt toegepast, bestaat 
het risico dat de balans tussen toegankelijkheid en afscherming van Social Media-
toepassingen voor medewerkers, onjuist is ingeregeld. 

— B10: Doordat een organisatie de klantvraag niet aan kan dat via Social Media-
toepassingen wordt gecreëerd, bestaat het risico dat de organisatie reputatie- en 
imageschade oploopt en het klantvertrouwen verliest. 

— B11: Doordat uitingen van niet-medewerkers middels Social Media-toepassingen niet zijn 
gedetecteerd en beoordeeld, bestaat het risico dat het weglekken van bedrijfsgevoelige 
informatie niet is gedetecteerd, die een niet-medewerker gebruikt bij haar of zijn 
uitingen. 
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Deelvraag 5: Welke risico’s worden afgedekt door opgestelde normen in de huidige 
normenkaders en Best Practices omtrent IT Security en IT Governance? 

 
De gehanteerde normenkaders en Best Practices betreffen de Code of Practice for Information 
Security Management (ISO/IEC 27002, 2005), Social Media Audit/Assurance Program (ISACA, 
2011) en COBIT 4.1 (ISACA, 2007). De opgestelde normen uit deze normenkaders en Best 
Practices zijn als control objectives visueel weergegeven in de RCF’s in bijlage 2. Vanwege de 
omvang van de control objectives en daarmee de beantwoording van deze deelvraag, zijn de 
control objectives niet nogmaals opgenomen.  

 
Deelvraag 6: Welke maatregelen kunnen worden getroffen om risico’s te mitigeren op basis 
van de huidige normenkaders en Best Practices omtrent IT Security en IT Governance? 
 
Op basis van de gehanteerde normenkaders en Best Practices zoals eerder geïntroduceerd bij 
deelvraag 5, zijn de ‘implementation guidances’ van de gehanteerde normenkaders en Best 
Practices opgenomen als maatregelen. Deze maatregelen zijn visueel weergegeven in de RCF’s 
in bijlage 2 als de suggestieve risico mitigatie maatregelen. Vanwege de omvang van de 
suggestieve risico mitigatie maatregelen en daarmee de beantwoording van deze deelvraag, 
zijn de suggestieve risico mitigatie maatregelen niet nogmaals opgenomen.  
 
Deelvraag 7: Welke eventuele aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen als 
aanvulling op de huidige normenkaders en Best Practices omtrent IT Security en IT 
Governance? 
 
Maatregelen die als aanvulling zijn getroffen op de ‘implementation guidances’ van de huidige 
normenkaders en Best Practices, zijn geïdentificeerd op basis van afgenomen expertinterviews 
en geraadpleegde wetenschappelijke journaals als suggestieve risico mitigatie maatregelen. 
De wetenschappelijke journals betreffen ondermeer Boyd, Golder & Lotan (2010), Kaplan & 
Haenlein (2010), Lopez (2009), Blackberry (2006) en Hogben & Dekker (2010). Een volledig 
overzicht van de gehanteerde wetenschappelijke journaals is opgenomen in de RCF’s in bijlage 
2. Vanwege de omvang van de suggestieve risico mitigatie maatregelen en daarmee de 
beantwoording van deze deelvraag, zijn de suggestieve risico mitigatie maatregelen niet 
nogmaals opgenomen. De suggestieve risico mitigatie maatregelen betreffen de maatregelen 
in relatie tot de control en het geïdentificeerde risico. (N.B. control objectives, gedefineerd als 
normen uit huidige normenkader en Best Practices zoals eerder is aangegeven bij de 
beantwoording van deelvraag 5, zijn ten aanzien van de aanvullende maatregelen uit de 
afgenomen expertinterviews en geraadpleegde wetenschappelijk journaals niet genoemd, 
aangezien op basis van de afgenomen expertinterviews geen controls zijn gedefinieerd. 
Daarnaast beschrijven de diverse geraadpleegde wetenschappelijke journaals tevens geen 
controls). 

9.3 Beantwoording centrale onderzoeksvraag 
De centrale vraag van dit onderzoek is: Welke risico’s staan specifiek centraal bij de invoering 
van Smartphones en Social Media in het kader van HNW en hoe kunnen deze risico’s met 
suggestieve risicomitigerende maatregelen worden gemitigeerd? 
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Op basis van dit onderzoek zijn er risico’s geïdentificeerd die centraal staan bij het gebruik van 
Smartphones en Social Media. Deze risico’s zijn visueel weergegeven in de RCF’s in bijlage 2 
en tevens opgenomen bij de beantwoording van deelvragen 3 en 4. De risico’s zijn 
geclassificeerd als Access or security risk, Integrity risk, Availability risk, Investment or 
expense risk, Infrastructure risk, Project ownership risk en Relevance risk.  
 
In totaliteit zijn er 29 gevalideerde risico’s geïdentificeerd. Van de 29 risico’s zijn acht risico’s 
geïdentificeerd voor zowel Smartphones als Social Media. Deze acht risico’s zijn eerder in deze 
scriptie weergegeven in Tabel 7. Er zijn tien specifieke risico’s voor Smartphones en elf 
specifieke risico’s voor Social Media geïdentificeerd. Van de 21 risico’s die gelden bij het 
gebruik van Smartphones en Social Media, is eveneens vastgesteld in hoeverre de risico’s 
specifiek geldend zijn voor Smartphones en Social Media, of dat de risico’s naast Smartphones 
en Social Media ook voor andere apparaten gelden, zoals desktops en servers. Van de 21 
risico’s is vastgesteld dat dertien risico’s generiek geldend zijn. Verwezen wordt naar Tabel 1 
ter illustratie van de generiek geldende risico’s. Hiermee is inzichtelijk gemaakt welke risico’s 
mogelijk al zijn beheerst door binnen een organisatie bestaande beheersmaatregelen.  
 
De 29 geïdentificeerde risico’s kunnen worden gemitigeerd door de gedefinieerde 
 ‘Risk Mitigation Responses’. De Risk Mitigation Responses bestaan ondermeer uit control 
objectives en suggestieve risico mitigatie maatregelen die aangetroffen zijn in verschillende 
wetenschappelijke journaals, huidige normenkader en Best Practices en eveneens gevalideerd 
zijn door de afgenomen expertinterviews. Dergelijke suggestieve risico mitigatie maatregelen 
kunnen door een organisatie worden ingezet om risico’s in het kader van Smartphones en 
Social Media te mitigeren. De huidige normenkaders en Best Practices en wetenschappelijke 
journaals zijn eerder weergegeven bij de beantwoording van deelvragen 5, 6 en 7.  
 
Op basis van voortschrijdend inzicht bij de voortgang van deze scriptie zijn conclusies 
getrokken die tevens van belang zijn, in relatie tot de beantwoording van de deelvragen en de 
centrale hoofdvraag van dit onderzoek. Deze conclusies zijn hieronder opgesomd: 
— Een organisatie dient zelf vast te stellen in hoeverre de geïdentificeerde risico’s relevant 

zijn. Derhalve dient een organisatie zelf een risicoanalyse uit te voeren waarmee de 
relevante risico’s voor Smartphones en Social Media inzichtelijk worden gemaakt. De in 
deze scriptie geïntroduceerde RCF’s en daarbij behorende risico’s en suggestieve risico 
mitigatie maatregelen bieden een goede basis. Op basis van de door de organisatie 
geïdentificeerde risico’s kan een afweging worden gemaakt welke risico’s worden 
geaccepteerd of gemitigeerd door beheersmaatregelen te implementeren. Benadrukt 
wordt dat de RCF’s geen statische overzichten betreffen; ICT-ontwikkelingen, risico’s en 
beheersmaatregelen zijn altijd in ontwikkeling.  

— De risico’s die toe te kennen zijn aan risico-eigenaren dienen naast te zijn beschreven ook 
te zijn belegd bij de risico-eigenaren. Een organisatie kan het beleggen van risico’s aan 
risico-eigenaren bewerkstelligen door duidelijke communicatie en risico-eigenaren 
verantwoordelijk te stellen. Middels een communicatiemiddel zoals een 
communicatiematrix worden risico-eigenaren gedwongen om verantwoordelijkheid te 
nemen voor de risico’s (ITGI, 2005).  

— In het kader van HNW zijn meerdere van belangzijnde aspecten waar aandacht aan 
moeten worden besteedt, aangezien in dit onderzoek een scope en reikwijdte is 
gehanteerd ten aanzien van het onderzoek naar HNW. Denk hierbij aan andere IT-
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ontwikkelingen die een organisatie inzet bij de invoering van HNW, zoals Unified 
Communications. Daarnaast dient de mogelijke weerstand van gebruikers van de IT-
ontwikkelingen niet te worden onderbelicht. HNW valt of staat immers met het gebruik 
van IT-ontwikkelingen door gebruikers.  

9.4 Slotopmerkingen 
Voor deze scriptie zijn de eerste vijf risicoanalysetappen van het M_o_R-framework toegepast, 
waarmee ondermeer risico’s, risico-eigenaren, risico-categorieën en risico-mitigerende 
maatregelen zijn geïdentificeerd, ten aanzien van de ICT-ontwikkelingen Smartphones en 
Social Media. Voor het borgen van een adequaat uitgevoerd Risk Management, is het van 
belang dat het M_o_R-framework overige van belangzijnde risicoanalysetappen erkent die een 
organisatie zelf moet uitvoeren. Zo zal een organisatie:  
— maatregelen daadwerkelijk moeten implementeren (Stap F); 
— de effectiviteit van de maatregelen moeten meten (Stap G); 
— het RMP periodiek moeten evalueren (Stap H), en waarnodig; 
— het RCF aanpassen, zodat risico’s en maatregelen te allen tijde actueel zijn (I).  
 
Het RCF betreft derhalve geen statisch framework die volledig is toegespitst op iedere 
organisatie; het is geen kant en klare oplossing. Het RCF betreft een essentieel onderdeel van 
een RMP, waarbij het van belang is dat het RMP een ‘self-regulating’ proces is, die te allen tijde 
actueel, toepasbaar en volledig is. ICT-ontwikkelingen en daarbij horende risico’s zijn altijd in 
ontwikkeling. Hierop dient het RCF te zijn afgestemd. Er dient nader onderzocht te worden in 
hoeverre een effectief RMP kan worden ingevoerd, waarvan het RCF een essentieel onderdeel 
is. Hiervoor is een uitgevoerde risicoanalyse een belangrijke randvoorwaarde. 
 
Met alleen het aanschaffen van enkele Smartphones en de implementatie van Social Media-
toepassingen is het HNW niet gerealiseerd. Hoewel IT een enabler is van HNW (Bijl, 2009; 
Hameeteman 2010; Zijlstra, 2010; Baane et al., 2010), is IT feitelijk niet meer dan een 
verzameling tools en middelen, geïnspireerd op de behoefte en wens van een gebruiker (Kok & 
Treffers, 2010). Daarnaast dient opgemerkt te worden dat indien gebruikers ICT-
ontwikkelingen niet gebruiken, het mitigeren van risico’s geen meerwaarde heeft. Risico’s 
treden namelijk niet op als ICT-ontwikkelingen niet worden gebruikt. Derhalve kan worden 
geconcludeerd dat het niet gebruiken van ICT-ontwikkelingen door gebruikers een risico op 
zichzelf is. In het verlengde hiervan introduceren Davis et al. een zogenaamd Technology 
Acceptance Model waarmee kan worden bepaald in hoeverre een gebruiker een ICT-
ontwikkeling accepteert (Davis et al., 1989).  
 
De gebruiker is een belangrijke drijfveer bij het implementeren van HNW. Uiteraard kan HNW 
alleen worden gerealiseerd door gebruik te maken van ICT-ontwikkelingen, maar daarbij staat 
de gebruiker voorop. HNW omvat ‘een nieuwe manier van werken’ die raakvlakken heeft met 
leiderschap binnen een organisatie, de competenties van gebruikers, de huidige werkprincipes 
en de cultuur van de organisatie (Kok & Treffers, 2010).  
 
Op basis van deze findings is het belang dat nader wordt onderzocht in hoeverre gebruikers 
ICT-ontwikkelingen van HNW zullen accepteren. Welke gestelde randvoorwaarden zijn van 
belang zodat ICT daadwerkelijk wordt gebruikt in plaats van dat weerstand wordt geboden? 
Wat voor rol speelt de cultuur van een organisatie en in hoeverre moet invulling worden 
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gegeven aan veranderingmanagement? De ‘soft’ skill van HNW, de gebruiker, betreft geen 
onderdeel van dit onderzoek en dient nader te worden onderzocht.  

9.5 Zelfreflectie 
Smartphones en Social Media zijn twee onderwerpen die ons een geruime tijd bezig hebben 
gehouden. In het kader van HNW zijn beide onderwerpen belangrijke fundamenten waar 
organisaties niet meer omheen kunnen. Daarnaast is het onderwerp HNW, gericht op het 
gebruik van Smartphones en Social media, een onderwerp die ons interesseren. Om deze 
redenen is de keuze van het onderzoekobject en de daarbij behorende deelvragen tot stand 
gekomen.  
 
“Eén huidige Best Practice inzetten voor HNW is onrealistisch en niet werkbaar…” 
Als organisaties besluiten HNW in te voeren dienen ze met een ander perspectief naar 
informatiebeveiligingsbeleid te kijken. Er bestaan tot op heden nog geen kant en klare 
frameworks die overzicht bieden van alle risico’s, controls en maatregelen gericht op 
Smartphones en Social Media, vanuit een informatiebeveiligingsbeleid-perspectief. Het is niet 
mogelijk om één Best Practice zoals ISO27002 of CobiT 4.1 te gebruiken, om in totaliteit 
risico’s te identificeren en te beheersen met controls en maatregelen zoals geadresseerd in 
verschillende Best Practices. Best Practices zijn vaak te generiek en daarmee onvoldoende 
toegespitst op de specifieke ICT-ontwikkelingen van HWN. Daarnaast gaat de geraadpleegde 
wetenschappelijke journaals, in tegenstelling tot de verschillende Best Practices, verder in als 
het gaat om risico-identificatie van de ICT-ontwikkelingen. Hiermee wordt de volledigheid en 
toespitsing van risico’s die de verschillende Best Practices beschrijven, betwijfeld.  
  
“In hoeverre zijn specifieke risico’s daadwerkelijk specifiek…?” 
Voorafgaand aan het onderzoek waren we in de veronderstelling eenvoudig een ‘mapping’ te 
kunnen maken tussen de risico’s van Smartphones en Social Media en controls en maatregelen 
uit Best Practices en literatuur. Zoals hierboven al blijkt bleekt dit tegen te vallen. Op basis van 
het literatuuronderzoek zijn diverse risico’s geïdentificeerd die zowel gelden voor 
Smartphones als Social Media. Daarom is ervoor gekozen een tabel op te stellen waarin alle 
generieke risico’s zijn opgenomen die gelden voor Smartphones en Social Media. Later 
begonnen we ons af te vragen in hoeverre de risico’s voor Smartphones en Social Media 
daadwerkelijk alleen voor Smartphones en Social Media gelden. Sommige risico’s kunnen 
evengoed optreden bij bijvoorbeeld andere apparaten zoals servers en desktops. Derhalve is 
ervoor gekozen een additionele overzichtstabel op te stellen, waarin is weergegeven of risico’s 
specifiek kunnen optreden bij de ICT-ontwikkelingen of dat ze ook kunnen optreden bij andere 
apparaten. Deze overzichtstabel biedt organisaties inzicht in de verschillende vormen van 
risico’s, die al beheerst kunnen zijn door bestaande beveiligingstoepassingen voor andere 
apparaten. Voor de overzichtstabel wordt verwezen naar Tabel 1 in de 
managementsamenvatting.  
 
“Social Media is nieuw, trendy en winstgevend, maar ook nog onvoldoende belicht als het 
gaat om het beveiligen van informatie…” 
Ten aanzien van Social Media is geconstateerd dat dit onderwerp duidelijk in de 
kinderschoenen staat. Er zijn verschillende definities van wat Social Media nu precies is. De 
ene auteur omschrijft het nog mooier dan de andere. Daarnaast zijn veel Social Media-
toepassingen beschikbaar en betreft het een ‘booming business’. Social Media is in onze optiek 
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nog onderbelicht als het gaat om het in kaart brengen van informatiebeveiligingsrisico’s. Op 
basis van het literatuuronderzoek was het lastig om risico’s en suggestieve risico mitigatie 
maatregelen te identificeren die specifiek gelden bij het gebruik van Social Media. De 
aangetroffen suggestieve risico mitigatie maatregelen voor Social Media waren beduidend in 
de minderheid vergeleken met de suggestieve risico mitigatie maatregelen zoals 
geïntroduceerd voor Smartphones. Het feit dat het beveiligen van informatie rondom het 
gebruik van Social Media nog in de kinderschoenen staat, is aan de ene kant een plezierige 
constatering voor organisaties. Hackers en andere kwaadwillende beschikken namelijk ook 
over weinig informatie die te raadplegen is in de literatuur. Aan de andere kant is het een 
uitdaging voor organisaties, aangezien risico’s (nog) onvoldoende zijn geïdentificeerd en 
daarmee beheerst door effectieve maatregelen.  
 
De risico’s van Social Media waren te ‘mappen’ met Best Practices en maatregelen uit de 
literatuur. Bij het mappen van de risico’s van Social Media is een delta geconstateerd. ISACA, 
die CobiT 4.1 in vakliteratuur heeft gebruikt waarmee een Assurance programma rondom 
Social Media is opgesteld, introduceerde controls en maatregelen die niet waren 
geïdentificeerd in het literatuuronderzoek. Enkele voorbeelden betreffen: 
— Doordat de afdeling HR onvoldoende is betrokken in het Social Media-proces, bestaat het 

risico dat de verantwoordelijk van het opstellen en het communiceren van gedragregels 
aan medewerkers niet is belegd, waardoor medewerkers niet zijn geïnstrueerd over het 
gebruik van Social Media en mogelijk ongewenst gedrag uiten. 

— Doordat er geen persoonlijke gevolgen zijn voor misbruik of overschrijding van de 
gedragsregels bij het gebruik van Social Media, bestaat het risico dat gedragsregels 
worden genegeerd en ongewenste berichtgevingen worden geuit. 

— Doordat er geen ‘damage-control-proces’ bestaat wanneer schade is aangericht met de 
mogelijkheden van Social Media, bestaat het risico dat de schade niet kan worden 
hersteld of tot een minimum kan worden beperkt, wat opvolgend leidt tot meer schade. 

 
Dit kan uiteraard zijn veroorzaakt door de uitvoeringsgrootte van het literatuuronderzoek. 
Desalniettemin was dit een interessante bevinding.  
 
“Alles in één; één RCF bestemd voor meerdere doeleinden…” 
Wij hebben dit onderzoek als leerzaam ervaren. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de 
problematiek rondom het beveiligen van informatie bij HWN. Met de opgestelde en 
gevalideerde RCF’s zijn alle gefragmenteerde risico’s, control objectives en maatregelen 
verdeeld over wetenschappelijk journaals en Best Practices samengevoegd in drie overzichten. 
De RCF’s betreffen derhalve goede uitgangspunten voor een organisatie om aan de slag te 
gaan met de invoering van HWN, gericht op het gebruik van Smartphones en Social Media. De 
RCF’s bieden organisaties tevens de mogelijkheid om zelf de kosten te bepalen van de 
maatregelen die een organisatie wil treffen. 
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C o n c e p t  R i s k  C o n t r o l  F r a m e w o r k s 
 

Leeswijzer 
Uitkomsten 

literatuuronderzoek 

(gebied rood) 

In het concept RCF zijn twee gekleurde gebieden weergegeven, te weten een rood en een blauw gebied. Het rode gebied omvat de uitkomsten van de risicoanalysestappen A tot en met D van het M_o_R-framework, op basis van het literatuuronderzoek. Hieronder 

is weergegeven welke kolom in de rode gebied correspondeert met de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalysestappen: 

— Kolom ‘Risico-identificatie’ – risicoanalysestap A: Identify Risk 

— Kolom ‘Eigenaar’ – risicoanalysestap B: Identify probable risk owners 

— Kolom ‘Classificatie’ - risicoanalysestap C: Evaluate the risks 

— Kolom ‘Level’ - risicoanalysestap D: Set acceptable levels of risk  

Risk mitigation 

responses (gebied 

blauw) 

Het blauwe gebied in het concept RCF, omvat de uitkomsten van de risicoanalysestap E van het M_o_R-framework (Identify suitable responses to risk). Hiermee zijn de zogenaamde ‘Risk mitigation responses’ geïdentificeerd. In dit onderzoek zijn alleen 

mitigerende maatregelen als ‘responses’ geïdentificeerd. Hiervoor is enerzijds gebruik gemaakt van Best Practices, en anderzijds van maatregelen uit de literatuur. De volgende kolommen zijn weergegeven in het blauwe gebied; Risk mitigation responses:  

— Kolom ‘Bron’: betreft de bron (literatuur of Best Practice) van de mitigerende control en maatregel. 

— Kolom ‘Control objectives’: betreft de control in relatie tot het geïdentificeerde risico’s (N.B. de kolom ‘Control’ is niet gevuld wanneer een maatregel uit de literatuur is genoemd, aangezien de literatuur naast maatregelen geen controls voorschrijft). 

Engelstalige teksten zijn hierbij overgenomen om potentiële misinterpretatie te voorkomen bij vertaling van Engels naar Nederlands. 

— Kolom ‘Suggestieve risico mitigatie maatregelen: betreft de maatregel in relatie tot de control en het geïdentificeerde risico. De relevante maatregelen zijn alleen overgenomen. 

 
Risico’s voor zowel Smartphones als Social Media 
Uitkomsten literatuuronderzoek Risk mitigation responses  
Risico-identificatie Eigenaar Classifi.  Level Bron Control objectives Suggestieve risico mitigatie maatregelen 
AR
1 

Doordat er gebrek is aan 
bewustwording inzake het belang 
van informatiebeveiliging, bestaan 
onder andere de risico’s dat er geen 
security requirements zijn 
gedefinieerd, dat een formeel, 
gedocumenteerd en 
geïmplementeerd 
informatiebeveiligingsbeleid 
ontbreekt waar niemand voor 
verantwoordelijk is, of dat het 
stelsel van getroffen maatregelen 
om risico’s te beheersen 
onvoldoende samenhangt. 

ICT 

manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Availability 
risk 
- Investment 
or expense 
risk 
- 
Infrastructu
re risk 
- Project 
ownership 
risk 

- Relevance 

risk 

High ISO/IEC/ 
27002:2005 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 
facilities. 
 

11.7.1: The policy should take into account the risks of working with mobile computing equipment and other communication 
methods. When using mobile computing and communicating facilities, e.g. notebooks, palmtops, laptops, smart cards, and 
mobile phones, special care should be taken to ensure that business information is not compromised. The mobile computing 
policy should take into account the risks of working with mobile computing equipment in unprotected environments. 
Training should be arranged for personnel using mobile computing to raise their awareness on the 
additional risks resulting from this way of working and the controls that should be implemented. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.2, 
CobiT ME4.1, 
Ernst & Young, 
2012 

5.1.1: An information security policy 
document should be approved by 
management, and published and 
communicated to all employees and 
relevant external parties. 

5.1.1: The information security policy document should state management commitment and set out the organization’s 
approach to managing information security. The policy document should contain statements concerning a definition of 
information security, a statement of management intent, a framework for setting control objectives and controls, a brief 
explanation of the security policies, principles, standards, and compliance, a definition of general and specific responsibilities for 
information security management and references to documentation which may support the policy. This information security 
policy should be communicated throughout the organization to users in a form that is relevant, accessible and understandable 
to the intended reader. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.2, 
CobiT PO4.8, 
Ernst & Young, 
2012 

5.2.2: The information security policy 
should be reviewed at planned intervals or 
if significant changes 
occur to ensure its continuing suitability, 
adequacy, and effectiveness. 

5.2.2: The information security policy should have an owner who has approved management responsibility for the development, 
review, and evaluation of the security policy. The review should include assessing opportunities for improvement of the 
organization’s information security policy and approach to managing information security in response to changes to the 
organizational environment, business circumstances, legal conditions, or technical environment. The review of the information 
security policy should take account of the results of management 
reviews. There should be defined management review procedures, including a schedule or period of the review. 

Blackberry, 2006 - Stel een beveiligingschecklist op en beoordeel periodiek het bestaan van beveiligingsinstellingen.  
Ernst & Young, 
2012 

- Borg dat verantwoordelijken en risico-eigenaren zijn beschreven in het informatiebeveiligingsbeleid en laat risico-eigenaren het 
eigenaarschap van risico’s ondertekenen. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- ICT officers should raise awareness of this risk 

Dagon, Martin & 
Starner, 2004 

- Maak werknemers ervan bewust door ze te informeren over de bedreigen die ontstaan bij het gebruik van een Smartphone en 
Social Media.  

AR
2 

Doordat complexiteiteisen van 
wachtwoorden bij het inloggen op 
Smartphones en Social Media 
ontoereikend zijn, bestaat het risico 
dat wachtwoorden triviaal zijn of 
bekend raken binnen de organisatie, 
waardoor ongeautoriseerde toegang 
tot gegevens kan plaatsvinden. 

Systeemb
eheerder 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
 

High ISO/IEC/ 
27002:2005, 
Ernst & Young, 
2012 

11.3.1: Users should be required to follow 
good security practices in the selection and 
use of passwords. 
 

11.3.1: All users should be advised to: 
a) keep passwords confidential; 
b) avoid keeping a record (e.g. paper, software file or hand-held device) of passwords, unless 
this can be stored securely and the method of storing has been approved; 
c) change passwords whenever there is any indication of possible system or password 
compromise; 
d) select quality passwords with sufficient minimum length which are: 
1) easy to remember; 
2) not based on anything somebody else could easily guess or obtain using person 
related information, e.g. names, telephone numbers, and dates of birth etc.; 
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Risico’s voor zowel Smartphones als Social Media 
Uitkomsten literatuuronderzoek Risk mitigation responses  
Risico-identificatie Eigenaar Classifi.  Level Bron Control objectives Suggestieve risico mitigatie maatregelen 

3) not vulnerable to dictionary attacks (i.e. do not consist of words included in 
dictionaries); 
4) free of consecutive identical, all-numeric or all-alphabetic characters; 
e) change passwords at regular intervals or based on the number of accesses (passwords for 
privileged accounts should be changed more frequently than normal passwords), and 
avoid re-using or cycling old passwords; 
f) change temporary passwords at the first log-on; 
g) not include passwords in any automated log-on process, e.g. stored in a macro or function 
key; 
h) not share individual user passwords; 
i) not use the same password for business and non-business purposes. 
If users need to access multiple services, systems or platforms, and are required to maintain multiple 
separate passwords, they should be advised that they may use a single, quality password (see d) 
above) for all services where the user is assured that a reasonable level of protection has been 
established for the storage of the password within each service, system or platform. 

Deloitte, 2009, 
Ernst & Young, 
2012 

- Implementeer single-sign-on op netwerkniveau.  

AR
3 

Doordat er geen formeel, 
gedocumenteerde en 
geïmplementeerde procedure is die 
ertoe bijdraagt dat 
personeelsmutaties formeel worden 
doorgegeven en vastgelegd ten 
aanzien van autorisaties en 
accounts op Smartphones en Social 
Media, bestaat het risico dat 
autorisaties worden verleend die 
niet passen bij de betreffende 
functie, er conflicterende 
autorisaties worden verleend of de 
autorisaties en account van een 
gebruiker niet of niet tijdig worden 
gedeactiveerd of gewijzigd. 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 

High ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.3, 
CobiT DS5.4, 
Ernst & Young, 
2012 

11.2.1: There should be a formal user 
registration and de-registration procedure 
in place for granting and revoking access to 
all information systems and services. 

11.2.1: The access control procedure for user registration and de-registration should include: 
a) using unique user IDs to enable users to be linked to and held responsible for their 
actions; the use of group IDs should only be permitted where they are necessary for 
business or operational reasons, and should be approved and documented; 
b) checking that the user has authorization from the system owner for the use of the 
information system or service; separate approval for access rights from management may 
also be appropriate; 
c) checking that the level of access granted is appropriate to the business purpose (see 11.1) 
and is consistent with organizational security policy, e.g. it does not compromise 
segregation of duties (see 10.1.3); 
d) giving users a written statement of their access rights; 
e) requiring users to sign statements indicating that they understand the conditions of access; 
f) ensuring service providers do not provide access until authorization procedures have been 
completed; 
g) maintaining a formal record of all persons registered to use the service; 
h) immediately removing or blocking access rights of users who have changed roles or jobs 
or left the organization; 
i) periodically checking for, and removing or blocking, redundant user IDs and accounts 
(see 11.2.4); 
j) ensuring that redundant user IDs are not issued to other users. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.3, 
CobiT DS5.4, 
Ernst & Young, 
2012 

8.3.1 Responsibilities for performing 
employment termination or change of 
employment should be clearly 
defined and assigned. 

8.3.1 The communication of termination responsibilities should include ongoing security requirements and legal responsibilities 
and, where appropriate, responsibilities contained within any confidentiality agreement (see 6.1.5), and the terms and 
conditions of employment (see 8.1.3) continuing for a defined period after the end of the employee’s, contractor’s or third party 
user’s employment. Responsibilities and duties still valid after termination of employment should be contained in 
employee’s, contractor’s or third party user’s contracts. Changes of responsibility or employment should be managed as the 
termination of the respective responsibility or employment, and the new responsibility or employment should be controlled as 
described in clause 8.1. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.3, 
CobiT DS5.4, 
Ernst & Young, 
2012 

8.3.3: The access rights of all employees, 
contractors and third party users to 
information and information 
processing facilities should be removed 
upon termination of their employment, 
contract or agreement, 
or adjusted upon change. 

8.3.3: Upon termination, the access rights of an individual to assets associated with information systems and services should be 
reconsidered. This will determine whether it is necessary to remove access rights. Changes of an employment should be 
reflected in removal of all access rights that were not approved for the new employment. The access rights that should be 
removed or adapted include physical and logical access, keys, identification cards, information processing facilities (see also 
11.2.4), subscriptions, and removal from any documentation that identifies them as a current member of the organization. If a 
departing employee, contractor or third party user has known passwords for accounts remaining active, these should be 
changed upon termination or change of employment, contract or agreement. 

AR
4 

Doordat er geen periodieke controle 
op de juistheid en actualiteit van 
autorisaties en accounts wordt 
uitgevoerd, bestaat het risico dat 
autorisaties en accounts van 

Risk 
Officer 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 

Medium ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.4,  

11.2.4: Management should review users’ 
access rights at regular intervals using a 
formal process. 
 

11.2.4: The review of access rights should consider the following guidelines: 
a) users’ access rights should be reviewed at regular intervals, e.g. a period of 6 months, and after any changes, such as 
promotion, demotion, or termination of employment (see 11.2.1); 
b) user access rights should be reviewed and re-allocated when moving from one employment to another within the same 
organization; 
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medewerkers niet tijdig zijn 
gewijzigd en/of ontnomen, 
waardoor medewerkers over te 
ruime- of strijdige autorisaties 
kunnen beschikken. Hierdoor 
bestaat de kans op het ontstaan van 
onder andere functievermenging. 

c) authorizations for special privileged access rights (see 11.2.2) should be reviewed at more frequent intervals, e.g. at a period 
of 3 months; 
d) privilege allocations should be checked at regular intervals to ensure that unauthorized privileges have not been obtained; 
e) changes to privileged accounts should be logged for periodic review. 

Ernst & Young, 
2012 

- Voer een procedure voor structurele autorisatiebewaking in de breedte in, en zie erop toe dat die minimaal 4 maal per jaar 
wordt uitgevoerd. Schoon de verschillen die voortkomen uit de analyses op en creëer daarmee een zogenoemde “start-positie” 
(0-meting). Op een vastgestelde en latere periode dient er weer een analyse te worden uitgevoerd waarmee mogelijke 
autorisatievervuiling in kaart gebracht die kan worden opgeschoond (n-meting). 

AR
5 

Doordat er geen formeel, 
gedocumenteerde en 
geïmplementeerde procedure is 
voor wijzigingenbeheer, bestaat het 
risico dat wijzigingen niet getest en 
ongeautoriseerd in productie 
worden genomen, waardoor onder 
andere functionaliteiten van een 
applicatie niet meer correct kunnen 
werken. 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 
- Availability 
risk 
- 
Infrastructu
re risk 
 

High ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT AI6.1 – 
AI6.6, Ernst & 
Young, 2012 

10.1.2 Changes to information processing 
facilities and systems should be controlled. 

10.1.2 Operational systems and application software should be subject to strict change management control. 
a) identification and recording of significant changes; 
b) planning and testing of changes; 
c) assessment of the potential impacts, including security impacts, of such changes; 
d) formal approval procedure for proposed changes; 
e) communication of change details to all relevant persons; 
f) fallback procedures, including procedures and responsibilities for aborting and recovering from unsuccessful changes and 
unforeseen events. Formal management responsibilities and procedures should be in place to ensure satisfactory control 
of all changes to equipment, software or procedures. When changes are made, an audit log containing 
all relevant information should be retained. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT AI6.1 – 
AI6.6, Ernst & 
Young, 2012 

10.1.3 Duties and areas of responsibility 
should be segregated to reduce 
opportunities for unauthorized or 
unintentional modification or misuse of the 
organization’s assets. 

10.1.3 Segregation of duties is a method for reducing the risk of accidental or deliberate system misuse. Care 
should be taken that no single person can access, modify or use assets without authorization or 
detection. The initiation of an event should be separated from its authorization. The possibility of 
collusion should be considered in designing the controls. 
Small organizations may find segregation of duties difficult to achieve, but the principle should be 
applied as far as is possible and practicable. Whenever it is difficult to segregate, other controls such 
as monitoring of activities, audit trails and management supervision should be considered. It is 
important that security audit remains independent. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT AI6.1 – 
AI6.6, Ernst & 
Young, 2012 

10.1.4 Development, test, and operational 
facilities should be separated to reduce the 
risks of unauthorised access or changes to 
the operational system. 

10.1.4 The level of separation between operational, test, and development environments that is necessary to prevent 
operational problems should be identified and appropriate controls implemented. In particular, the following items should be 
considered: 
a) rules for the transfer of software from development to operational status should be defined and documented; 
b) development and operational software should run on different systems or computer processors and in different domains or 
directories; 
c) compilers, editors, and other development tools or system utilities should not be accessible from operational systems when 
not required; 
d) the test system environment should emulate the operational system environment as closely as possible; 
e) users should use different user profiles for operational and test systems, and menus should display appropriate identification 
messages to reduce the risk of error;  
f) sensitive data should not be copied into the test system environment (see 12.4.2). 

AR
6 

Doordat er geen back-upkopieën van 
informatie en programmatuur 
worden gemaakt welke regelmatig 
worden getest overeenkomstig het 
vastgestelde back-upbeleid, bestaat 
het risico dat de integriteit en 
beschikbaarheid van informatie 
onvoldoende is gehandhaafd bij een 
onverhoopte calamiteit. 

Systeemb
eheerder 

- Availability 
risk 
- Relevance 
risk 
- Access or 
security risk 

Medium ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS4.9, 
Ernst & Young, 
2012 

10.5.1 Back-up copies of information and 
software should be taken and tested 
regularly in accordance with the agreed 
backup policy. 

10.5.1 Adequate back-up facilities should be provided to ensure that all essential information and software can be recovered 
following a disaster or media failure. The following items for information back up should be considered: 
a) the necessary level of back-up information should be defined; 
b) accurate and complete records of the back-up copies and documented restoration procedures should be produced; 
c) the extent (e.g. full or differential backup) and frequency of backups should reflect the business requirements of the 
organization, the security requirements of the information involved, and the criticality of the information to the continued 
operation of the organization; 
d) the back-ups should be stored in a remote location, at a sufficient distance to escape any damage from a disaster at the main 
site; 
e) back-up information should be given an appropriate level of physical and environmental protection (see clause 9) consistent 
with the standards applied at the main site; the controls applied to media at the main site should be extended to cover the back-
up site; 
f) back-up media should be regularly tested to ensure that they can be relied upon for emergency use when necessary; 
g) restoration procedures should be regularly checked and tested to ensure that they are effective and that they can be 
completed within the time allotted in the operational procedures for recovery; 
h) in situations where confidentiality is of importance, back-ups should be protected by means of encryption. Back-up 
arrangements for individual systems should be regularly tested to ensure that they meet the requirements of business 
continuity plans (see clause 14). For critical systems, the backup arrangements should cover all systems information, 
applications, and data necessary to recover the complete system in the event of a disaster. The retention period for essential 
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business information, and also any requirement for archive copies to be permanently retained should be determined (see 
15.1.3). 

AR
7 

Doordat Smartphones en desktops 
(waarop Social Media wordt 
gebruikt) in onvoldoende mate zijn 
beveiligd, bestaat het risico 
Smartphones en desktops 
geïnfecteerd raken met virussen, 
Trojan Horses, worms en malware, 
waardoor bedrijfsgevoelige 
informatie kan worden vernietigd, 
gestolen of niet beschikbaar kan 
worden gesteld. 

Systeemb
eheerder 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 
- Availability 
risk 
 

High ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.9, 
Lopez, 2009, 
Blackberry, 2006, 
Deloitte, 2009, 
ISACA, 2010, 
Ernst & Young, 
2012 

10.4.1: Detection, prevention, and 
recovery controls to protect against 
malicious code and appropriate user 
awareness procedures should be 
implemented. 

10.4.1: Protection against malicious code should be based on malicious code detection and repair software, security awareness, 
and appropriate system access and change management controls. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.9, 
Deloitte, 2009, 
Lopez, 2009, 
Blackberry, 2006, 
Stajano & 
Anderson, 1999, 
ISACA, 2010, 
Ernst & Young, 
2012 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 
facilities. 

11.7.1: Virus protection should be enabled 

ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
DS5.9), Ernst & 
Young, 2012 

5.1.1 Antimalware and Antivirus 
Technologies Protect the Environment. 
Control: Antimalware and antivirus 
software is in use. 
 

5.1.1.1 Determine that antivirus and antimalware applications are in place, with appropriate configuration settings. 
5.1.1.2 Verify that that appropriate controls for antimalware and social media site limitations are also installed on mobile 
devices such as smartphones. 
5.1.1.3 Verify that only authorized individuals can modify the antimalware/antivirus software and settings at both the server 
and workstation levels. 

Lopez, 2009, 
Curphey et al. 
2003, ISACA, 
2010, CobiT 
DS5.9, Ernst & 
Young, 2012 

- Implementeer een procedure waarmee wordt geborgd dat antivirus-oplossingen altijd zijn voorzien van de laatste versie. 

Hogben & Dekker, 
2010, Ernst & 
Young, 2012, 
Ernst & Young, 
2012 

- Use Sandboxes: Use sandboxes for apps and capability-based access control models. Sandboxing is a security mechanism for 
separating running applications by default. This is an opportunity from a security point of view because, if correctly 
implemented, an application in a sandbox cannot access or manipulate the data or functions of other applications for malicious 
purposes. 

Hogben & Dekker, 
2010, Ernst & 
Young, 2012 

- Use controlled software distribution: Make use of controlled software distribution, thus giving providers the opportunity to have 
more control over app security by vetting apps submitted for security flaws and removing insecure apps. 

Hogben & Dekker, 
2010, Ernst & 
Young, 2012 

- Test OS-patching: Thoroughly testing that a patch does not break any applications is challenging even for only one or just a few 
products. Managing a security update system for tens of different products (some of them based on very different platforms 
and operating systems, some of them already many years old, etc.) would be extremely challenging. If security patches are not 
thoroughly tested for all models, automatic updates could deliver more harm than benefits to users. Thus, deploying such an 
infrastructure would be very challenging for many manufacturers. 
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A1 Doordat taken, 

verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden niet zijn beschreven 
en belegd, bestaat het risico dat 
eigenaarschap van Smartphone-
gebruikers onvoldoende is belegd. 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
 

Medium ISO/IEC/ 
27002:2005 

9.2.5: Security should be applied to off-site 
equipment taking into account the different 
risks of working outside the organization’s 
premises. 

9.2.5: Regardless of ownership, the use of any information processing equipment outside the organization’s premises should be 
authorized by management. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Note IMEI number: note the IMEI number of their devices and report the loss or theft of their devices to their service providers in 
a prompt manner. 

A2 Doordat beveiligingsinstellingen 
rondom de verbinding van 
Smartphones met het 
bedrijfsnetwerk (Remote Access) 
onvoldoende is ingeregeld, bestaat 
het risico dat een Smartphone-
gebruiker niet is geïdentificeerd 
waardoor de authenticiteit van de 
Smartphone-gebruiker niet kan 
worden vastgesteld. 

Systeemb
eheerder 

- Access or 
security risk 
-
Infrastructu
re risk 

High Blackberry, 2006 - Implementeer een procedure waarmee is geborgd dat bij het gebruik van een Smartphone een beveiligingscode dient te worden 
ingevoerd. 

ISO/IEC/ 
27002:2005 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 
facilities. 

11.7.1: Remote access to business information across public network using mobile computing facilities should only take place 
after successful identification. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
Hogben & Dekker, 
2010 

11.4.2: Appropriate authentication 
methods should be used to control access 
by remote users. 
 

11.4.2: Authentication of remote users can be achieved using, for example, a cryptographic based technique, hardware tokens, 
or a challenge/response protocol. Possible implementations of such techniques can be found in various virtual private network 
(VPN) solutions. Dedicated private lines can also be used to provide assurance of the source of connections. 
11.4.2: Additional authentication controls should be implemented to control access to wireless networks. In particular, special 
care is needed in the selection of controls for wireless networks due to the greater opportunities for undetected interception 
and insertion of network traffic. 

Lopez, 2009, 
Blackberry, 2006 

- Implementeer een oplossing ten aanzien van het beveiligd koppelen van een Smartphone aan een bedrijfsnetwerk, zoals Virtual 
Private Network tunnels (Windows Mobile) en een beveiligde Network Operations Center (RIM).  

Hogben & Dekker, 
2010 

- Make use of Smartphones' authentication and non-repudiation options: 
- The SIM card used in Smartphones is a smartcard and, with the appropriate software, licences and certificates in place, can be 
used for PKI-based authentication and digital signatures. 
- Smartphones may also be used to create one-time-password codes without using SMS or network connections. (Google 
Authenticator is a mobile application that allows the generation of two-step verification codes on a Smartphone without a 
network connection.) 

A3 Doordat Smartphones kleine 
apparaten betreffen en daardoor de 
kans op verlies, diefstal en teniet 
gaan wordt vergroot, bestaat het 
risico dat bedrijfsgegevens 
ongewenst buiten de organisatie 
vrijkomen en daarmee toegankelijk 
worden voor derden. 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
  

High ISO/IEC/ 
27002:2005 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 
facilities. 

11.7.1: A specific procedure taking into account legal, insurance and other security requirements of the organization should be 
established for cases of theft or loss of the mobile computing facilities. Mobile computing facilities should also be physically 
protected against theft especially when left, for example, in cars and other forms of transport, hotel rooms, conference centres, 
and meeting places. Equipment carrying important, sensitive, and/or critical business information should not be left unattended 
and, where possible, should be physically locked away, or special locks should be used to secure the equipment. Back-ups of 
critical business information should be taken regularly. These back-ups should be given adequate protection against, e.g., theft 
or loss of information. 

ISO/IEC/ 
27002:2005 

8.3.2: All employees, contractors and third 
party users should return all of the 
organization’s assets in their 
possession upon termination of their 
employment, contract or agreement. 

8.3.2: The termination process should be formalized to include the return of all previously issued software, corporate 
documents, and equipment. Other organizational assets such as mobile computing devices, credit cards, access cards, software, 
manuals, and information stored on electronic media also need to be returned. In cases where an employee, contractor or third 
party user purchases the organization’s equipment or uses their own personal equipment, procedures should be followed to 
ensure that all relevant information is transferred to the organization and securely erased from the equipment. In cases where 
an employee, contractor or third party user has knowledge that is important to ongoing operations, that information should be 
documented and transferred to the organization. 

ISO/IEC/ 
27002:2005 

9.2.6: All items of equipment containing 
storage media should be checked to ensure 
that any sensitive data and licensed 
software has been removed or securely 
overwritten prior to disposal. 

9.2.6: Devices containing sensitive information should be physically destroyed or the information should be destroyed, deleted 
or overwritten using techniques to make the original information non-retrievable rather than using the standard delete or 
format function. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Decommissioning: before being decommissioned or recycled, pass used phones a thorough decommissioning procedure, 
including memory wipe processes. Include removable media and memory. For wiping memory, use a standard procedure, such 
as the NIST 2006 standard. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Reset and wipe: before disposing of or recycling the phone, wipe all the data and settings from the Smartphone. This goes 
beyond a factory reset of the Smartphone’s settings. 

Blackberry, 2006 - Implementeer een procedure waarmee is geborgd dat bij het gebruik van een Smartphone een beveiligingscode dient te worden 
ingevoerd. 

Dagon, Martin & 
Starner, 2004 

- Borg dat netwerk-applicaties onzichtbaar zijn ingesteld als defaultinstelling. Bij verlies of diestal van een Smartphone wordt 
hiermee het risico van ongeautoriseerde gebruik van netwerkapplicaties beheerst.  
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Blackberry, 2006, 
Hogben & Dekker, 
2010 

- Implementeer een procedure waarmee is geborgd dat een niet gebruikte Smartphone naar een periode automatisch is gelocked 
(session-timeout). 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Note IMEI number: note the IMEI number of their devices and report the loss or theft of their devices to their service providers in 
a prompt manner. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Confidentiality: memory encryption should be used for the Smartphone memory and removable media used in Smartphones. 
Checking the security properties of encryption schemes or requiring certification is recommended. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Minimize local data: the amount of sensitive data that is locally stored on Smartphones should be kept to a minimum and, where 
possible, online services with non-caching apps should be used. 

A4 Doordat een gebruiker zich 
onvoldoende bewust is van het 
gemakkelijk openbaar maken van 
informatie met een Smartphone, 
bestaat het risico dat bij het 
openbaar maken van locatie-
informatie een kwaadwillende weet 
waar de gebruiker met de 
Smartphone zich bevindt en een 
betere aanval kan uitvoeren. 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Availability 
risk 

Low ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT PO7.4, 
Dagon, Martin & 
Starner, 2004 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 
facilities. 

11.7.1: Training should be arranged for personnel using mobile computing to raise their awareness on the 
additional risks resulting from this way of working and the controls that should be implemented. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Let users review default privacy settings: review the default privacy settings of Smartphone apps or services and, if needed, 
change the settings; e.g. settings about whether or not to attach location data to images, to social network posts, etc. 

A5 Doordat Smartphones onvoldoende 
beveiligd zijn en over specifieke 
mogelijkheden beschikken in 
tegenstelling tot andere apparaten 
en software, bestaat een verhoogd 
risico dat een Smartphone 
geïnfecteerd kan raken met 
virussen, Trojan Horses, worms en 
malware, waardoor gesprekken 
kunnen worden afgeluisterd, 
bedrijfsgevoelige informatie kan 
worden vernietigd, gestolen of niet 
beschikbaar kan worden gesteld. 

Systeemb
eheerder 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Availability 
risk 

High ISO/IEC/ 
27002:2005, 
Lopez, 2009, 
Blackberry, 2006 

10.4.2: Where the use of mobile code is 
authorized, the configuration should ensure 
that the authorised mobile code operates 
according to a clearly defined security 
policy, and unauthorized mobile code 
should be prevented from executing. 

10.4.2: The following actions should be considered to protect against mobile code performing unauthorized actions: 
a) executing mobile code in a logically isolated environment; 
b) blocking any use of mobile code; 
c) blocking receipt of mobile code; 
d) activating technical measures as available on a specific system to ensure mobile code is managed; 
e) control the resources available to mobile code access; 
f) cryptographic controls to uniquely authenticate mobile code. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom downloaden applicaties middels additionele softwarekanalen (SMS, Markets) 
Define a whitelist for application installation: if any sensitive corporate data is handled on the Smartphone or if the corporate 
network is accessible to the Smartphone, then define a whitelist of apps which are allowed to be installed. Regarding the white-
listing of apps, many apps are given easy read-access to the contact data or the address book on the Smartphone, but this data 
should be treated as highly sensitive. 

Dagon, Martin & 
Starner, 2004, 
Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom Malware 
Voorzie een Smartphone van een toepassing waarmee het cpu-gebruik wordt gemonitoord. Hierdoor kan bepaald worden of 
welke software de CPU gebruikt. Bij een buitensporig hoog gebruik van de CPU kan bepaald worden of het toetstel is besmet 
met kwaadaardige software. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom Malware 
Check resource usage and phone bill: check resource usage and phone bills or prepaid balances. Mobile malware can sometimes 
be detected by monitoring in this way, especially when premium rate services are being defrauded or abused. 

Curphey et al. 
2003 

- Beveiligingsmaatregel rondom beveiliging- en configuratie-instellingen 
Implementeer een procedure waarmee wordt geborgd dat niet gebruikte functionaliteiten en services op een Smartphone zijn 
geblokkeerd. 

Curphey et al. 
2003 

- Beveiligingsmaatregel rondom beveiliging- en configuratie-instellingen 
Implementeer een procedure waarmee wordt geborgd dat een Smartphone zoveel mogelijk gebruik maakt van standaard 
configuratie setting. 

Dagon, Martin & 
Starner, 2004 

- Beveiligingsmaatregel rondom Malware 
Voorzien een Smartphone van een fysieke aan- en uitknop. Hierdoor is een gebruiker meer zelfverzekerd dat een Smartphone is 
uitgeschakeld, waardoor het risico op afluisteren van gesprekken wordt verkleind. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom downloaden applicaties middels additionele softwarekanalen (SMS, Markets) 
Let users be sceptical: take a sceptical approach to messages, content and software, especially when it is coming from unknown 
sources via SMS, Bluetooth, email, or otherwise. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom downloaden applicaties middels additionele softwarekanalen (SMS, Markets) 
Let users check reputation: before installing or using new Smartphone apps or services, check their reputation using app-store 
reputation mechanisms and, if possible, with friends, family or colleagues. It is good practice to install apps only from well-
known sources. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom downloaden applicaties middels additionele softwarekanalen (SMS, Markets) 
Authorization: configure Smartphones to require a PIN or password before new apps are installed, otherwise even relatively 
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short periods of physical access to the device can allow the installation of malware or spyware. Requiring a password before 
installing new applications also prevents against certain social engineering attacks. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom downloaden applicaties middels additionele softwarekanalen (SMS, Markets) 
Scrutinize permission requests: scrutinize permission requests when using or installing Smartphone apps or services. For 
example, a social networking app may request access to the Smartphone’s address book in order to publish it on the Internet. 
Such a request should be treated with caution. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom Malware 
Let users use the built-in remote application removal function: the built-in remote application removal function in Smartphones 
allows the removal of malware from devices after installation. 

A6 Doordat Smartphones onvoldoende 
zijn beveiligd en zijn verbonden met 
publieke hotspots en het internet, 
bestaat het risico dat Smartphones 
kunnen worden aangevallen door 
een aanvaller die gebruikt maakt 
van verschillende Attacks, waarmee 
een aanvaller ondermeer 
ongeautoriseerd toegang verkrijgt 
tot bedrijfsgevoelige informatie, of 
de beschikbaarheid van een 
Smartphone negatief wordt 
beïnvloed. 

Systeemb
eheerder 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Availability 
risk 

High ISO/IEC/ 
27002:2005 

12.6.1: Timely information about technical 
vulnerabilities of information systems being 
used should be obtained, the organization's 
exposure to such vulnerabilities evaluated, 
and appropriate measures taken to address 
the associated risk. 

Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
12.6.1: A current and complete inventory of assets is a prerequisite for effective technical 
vulnerability management. Specific information needed to support technical vulnerability 
management includes the software vendor, version numbers, current state of deployment (e.g. what 
software is installed on what systems), and the person(s) within the organization responsible for the 
software. Appropriate, timely action should be taken in response to the identification of potential technical 
vulnerabilities. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
Certification of Smartphones: only use devices which are certified according to, for example, FIPS 140-2, the UK CESG Assisted 
Product Scheme (CAPS) or Common Criteria EAL 2+ (or higher8 depending on the sensitivity of the use-case). 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom Direct Attacks (hotspots / Internet) 
Let users take caution when making hotspots use of: use public WiFi hotspots with caution and configure the Smartphone so 
that it does not connect automatically. It is recommended that only trusted networks and hotspots be used for sensitive 
matters, e.g. ebanking, ecommerce, and emailing. 

Lopez, 2009, 
Deloitte, 2009, 
Blackberry, 2006 

- Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
Voorzie een Smartphone van een firewall-oplossing, waardoor het succes van een aanval wordt verminderd. 

Curphey et al. 
2003 

- Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
Implementeer een procedure waarmee wordt geborgd dat alle onnodige poorten zijn geblokkeerd tussen de firewall en de host. 

ISO/IEC/ 
27002:2005,  
 

12.2.3: Requirements for ensuring 
authenticity and protecting message 
integrity in applications should be 
identified, and appropriate controls 
identified and implemented. 

Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
12.2.3: An assessment of security risks should be carried out to determine if message integrity is required and to identify the 
most appropriate method of implementation. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
Lopez, 2009 

12.3.1: A policy on the use of 
cryptographic controls for protection of 
information should be developed and 
implemented. 

Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
12.3.1: When developing a cryptographic policy the following should be considered: 
a) the management approach towards the use of cryptographic controls across the 
organization, including the general principles under which business information should be 
protected; 
b) based on a risk assessment, the required level of protection should be identified taking 
into account the type, strength, and quality of the encryption algorithm required; 
c) the use of encryption for protection of sensitive information transported by mobile or 
removable media, devices or across communication lines; 
d) the approach to key management, including methods to deal with the protection of 
cryptographic keys and the recovery of encrypted information in the case of lost, 
compromised or damaged keys; 
e) the standards to be adopted for the effective implementation throughout the organization 
(which solution is used for which business processes); 
f) the impact of using encrypted information on controls that rely upon content inspection 
(e.g. virus detection). 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
Blackberry, 2006 

10.8.4: Information involved in electronic 
messaging should be appropriately 
protected. 
 
 

Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
10.8.4: Security considerations for electronic messaging should include the following: 
a) protecting messages from unauthorized access, modification or denial of service; 
b) ensuring correct addressing and transportation of the message; 
c) general reliability and availability of the service; 
d) legal considerations, for example requirements for electronic signatures; 
e) obtaining approval prior to using external public services such as instant messaging or file 
sharing; 
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ICT-ontwikkeling A: Smartphones 
Uitkomsten literatuuronderzoek Risk mitigation responses  
Risico-identificatie Eigenaar Classifi.  Level Bron Control objectives Suggestieve risico mitigatie maatregelen 

f) stronger levels of authentication controlling access from publicly accessible networks. 
Lopez, 2009, 
Blackberry, 2006,  
Curphey et al. 
2003, Deloitte, 
2009 

- Beveiligingsmaatregel rondom Man in the Middle Attacks 
Implementeer een cryptographic shared key system waarmee authenticatie en identificatie wordt bewerkstelligd tussen de 
zender en ontvanger. Hierbij kan worden gedachten aan het implementeren van een data-encryptie-standaard zoals Advanced 
Encryption Standard (AES) of Triple Data Encryption Standard (Triple DES) met een geencrypteerde SSL tunnel. 

Curphey et al. 
2003  

- Beveiligingsmaatregel rondom Man in the Middle Attacks 
Implementeer Hashed Message Authentication Codes (HMACs) waarmee wordt geborgd dat een verstuurd bericht is voorzien 
van een HMAC. Indien een onderschept bericht is aangepast, dan verandert de HMAC waardoor het bericht niet aankomt bij de 
ontvanger. De zender krijgt hiervan een melding. 

Ernst & Young, 
2012 

- Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
Voer een Attack and Penetration test uit. Met een Attack and Penetration test wordt (vaak met dezelfde technieken als een 
hacker) een poging gedaan de beveiligingsmaatregelen te omzeilen en ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het netwerk of 
een Smartphone. Hiermee wordt de koppeling tussen het internet, de infrastructuur en de Smartphone getest om na te gaan of 
de door een organisatie getroffen technische beveiligingsmaatregelen op de koppelingen met het internet een adequate 
bescherming bieden of dat deze kunnen worden doorbroken. De test geeft een organisatie inzicht in het daadwerkelijke niveau 
van beveiliging weer.  

A7 Doordat een Smartphone-gebruiker 
onbewust Bluetooth kan aanzetten 
of aan heeft staan, bestaat het risico 
dat de Smartphone slachtoffer kan 
worden van een aanval. Bluetooth 
biedt aanvallers derhalve een extra 
mogelijkheid om een Smartphone 
aan te vallen. 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
 

Low ISO/IEC/ 
27002:2005 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 
facilities. 

11.7.1: Advice should be given on connecting mobile facilities to networks.  
11.7.1: Training should be arranged for personnel using mobile computing to raise their awareness on the additional risks 
resulting from this way of working and the controls that should be implemented. 
 

Dagon, Martin & 
Starner, 2004 

- Borg dat een Smartphone een icoon laat zien indien Bluetooth actief is.  

Dagon, Martin & 
Starner, 2004, 
Blackberry, 2006 

- Borg dat er een code moet worden ingevoerd op een Smartphone, indien een gebruiker een bluetooth-verbinding wil aanmaken 
met een andere apparaat. 

A8 Doordat een Smartphone-gebruiker 
de mogelijkheid heeft om een 
Smartphone bij een Bluetooth-
verbinding van een eigen naam te 
voorzien, bestaat het risico dat 
ongewenst uitingen worden gedaan. 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
 

Low ISO/IEC/ 
27002:2005 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 
facilities. 

11.7.1: Advice should be given on connecting mobile facilities to networks.  
11.7.1: Training should be arranged for personnel using mobile computing to raise their awareness on the additional risks 
resulting from this way of working and the controls that should be implemented. 

Dagon, Martin & 
Starner, 2004 

- Maak werknemers ervan bewust wat de Policy van de organisatie is om hiermee ongewenste uitingen te voorkomen.  

A9 Doordat persoonlijke Smartphones 
voor zakelijke doeleinden (BYOD) 
worden gebruikt, bestaat het risico 
dat Smartphones onvoldoende zijn 
beveiligd in tegenstelling tot 
zakelijke en door de organisatie 
verleende Smartphones, waardoor 
onder andere bedrijfsgevoelige 
informatie onvoldoende beveiligd is. 

Systeemb
eheerder 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
 

High Wilson, 2011 - Borg dat er een procedure is waarbij een privé-Smartphone wordt aangemeld als zakelijk toetstel en is voorzien van adequate 
beveiligingsinstellingen.  

Hogben & Dekker, 
2010 

- Use Sandboxes: Use sandboxes for apps and capability-based access control models. Sandboxing is a security mechanism for 
separating running applications by default. This is an opportunity from a security point of view because, if correctly 
implemented, an application in a sandbox cannot access or manipulate the data or functions of other applications for malicious 
purposes. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Use controlled software distribution: Make use of controlled software distribution, thus giving providers the opportunity to have 
more control over app security by vetting apps submitted for security flaws and removing insecure apps. 
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ICT-ontwikkeling B: Social Media  
Uitkomsten literatuuronderzoek Risk mitigation responses  
Risico-identificatie Eigenaar Classifi.  Level Bron Control objectives Suggestieve risico mitigatie maatregelen 
B1 Doordat de verschillende Social 

Media-toepassingen en de daartoe 
behorende mogelijkheden niet 
duidelijk zijn geïnventariseerd en de 
afdeling IT onvoldoende betrokken is 
geweest, bestaat het risico dat 
verkeerde Social Media-
toepassingen worden ingezet en 
gewenste doelstellingen niet worden 
behaald. 

Algemeen 
manager 

- Investment 
or expense 
risk 
- Project 
ownership 
risk 

Medium Boyd, Golder & 
Lotan, 2010 

- Stel doelstellingen op die een organisatie wil behalen met de inzet van Social Media-toepassingen. 
 

Boyd, Golder & 
Lotan, 2010 

- Identificeer doelgroepen ten aanzien van de medewerkers die Social Media-toepassingen gaan gebruiken. 
 
 

ISACA, 2010 - Betrek de afdeling IT bij de selectie van Social Media. 

B2 Doordat de verschillende gebruikte 
Social Media-toepassingen 
onvoldoende onderling op elkaar zijn 
afgestemd, bestaat het risico dat 
gedeelde informatie, 
berichtgevingen en communicatie 
niet eenduidig en inconsistent zijn. 

ICT 
manager 

- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 

Medium Kaplan & 
Haenlein, 2010 

- Borg dat middels een procedure communicatie en berichtgeving van verschillende Social Media-toepassingen onderling 
voldoende op elkaar zijn afgestemd.  

B3 Doordat gedragsregels, 
beleiddocumenten en 
dataclassificatie van gedeelde 
informatie, berichtgevingen en 
communicatie via Social Media-
toepassingen ontbreken, bestaat het 
risico dat zowel bewust als 
onbewust negatieve uitingen worden 
gecommuniceerd via Social Media-
toepassingen, wat kan leiden tot 
klantontevredenheid, het oplopen 
van reputatie- en imageschade en 
het ondervinden van mogelijke legal-
issues. 

HR 
manager 

- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 

High ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
PO4.6, PO4.8, 
PO6.3, PO6.4) 

2.2.1 Social Media Policies and Standards. 
Control: Policies for social media should 
address the following specific areas:  
• Communication protocol 
• Standardized terms/key words that may 
convey the company brand, product, 
image, campaign, business initiative, 
corporate social responsibility 
• Use of standard logos, images, pictures, 
etc. 
• Employee personal use of social media in 
the workplace 
• Employee personal use of social media 
outside the workplace 
• Employee use of social media for business 
purposes (personally owned devices) 
• Use of mobile devices to access social 
media 
• Required review, monitoring and follow-up 
processes for brand protection 
• Communication of policy via social media 
sites 
• Notification that compliance monitoring 
will be the right of the company 
• Management procedures for company 
accounts on social media sites 
• Response protocols for response process 
on social media environments 

2.2.1.1 Determine that clear policies are established and documented. These policies need to describe to employees, vendors 
and customers acceptable information that can be posted as part of the enterprise social media presence. Consider the 
following: 
• Personal use in the workplace: 
- Whether it is allowed 
- The nondisclosure/posting of business-related content 
- The discussion of workplace-related topics 
- Inappropriate sites, content or conversations 
• Personal use outside the workplace: 
- The nondisclosure/posting of business-related content 
- Standard disclaimers if identifying the employer 
- The dangers of posting too much personal information 
• Business use: 
- Whether it is allowed 
- The process to gain approval for use and process for removal of access 
- The scope of topics or information permitted to flow through this channel 
- Disallowed activities (installation of applications, playing games, etc.) 
2.2.1.2 Determine that appropriate policies, processes and technologies are established to ensure that legal and/or regulatory 
issues relating to social media communications are addressed. 
2.2.1.2.1 Determine if legal counsel has reviewed social media policies to comply with liability and regulatory requirements.  
2.2.1.3 Determine that policies have been established to identify specific social media to be blocked.  
2.2.1.3.1 Determine that the technology function responsible for implementing the blocking of web sites or access to social 
media has been notified of the policy. 
2.2.1.4 Determine that the human resources (HR) function is actively involved in the policy implementation. 
2.2.1.4.1 Determine if the employee acceptable use policies have been updated to include social media.  
2.2.1.5 Determine if social media policies require appropriate brand monitoring services/protection. 
2.2.1.5.1 Determine if social media policies require the monitoring of enterprise-related activities within the social media 
services. 

ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
PO2.3, PO4.9, 
DS5.11, DS11.6) 

4.3.1 Social Media Included in Data 
Classification. Control: Information 
shared/posted through social media is 
included in the data classification program. 
 

4.3.1.1 Obtain the data classification process. 
4.3.1.2 Determine if social media, either generically or specifically (i.e. Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.), have been included in 
the data classification policy. 
4.3.1.3 Obtain a list of the criteria or specific information approved for social media access and sharing. 
4.3.1.4 Determine if this list is routinely reviewed and approved. 
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ICT-ontwikkeling B: Social Media  
Uitkomsten literatuuronderzoek Risk mitigation responses  
Risico-identificatie Eigenaar Classifi.  Level Bron Control objectives Suggestieve risico mitigatie maatregelen 
B4 Doordat de afdeling HR onvoldoende 

is betrokken in het Social Media-
proces, bestaat het risico dat de 
verantwoordelijk van het opstellen 
en het communiceren van 
gedragregels aan medewerkers niet 
is belegd, waardoor medewerkers 
niet zijn geïnstrueerd inzake het 
gewenste gebruik van Social Medi-
toepassingen en daardoor mogelijk 
ongewenste uitingen doen. 

HR 
manager 

- Integrity 
risk 
- Project 
ownership 
risk 

High ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
PO7.4, DS7.1, 
DS7.2, DS7.3) 

3.1.1 HR Function Actively Participates in 
Social Media Processes. Control: The HR 
function assumes responsibility for and 
executes social-media-related policies. 
 

3.1.1.1 Review social media policies. 
3.1.1.2 Determine policies that are the responsibility of HR. 
3.1.1.3 Determine if these policies have been implemented. 
3.1.1.3.1 Determine if employees sign a notification of acceptance of these policies upon hiring and at least annually. 
3.1.1.3.2 Select a sample of employees. 
3.1.1.3.3 Determine that all employees in the sample have signed the social media acceptance policies for the current year and 
at the time of hiring. 
3.1.1.3.4 Select a sample of employees, and interview them on their understanding of the social media policies. 
3.1.1.3.5 Consider using web access logs to identify frequent social media sites accessed and distribute sample across the sites 
identified rather than just concentrating on users of a single application. 

B5 Doordat een monitoring-
mechanisme ontbreekt waarmee 
periodiek het Social Media-proces 
evenals uitingen van gebruikers en 
aangemaakte dummy-accounts bij 
Social Media-toepassingen worden 
gemonitoord, bestaat het risico dat 
het Social Media-proces niet wordt 
nageleefd of dat ongewenste 
uitingen niet tijdig worden 
gedetecteerd, waardoor een 
organisatie mogelijk reputatie- en 
imagoschade oploopt, 
klantvertrouwen verliest en legal-
issues ondervindt. 

Risk 
Officer 

- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 

High ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
DS5.5) 

4.2.2 Social Media Monitoring. Control: 
Social media sites are monitored for 
adverse posts, publicity, etc. 
 

4.2.2.1 Determine if a brand protection firm or other monitoring mechanism is engaged to locate, identify and report dummy 
profiles set up on social media that may tarnish the entity or its brand image or carry contradictory messages. 
4.2.2.2 Determine how often the scans are executed. 
4.2.2.3 Obtain the reports generated by the brand protection scans and determine if an issue monitoring process is in place to 
review and follow up on branding issues on a timely basis. 
4.2.2.4 Determine the process for escalating branding issues to the appropriate management representative. 
4.2.2.4.1 Identify incidents requiring the escalation of branding issues. 
4.2.2.4.2 Determine the resolution of escalated branding incidents. 

Boyd, Golder & 
Lotan, 2010 

 Monitor periodiek Social Media op wat er wordt gezegd over de organisatie en reageer daar zo nodig op.  
 

B6 Doordat er geen gevolgen zijn voor 
het misbruik of overschrijden van 
gedragsregels van medewerkers bij 
het gebruik van Social Media-
toepassingen, bestaat het risico dat 
gedragsregels worden genegeerd en 
ongewenste berichtgevingen alsnog 
worden geuit. 

HR 
manager 

- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 

Medium ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
PO4.10, PO6.3, 
PO6.4, PO7.4) 

3.1.2 HR Social Media Violation Policy. 
Control: The HR function has established 
and distributed defined consequences for 
violation of social media policies. 
 

3.1.2.1 Determine the procedures for handling social media policies violations. 
3.1.2.2 Evaluate whether the consequences are commensurate with the risks associated with the violation. 
3.1.2.3 Determine if violator consequences are fairly assessed and implemented. 

B7 Doordat er geen ‘damage-control-
proces’ bestaat dat kan worden 
ingezet bij aangerichte schade door 
gebruikers via Social Media-
toepassingen, bestaat het risico dat 
de schade niet kan worden hersteld 
of tot een minimum kan worden 
beperkt, wat kan resulteren in meer 
schade. 

Algemeen 
manager 

- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 

High ISACA 2011 - Implementeer een damage-control-proces waarmee aangerichte schade via Social Media wordt herstelt of tot een minimum 
wordt beperkt.  
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ICT-ontwikkeling B: Social Media  
Uitkomsten literatuuronderzoek Risk mitigation responses  
Risico-identificatie Eigenaar Classifi.  Level Bron Control objectives Suggestieve risico mitigatie maatregelen 
B8 Doordat er geen 

trainingsprogramma bestaat 
waarvan de 
uitvoeringsverantwoordelijkheid is 
belegd bij een afdeling en die 
periodiek wordt afgenomen door 
medewerkers, bestaat het risico dat 
medewerkers onvoldoende bewust 
zijn van de risico’s en gevolgen die 
gepaard gaan met het gebruik van 
Social Media-toepassingen. 

ICT 
manager 

- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 
- Project 
ownership 
risk 

High ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
PO4.6, PO4.10 
PO4.14, PO7.4 
AI4.3, DS7.1 
DS7.2, DS7.3) 

3.2.2 Training and Awareness Programs. 
Control: The training and awareness 
programs are defined, well communicated, 
documented and regularly scheduled. Key 
performance indicators (KPIs) or key 
success factors (KSFs) are used to monitor 
its effectiveness. 
 

3.2.2.1 Obtain the training and awareness program. 
3.2.2.2 Using the governance policies and training and awareness programs, determine if the programs are adequate to train or 
create awareness of social media etiquette and usage for the employees. 
3.2.2.2.1 Determine if the training awareness program addresses: 
• Business social media activities using enterprise-owned equipment  
• Business social media activities using personally or third-party owned equipment  
• Personal social media activities using enterprise-owned equipment  
• Personal social media activities using personally or third-party owned equipment during business hours  
• Personal social media activities discussing enterprise activities using personally or third-party owned equipment outside 
business hours 
• Alignment of both business and social media activities with the data classification scheme 
3.2.2.3 Determine if training and awareness programs address consequences for failing to adhere to social media policies. 
3.2.2.4 Determine if the training and awareness programs are routinely offered and executed. 
3.2.2.5 Determine if the appropriate personnel has attended social media training. 
3.2.2.6 Identify the KPIs or KSFs used to monitor the effectiveness of the program, and assess whether they promote the 
behaviors required. 
3.2.2.7 Verify if nonconformity issues raised are followed up. 

ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
PO4.6, PO4.10, 
PO4.14, PO7.4, 
DS7.1, DS7.2, 
DS7.3) 

3.2.1 Responsibility for Training and 
Awareness. Control: The responsibility for 
social media acceptable practice training 
and awareness has been assigned to a 
specific job function. 
 

3.2.1.1 Determine which job function is responsible for training and awareness. 
3.2.1.2 Determine how the job function interfaces with technical, governance and personnel stakeholders. 
3.2.1.3 Determine how the effectiveness of the training and awareness process is evaluated and monitored. 

B9 Doordat er geen passende vorm van 
web content filtering wordt 
toegepast, bestaat het risico dat de 
balans tussen toegankelijkheid en 
afscherming van Social Media-
toepassingen voor medewerkers, 
onjuist is ingeregeld. 

Systeemb
eheerder 

- Availability 
risk 
- Relevance 
risk 

High ISACA, 2010, 
Kaplan & 
Haenlein, 2010 

- Manage accessibility to social media sites through content filtering or by limiting network throughput to social media sites. Allow 
access to social media sites for people who need access to it for business purposes.  
 

ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
DS5.5, DS5.9, 
DS9.2) 

5.1.3 Content Filtering  
Control: Content filtering and monitoring 
are installed and reviewed. 
 

5.1.3.1 Determine if content filtering technology is used to restrict or limit access to social media sites. 
5.1.3.2 Determine that browser settings and data leak prevention products are in place, with appropriate configuration settings. 
5.1.3.3 Determine if social media web sites requiring blocking have been blocked either by specific web site name (uniform 
resource locator [URL]) and/or port. 
5.1.3.4 Identify other technologies, policies and procedures used to limit or monitor social media processes. 

B10 Doordat een organisatie de 
klantvraag niet aan kan dat via 
Social Media-toepassingen wordt 
gecreëerd, bestaat het risico dat de 
organisatie reputatie- en 
imageschade oploopt en het 
klantvertrouwen verliest. 

Algemeen 
manager 

- Investment 
or expense 
risk 

Medium ISACA 2010 - Ensure that staffing is adequate to handle the amount of traffic that could be created from a 
social media presence. Also create notices that provide clear windows for customer response.  
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G e v a l i d e e r d e  R i s k  C o n t r o l  F r a m e w o r k s 
 

Leeswijzer 
Uitkomsten 

literatuuronderzoek 

(gebied rood) 

In het gevalideerde RCF zijn twee gekleurde gebieden weergegeven, te weten een rood en een blauw gebied. Het rode gebied omvat de uitkomsten van de risicoanalysestappen A tot en met D van het M_o_R-framework, op basis van het literatuuronderzoek. 

Hieronder is weergegeven welke kolom in de rode gebied correspondeert met de uitkomsten van de uitgevoerde risicoanalysestappen: 

— Kolom ‘Risico-identificatie’ – risicoanalysestap A: Identify Risk 

— Kolom ‘Eigenaar’ – risicoanalysestap B: Identify probable risk owners 

— Kolom ‘Classificatie’ - risicoanalysestap C: Evaluate the risks 

— Kolom ‘Level’ - risicoanalysestap D: Set acceptable levels of risk  

Risk mitigation 

responses (gebied 

blauw) 

Het blauwe gebied in het gevalideerde RCF, omvat de uitkomsten van de risicoanalysestap E van het M_o_R-framework (Identify suitable responses to risk). Hiermee zijn de zogenaamde ‘Risk mitigation responses’ geïdentificeerd. In dit onderzoek zijn alleen 

mitigerende maatregelen als ‘responses’ geïdentificeerd. Hiervoor is enerzijds gebruik gemaakt van Best Practices, en anderzijds van maatregelen uit de literatuur. De volgende kolommen zijn weergegeven in het blauwe gebied; Risk mitigation responses: 

— Kolom ‘Bron’: betreft de bron (literatuur of Best Practice) van de mitigerende control en maatregel. 

— Kolom ‘Control objectives’: betreft de control in relatie tot het geïdentificeerde risico’s (N.B. de kolom ‘Control’ is niet gevuld wanneer een maatregel uit de literatuur is genoemd, aangezien de literatuur naast maatregelen geen controls voorschrijft). 

Engelstalige teksten zijn hierbij overgenomen om potentiële misinterpretatie te voorkomen bij vertaling van Engels naar Nederlands. 

— Kolom ‘Suggestieve risico mitigatie maatregelen’: betreft de maatregel in relatie tot de control en het geïdentificeerde risico. De relevante maatregelen zijn alleen overgenomen. 

 
Risico’s voor zowel Smartphones als Social Media 
Uitkomsten literatuuronderzoek Risk mitigation responses  
Risico-identificatie Eigenaar Classifi.  Level Bron Control objectives Suggestieve risico mitigatie maatregelen 
AR
0 

Doordat er geen functionaris 
verantwoordelijk is gesteld voor de 
invoering en beheersing van 
informatiebeveiliging, bestaat het 
risico dat het beveiligen van 
informatie in een organisatie 
onvoldoende is ingeregeld. 

ICT 

manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Availability 
risk 
- Investment 
or expense 
risk 
- 
Infrastructu
re risk 
- Project 
ownership 
risk 

- Relevance 

risk 

High ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.2, 
CobiT PO4.8, 
Ernst & Young, 
2012 

5.2.2: The information security policy 
should be reviewed at planned intervals or 
if significant changes 

occur to ensure its continuing suitability, 

adequacy, and effectiveness. 

5.2.2: The information security policy should have an owner who has approved management responsibility for the development, 
review, and evaluation of the security policy. The review should include assessing opportunities for improvement of the 
organization’s information security policy and approach to managing information security in response to changes to the 
organizational environment, business circumstances, legal conditions, or technical environment. The review of the information 
security policy should take account of the results of management reviews. There should be defined management review 
procedures, including a schedule or period of the review. 

AR
1 

Doordat er gebrek is aan 
bewustwording inzake het belang 
van informatiebeveiliging, bestaan 
onder andere de risico’s dat er geen 
security requirements zijn 
gedefinieerd, dat een formeel, 
gedocumenteerd en 
geïmplementeerd 
informatiebeveiligingsbeleid 
ontbreekt waar niemand voor 
verantwoordelijk is, of dat het 
stelsel van getroffen maatregelen 
om risico’s te beheersen 
onvoldoende samenhangt. 
 
Doordat er gebrek is aan 
bewustwording en kennis inzake het 
mogelijk optreden van risico’s bij 
Smartphones en Social Media, 

ICT 

manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Availability 
risk 
- Investment 
or expense 
risk 
- 
Infrastructu
re risk 
- Project 
ownership 
risk 

- Relevance 

risk 

High ISO/IEC/ 
27002:2005 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 
facilities. 
 

11.7.1: The policy should take into account the risks of working with mobile computing equipment and other communication 
methods. When using mobile computing and communicating facilities, e.g. notebooks, palmtops, laptops, smart cards, and 
mobile phones, special care should be taken to ensure that business information is not compromised. The mobile computing 
policy should take into account the risks of working with mobile computing equipment in unprotected environments. 
Training should be arranged for personnel using mobile computing to raise their awareness on the 
additional risks resulting from this way of working and the controls that should be implemented. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.2, 
CobiT ME4.1, 
Ernst & Young, 
2012 

5.1.1: An information security policy 
document should be approved by 
management, and published and 
communicated to all employees and 
relevant external parties. 

5.1.1: The information security policy document should state management commitment and set out the organization’s 
approach to managing information security. The policy document should contain statements concerning a definition of 
information security, a statement of management intent, a framework for setting control objectives and controls, a brief 
explanation of the security policies, principles, standards, and compliance, a definition of general and specific responsibilities for 
information security management and references to documentation which may support the policy. This information security 
policy should be communicated throughout the organization to users in a form that is relevant, accessible and understandable 
to the intended reader. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.2, 
CobiT PO4.8, 
Ernst & Young, 
2012 

5.2.2: The information security policy 
should be reviewed at planned intervals or 
if significant changes 
occur to ensure its continuing suitability, 
adequacy, and effectiveness. 

5.2.2: The information security policy should have an owner who has approved management responsibility for the development, 
review, and evaluation of the security policy. The review should include assessing opportunities for improvement of the 
organization’s information security policy and approach to managing information security in response to changes to the 
organizational environment, business circumstances, legal conditions, or technical environment. The review of the information 
security policy should take account of the results of management 
reviews. There should be defined management review procedures, including a schedule or period of the review. 
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bestaat het risico dat er 
onvoldoende security requirements 
zijn gedefinieerd waardoor het 
stelsel van getroffen maatregelen 
om risico’s te beheersen 
onvoldoende samenhangt. Hierdoor 
ontbreekt een 
informatiebeveiligingsbeleid waar de 
IT-ontwikkelingen Smartphones en 
Social Media onderdeel van dienen 
te zijn. 

(Leverancier 
Expertinterview, 
2012) 

- Borg dat de IT-ontwikkelingen Smartphones en Social Media een uitgewerkt onderdeel zijn van het informatiebeveiligingsbeleid. 

Blackberry, 2006 - Stel een beveiligingschecklist op en beoordeel periodiek het bestaan van beveiligingsinstellingen.  
Ernst & Young, 
2012 

- Borg dat verantwoordelijken en risico-eigenaren zijn beschreven in het informatiebeveiligingsbeleid en laat risico-eigenaren het 
eigenaarschap van risico’s ondertekenen. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- ICT officers should raise awareness of this risk 

Dagon, Martin & 
Starner, 2004 

- Maak werknemers ervan bewust door ze te informeren over de bedreigen die ontstaan bij het gebruik van een Smartphone en 
Social Media.  

AR
2 

Doordat complexiteiteisen van 
wachtwoorden bij het inloggen op 
Smartphones en Social Media 
ontoereikend zijn, bestaat het risico 
dat wachtwoorden triviaal zijn of 
bekend raken binnen de organisatie, 
waardoor ongeautoriseerde toegang 
tot gegevens kan plaatsvinden. 

Systeemb
eheerder 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
 

High ISO/IEC/ 
27002:2005, 
Ernst & Young, 
2012 

11.3.1: Users should be required to follow 
good security practices in the selection and 
use of passwords. 
 

11.3.1: All users should be advised to: 
a) keep passwords confidential; 
b) avoid keeping a record (e.g. paper, software file or hand-held device) of passwords, unless 
this can be stored securely and the method of storing has been approved; 
c) change passwords whenever there is any indication of possible system or password 
compromise; 
d) select quality passwords with sufficient minimum length which are: 
1) easy to remember; 
2) not based on anything somebody else could easily guess or obtain using person 
related information, e.g. names, telephone numbers, and dates of birth etc.; 
3) not vulnerable to dictionary attacks (i.e. do not consist of words included in 
dictionaries); 
4) free of consecutive identical, all-numeric or all-alphabetic characters; 
e) change passwords at regular intervals or based on the number of accesses (passwords for 
privileged accounts should be changed more frequently than normal passwords), and 
avoid re-using or cycling old passwords; 
f) change temporary passwords at the first log-on; 
g) not include passwords in any automated log-on process, e.g. stored in a macro or function 
key; 
h) not share individual user passwords; 
i) not use the same password for business and non-business purposes. 
If users need to access multiple services, systems or platforms, and are required to maintain multiple 
separate passwords, they should be advised that they may use a single, quality password (see d) 
above) for all services where the user is assured that a reasonable level of protection has been 
established for the storage of the password within each service, system or platform. 

Deloitte, 2009, 
Ernst & Young, 
2012 

- Implementeer single-sign-on op netwerkniveau.  
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AR
3 

Doordat er geen formeel, 
gedocumenteerde en 
geïmplementeerde procedure is die 
ertoe bijdraagt dat 
personeelsmutaties formeel worden 
doorgegeven en vastgelegd ten 
aanzien van autorisaties en 
accounts op Smartphones en Social 
Media, bestaat het risico dat 
autorisaties worden verleend die 
niet passen bij de betreffende 
functie, er conflicterende 
autorisaties worden verleend of de 
autorisaties en het account van een 
gebruiker niet of niet tijdig worden 
gedeactiveerd of gewijzigd. 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 

High ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.3, 
CobiT DS5.4, 
Ernst & Young, 
2012 

11.2.1: There should be a formal user 
registration and de-registration procedure 
in place for granting and revoking access to 
all information systems and services. 

11.2.1: The access control procedure for user registration and de-registration should include: 
a) using unique user IDs to enable users to be linked to and held responsible for their 
actions; the use of group IDs should only be permitted where they are necessary for 
business or operational reasons, and should be approved and documented; 
b) checking that the user has authorization from the system owner for the use of the 
information system or service; separate approval for access rights from management may 
also be appropriate; 
c) checking that the level of access granted is appropriate to the business purpose (see 11.1) 
and is consistent with organizational security policy, e.g. it does not compromise 
segregation of duties (see 10.1.3); 
d) giving users a written statement of their access rights; 
e) requiring users to sign statements indicating that they understand the conditions of access; 
f) ensuring service providers do not provide access until authorization procedures have been 
completed; 
g) maintaining a formal record of all persons registered to use the service; 
h) immediately removing or blocking access rights of users who have changed roles or jobs 
or left the organization; 
i) periodically checking for, and removing or blocking, redundant user IDs and accounts 
(see 11.2.4); 
j) ensuring that redundant user IDs are not issued to other users. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.3, 
CobiT DS5.4, 
Ernst & Young, 
2012 

8.3.1 Responsibilities for performing 
employment termination or change of 
employment should be clearly 
defined and assigned. 

8.3.1 The communication of termination responsibilities should include ongoing security requirements and legal responsibilities 
and, where appropriate, responsibilities contained within any confidentiality agreement (see 6.1.5), and the terms and 
conditions of employment (see 8.1.3) continuing for a defined period after the end of the employee’s, contractor’s or third party 
user’s employment. Responsibilities and duties still valid after termination of employment should be contained in 
employee’s, contractor’s or third party user’s contracts. Changes of responsibility or employment should be managed as the 
termination of the respective responsibility or employment, and the new responsibility or employment should be controlled as 
described in clause 8.1. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.3, 
CobiT DS5.4, 
Ernst & Young, 
2012 

8.3.3: The access rights of all employees, 
contractors and third party users to 
information and information 
processing facilities should be removed 
upon termination of their employment, 
contract or agreement, 
or adjusted upon change. 

8.3.3: Upon termination, the access rights of an individual to assets associated with information systems and services should be 
reconsidered. This will determine whether it is necessary to remove access rights. Changes of an employment should be 
reflected in removal of all access rights that were not approved for the new employment. The access rights that should be 
removed or adapted include physical and logical access, keys, identification cards, information processing facilities (see also 
11.2.4), subscriptions, and removal from any documentation that identifies them as a current member of the organization. If a 
departing employee, contractor or third party user has known passwords for accounts remaining active, these should be 
changed upon termination or change of employment, contract or agreement. 

AR
4 

Doordat er geen periodieke controle 
op de juistheid en actualiteit van 
autorisaties en accounts wordt 
uitgevoerd, bestaat het risico dat 
autorisaties en accounts van 
medewerkers niet tijdig zijn 
gewijzigd en/of ontnomen, 
waardoor medewerkers over te 
ruime- of strijdige autorisaties 
kunnen beschikken. Hierdoor 
bestaat de kans op het ontstaan van 
onder andere functievermenging. 

Risk 
Officer 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 

Medium ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.4,  

11.2.4: Management should review users’ 
access rights at regular intervals using a 
formal process. 
 

11.2.4: The review of access rights should consider the following guidelines: 
a) users’ access rights should be reviewed at regular intervals, e.g. a period of 6 months, and after any changes, such as 
promotion, demotion, or termination of employment (see 11.2.1); 
b) user access rights should be reviewed and re-allocated when moving from one employment to another within the same 
organization; 
c) authorizations for special privileged access rights (see 11.2.2) should be reviewed at more frequent intervals, e.g. at a period 
of 3 months; 
d) privilege allocations should be checked at regular intervals to ensure that unauthorized privileges have not been obtained; 
e) changes to privileged accounts should be logged for periodic review. 

Ernst & Young, 
2012 

- Voer een procedure voor structurele autorisatiebewaking in de breedte in, en zie erop toe dat die minimaal 4 maal per jaar 
wordt uitgevoerd. Schoon de verschillen die voortkomen uit de analyses op en creëer daarmee een zogenoemde “start-positie” 
(0-meting). Op een vastgestelde en latere periode dient er weer een analyse te worden uitgevoerd waarmee mogelijke 
autorisatievervuiling in kaart gebracht die kan worden opgeschoond (n-meting). 

AR
5 

Doordat er geen formeel, 
gedocumenteerde en 
geïmplementeerde procedure is 
voor wijzigingenbeheer, bestaat het 
risico dat wijzigingen niet getest en 
ongeautoriseerd in productie 
worden genomen, waardoor onder 
andere functionaliteiten van een 
applicatie niet meer correct kunnen 
werken. 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 
- Availability 
risk 
- 
Infrastructu

High ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT AI6.1 – 
AI6.6, Ernst & 
Young, 2012 

10.1.2 Changes to information processing 
facilities and systems should be controlled. 

10.1.2 Operational systems and application software should be subject to strict change management control. 
a) identification and recording of significant changes; 
b) planning and testing of changes; 
c) assessment of the potential impacts, including security impacts, of such changes; 
d) formal approval procedure for proposed changes; 
e) communication of change details to all relevant persons; 
f) fallback procedures, including procedures and responsibilities for aborting and recovering from unsuccessful changes and 
unforeseen events. Formal management responsibilities and procedures should be in place to ensure satisfactory control 
of all changes to equipment, software or procedures. When changes are made, an audit log containing 
all relevant information should be retained. 
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re risk 
 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT AI6.1 – 
AI6.6, Ernst & 
Young, 2012 

10.1.3 Duties and areas of responsibility 
should be segregated to reduce 
opportunities for unauthorized or 
unintentional modification or misuse of the 
organization’s assets. 

10.1.3 Segregation of duties is a method for reducing the risk of accidental or deliberate system misuse. Care 
should be taken that no single person can access, modify or use assets without authorization or 
detection. The initiation of an event should be separated from its authorization. The possibility of 
collusion should be considered in designing the controls. 
Small organizations may find segregation of duties difficult to achieve, but the principle should be 
applied as far as is possible and practicable. Whenever it is difficult to segregate, other controls such 
as monitoring of activities, audit trails and management supervision should be considered. It is 
important that security audit remains independent. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT AI6.1 – 
AI6.6, Ernst & 
Young, 2012 

10.1.4 Development, test, and operational 
facilities should be separated to reduce the 
risks of unauthorised access or changes to 
the operational system. 

10.1.4 The level of separation between operational, test, and development environments that is necessary to prevent 
operational problems should be identified and appropriate controls implemented. In particular, the following items should be 
considered: 
a) rules for the transfer of software from development to operational status should be defined and documented; 
b) development and operational software should run on different systems or computer processors and in different domains or 
directories; 
c) compilers, editors, and other development tools or system utilities should not be accessible from operational systems when 
not required; 
d) the test system environment should emulate the operational system environment as closely as possible; 
e) users should use different user profiles for operational and test systems, and menus should display appropriate identification 
messages to reduce the risk of error;  
f) sensitive data should not be copied into the test system environment (see 12.4.2). 

AR
6 

Doordat er geen back-upkopieën van 
informatie en programmatuur 
worden gemaakt welke regelmatig 
worden getest overeenkomstig het 
vastgestelde back-upbeleid, bestaat 
het risico dat de integriteit en 
beschikbaarheid van informatie 
onvoldoende is gehandhaafd bij een 
onverhoopte calamiteit. 

Systeemb
eheerder 

- Availability 
risk 
- Relevance 
risk 
- Access or 
security risk 

Medium ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS4.9, 
Ernst & Young, 
2012 

10.5.1 Back-up copies of information and 
software should be taken and tested 
regularly in accordance with the agreed 
backup policy. 

10.5.1 Adequate back-up facilities should be provided to ensure that all essential information and software can be recovered 
following a disaster or media failure. The following items for information back up should be considered: 
a) the necessary level of back-up information should be defined; 
b) accurate and complete records of the back-up copies and documented restoration procedures should be produced; 
c) the extent (e.g. full or differential backup) and frequency of backups should reflect the business requirements of the 
organization, the security requirements of the information involved, and the criticality of the information to the continued 
operation of the organization; 
d) the back-ups should be stored in a remote location, at a sufficient distance to escape any damage from a disaster at the main 
site; 
e) back-up information should be given an appropriate level of physical and environmental protection (see clause 9) consistent 
with the standards applied at the main site; the controls applied to media at the main site should be extended to cover the back-
up site; 
f) back-up media should be regularly tested to ensure that they can be relied upon for emergency use when necessary; 
g) restoration procedures should be regularly checked and tested to ensure that they are effective and that they can be 
completed within the time allotted in the operational procedures for recovery; 
h) in situations where confidentiality is of importance, back-ups should be protected by means of encryption. Back-up 
arrangements for individual systems should be regularly tested to ensure that they meet the requirements of business 
continuity plans (see clause 14). For critical systems, the backup arrangements should cover all systems information, 
applications, and data necessary to recover the complete system in the event of a disaster. The retention period for essential 
business information, and also any requirement for archive copies to be permanently retained should be determined (see 
15.1.3). 

Klant 
Expertinterview, 
2012 

- Zorg dat er backup-procedures zijn via (webbased)applicaties zodat informatie niet lokaal is weggeschreven op een mobiel 
apparaat. 

AR
7 

Doordat Smartphones en desktops 
(waarop Social Media wordt 
gebruikt) in onvoldoende mate zijn 
beveiligd, bestaat het risico 
Smartphones en desktops 
geïnfecteerd raken met virussen, 
Trojan Horses, worms en malware, 
waardoor bedrijfsgevoelige 
informatie kan worden vernietigd, 
gestolen of niet beschikbaar kan 
worden gesteld. 

Systeemb
eheerder 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 
- Availability 
risk 
 

High ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.9, 
Lopez, 2009, 
Blackberry, 2006, 
Deloitte, 2009, 
ISACA, 2010, 
Ernst & Young, 
2012 

10.4.1: Detection, prevention, and 
recovery controls to protect against 
malicious code and appropriate user 
awareness procedures should be 
implemented. 

10.4.1: Protection against malicious code should be based on malicious code detection and repair software, security awareness, 
and appropriate system access and change management controls. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT DS5.9, 
Deloitte, 2009, 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 

11.7.1: Virus protection should be enabled 
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Lopez, 2009, 
Blackberry, 2006, 
Stajano & 
Anderson, 1999, 
ISACA, 2010, 
Ernst & Young, 
2012 

facilities. 

ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
DS5.9), Ernst & 
Young, 2012 

5.1.1 Antimalware and Antivirus 
Technologies Protect the Environment. 
Control: Antimalware and antivirus 
software is in use. 
 

5.1.1.1 Determine that antivirus and antimalware applications are in place, with appropriate configuration settings. 
5.1.1.2 Verify that that appropriate controls for antimalware and social media site limitations are also installed on mobile 
devices such as smartphones. 
5.1.1.3 Verify that only authorized individuals can modify the antimalware/antivirus software and settings at both the server 
and workstation levels. 

Lopez, 2009, 
Curphey et al. 
2003, ISACA, 
2010, CobiT 
DS5.9, Ernst & 
Young, 2012 

- Implementeer een procedure waarmee wordt geborgd dat antivirus-oplossingen altijd zijn voorzien van de laatste versie. 

Hogben & Dekker, 
2010, Ernst & 
Young, 2012, 
Ernst & Young, 
2012 

- Use Sandboxes: Use sandboxes for apps and capability-based access control models. Sandboxing is a security mechanism for 
separating running applications by default. This is an opportunity from a security point of view because, if correctly 
implemented, an application in a sandbox cannot access or manipulate the data or functions of other applications for malicious 
purposes. 

Hogben & Dekker, 
2010, Ernst & 
Young, 2012 

- Use controlled software distribution: Make use of controlled software distribution, thus giving providers the opportunity to have 
more control over app security by vetting apps submitted for security flaws and removing insecure apps. 

Hogben & Dekker, 
2010, Ernst & 
Young, 2012 

- Test OS-patching: Thoroughly testing that a patch does not break any applications is challenging even for only one or just a few 
products. Managing a security update system for tens of different products (some of them based on very different platforms 
and operating systems, some of them already many years old, etc.) would be extremely challenging. If security patches are not 
thoroughly tested for all models, automatic updates could deliver more harm than benefits to users. Thus, deploying such an 
infrastructure would be very challenging for many manufacturers. 
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A0 Doordat er onvoldoende 

risicoafweging is gemaakt inzake het 
gewenste beveiligingsniveau dat een 
Smartphone moet bieden, bestaat 
het risico dat de verkeerde 
Smartphone door een organisatie is 
geselecteerd. 

ICT 

manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Availability 
risk 
- Investment 
or expense 
risk 
- 
Infrastructu
re risk 
- Project 
ownership 
risk 

- Relevance 

risk 

High Hogben & Dekker, 
2010 

- Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
Certification of Smartphones: only use devices which are certified according to, for example, FIPS 140-2, the UK CESG Assisted 
Product Scheme (CAPS) or Common Criteria EAL 2+ (or higher8 depending on the sensitivity of the use-case). 

(Leverancier 
Expertinterview, 
2012). 
 

- Maak een risicoafweging inzake het gewenste beveiligingsniveau van een Smartphone. Inventariseer alle potentiële 
Smartphones en selecteer de Smartphone die het beste voldoet aan het door de organisatie vereiste beveiligingsniveau. 

A1 Doordat taken, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden niet zijn beschreven 
en belegd, bestaat het risico dat 
eigenaarschap van Smartphone-
gebruikers onvoldoende is belegd. 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
 

Medium ISO/IEC/ 
27002:2005 

9.2.5: Security should be applied to off-site 
equipment taking into account the different 
risks of working outside the organization’s 
premises. 

9.2.5: Regardless of ownership, the use of any information processing equipment outside the organization’s premises should be 
authorized by management. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Note IMEI number: note the IMEI number of their devices and report the loss or theft of their devices to their service providers in 
a prompt manner. 

A2 Doordat beveiligingsinstellingen 
rondom de verbinding van 
Smartphones met het 
bedrijfsnetwerk (Remote Access) 
onvoldoende is ingeregeld, bestaat 
het risico dat een Smartphone-
gebruiker niet is geïdentificeerd 
waardoor de authenticiteit van de 
Smartphone-gebruiker niet kan 
worden vastgesteld. 

Systeemb
eheerder 

- Access or 
security risk 
-
Infrastructu
re risk 

High Blackberry, 2006 - Implementeer een procedure waarmee is geborgd dat bij het gebruik van een Smartphone een beveiligingscode dient te worden 
ingevoerd. 

ISO/IEC/ 
27002:2005 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 
facilities. 

11.7.1: Remote access to business information across public network using mobile computing facilities should only take place 
after successful identification. 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
Hogben & Dekker, 
2010 

11.4.2: Appropriate authentication 
methods should be used to control access 
by remote users. 
 

11.4.2: Authentication of remote users can be achieved using, for example, a cryptographic based technique, hardware tokens, 
or a challenge/response protocol. Possible implementations of such techniques can be found in various virtual private network 
(VPN) solutions. Dedicated private lines can also be used to provide assurance of the source of connections. 
11.4.2: Additional authentication controls should be implemented to control access to wireless networks. In particular, special 
care is needed in the selection of controls for wireless networks due to the greater opportunities for undetected interception 
and insertion of network traffic. 

Lopez, 2009, 
Blackberry, 2006 

- Implementeer een oplossing ten aanzien van het beveiligd koppelen van een Smartphone aan een bedrijfsnetwerk, zoals Virtual 
Private Network tunnels (Windows Mobile) en een beveiligde Network Operations Center (RIM).  

Hogben & Dekker, 
2010 

- Make use of Smartphones' authentication and non-repudiation options: 
- The SIM card used in Smartphones is a smartcard and, with the appropriate software, licences and certificates in place, can be 
used for PKI-based authentication and digital signatures. 
- Smartphones may also be used to create one-time-password codes without using SMS or network connections. (Google 
Authenticator is a mobile application that allows the generation of two-step verification codes on a Smartphone without a 
network connection.) 

A3 Doordat Smartphones kleine 
apparaten betreffen en daardoor de 
kans op verlies, diefstal en teniet 
gaan wordt vergroot, bestaat het 
risico dat bedrijfsgegevens 
ongewenst buiten de organisatie 
vrijkomen en daarmee toegankelijk 
worden voor derden. 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
  

High ISO/IEC/ 
27002:2005 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 
facilities. 

11.7.1: A specific procedure taking into account legal, insurance and other security requirements of the organization should be 
established for cases of theft or loss of the mobile computing facilities. Mobile computing facilities should also be physically 
protected against theft especially when left, for example, in cars and other forms of transport, hotel rooms, conference centres, 
and meeting places. Equipment carrying important, sensitive, and/or critical business information should not be left unattended 
and, where possible, should be physically locked away, or special locks should be used to secure the equipment. Back-ups of 
critical business information should be taken regularly. These back-ups should be given adequate protection against, e.g., theft 
or loss of information. 

ISO/IEC/ 
27002:2005 

8.3.2: All employees, contractors and third 
party users should return all of the 
organization’s assets in their 
possession upon termination of their 
employment, contract or agreement. 

8.3.2: The termination process should be formalized to include the return of all previously issued software, corporate 
documents, and equipment. Other organizational assets such as mobile computing devices, credit cards, access cards, software, 
manuals, and information stored on electronic media also need to be returned. In cases where an employee, contractor or third 
party user purchases the organization’s equipment or uses their own personal equipment, procedures should be followed to 
ensure that all relevant information is transferred to the organization and securely erased from the equipment. In cases where 
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an employee, contractor or third party user has knowledge that is important to ongoing operations, that information should be 
documented and transferred to the organization. 

ISO/IEC/ 
27002:2005 

9.2.6: All items of equipment containing 
storage media should be checked to ensure 
that any sensitive data and licensed 
software has been removed or securely 
overwritten prior to disposal. 

9.2.6: Devices containing sensitive information should be physically destroyed or the information should be destroyed, deleted 
or overwritten using techniques to make the original information non-retrievable rather than using the standard delete or 
format function. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Decommissioning: before being decommissioned or recycled, pass used phones a thorough decommissioning procedure, 
including memory wipe processes. Include removable media and memory. For wiping memory, use a standard procedure, such 
as the NIST standard. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Reset and wipe: before disposing of or recycling the phone, wipe all the data and settings from the Smartphone. This goes 
beyond a factory reset of the Smartphone’s settings. 

Blackberry, 2006 - Implementeer een procedure waarmee is geborgd dat bij het gebruik van een Smartphone een beveiligingscode dient te worden 
ingevoerd. 

Dagon, Martin & 
Starner, 2004 

- Borg dat netwerk-applicaties onzichtbaar zijn ingesteld als defaultinstelling. Bij verlies of diestal van een Smartphone wordt 
hiermee het risico van ongeautoriseerde gebruik van netwerkapplicaties beheerst.  

(Leverancier 
Expertinterview, 
2012) 

- Een organisatie dient te zijn voorzien van een procedure, waarbij een Smartphone-gebruiker is geïnstrueerd om zijn scherm van 
zijn Smartphone schoon te vegen. 

Blackberry, 2006, 
Hogben & Dekker, 
2010 

- Implementeer een procedure waarmee is geborgd dat een niet gebruikte Smartphone naar een periode automatisch is gelocked 
(session-timeout). 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Note IMEI number: note the IMEI number of their devices and report the loss or theft of their devices to their service providers in 
a prompt manner. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Confidentiality: memory encryption should be used for the Smartphone memory and removable media used in Smartphones. 
Checking the security properties of encryption schemes or requiring certification is recommended. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Minimize local data: the amount of sensitive data that is locally stored on Smartphones should be kept to a minimum and, where 
possible, online services with non-caching apps should be used. 

A4 Doordat een gebruiker zich 
onvoldoende bewust is van het 
gemakkelijk openbaar maken van 
informatie met een Smartphone, 
bestaat het risico dat bij het 
openbaar maken van locatie-
informatie een kwaadwillende weet 
waar de gebruiker met de 
Smartphone zich bevindt en een 
betere aanval kan uitvoeren. 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Availability 
risk 

Low ISO/IEC/ 
27002:2005, 
CobiT PO7.4, 
Dagon, Martin & 
Starner, 2004 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 
facilities. 

11.7.1: Training should be arranged for personnel using mobile computing to raise their awareness on the 
additional risks resulting from this way of working and the controls that should be implemented. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Let users review default privacy settings: review the default privacy settings of Smartphone apps or services and, if needed, 
change the settings; e.g. settings about whether or not to attach location data to images, to social network posts, etc. 

A5 Doordat Smartphones onvoldoende 
beveiligd zijn en over specifieke 
mogelijkheden beschikken in 
tegenstelling tot andere apparaten 
en software, bestaat een verhoogd 
risico dat een Smartphone 
geïnfecteerd kan raken met 
virussen, Trojan Horses, worms en 
malware, waardoor gesprekken 
kunnen worden afgeluisterd, 
bedrijfsgevoelige informatie kan 
worden vernietigd, gestolen of niet 
beschikbaar kan worden gesteld. 

Systeemb
eheerder 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Availability 
risk 

High ISO/IEC/ 
27002:2005, 
Lopez, 2009, 
Blackberry, 2006 

10.4.2: Where the use of mobile code is 
authorized, the configuration should ensure 
that the authorised mobile code operates 
according to a clearly defined security 
policy, and unauthorized mobile code 
should be prevented from executing. 

10.4.2: The following actions should be considered to protect against mobile code performing unauthorized actions: 
a) executing mobile code in a logically isolated environment; 
b) blocking any use of mobile code; 
c) blocking receipt of mobile code; 
d) activating technical measures as available on a specific system to ensure mobile code is managed; 
e) control the resources available to mobile code access; 
f) cryptographic controls to uniquely authenticate mobile code. 

Leverancier 
Expertinterview, 
2012 

- Een organisatie dient de applicatie Cellcrypt te gebruiken waarmee telefoongesprekken kunnen worden versleuteld op 
Smartphones. De applicatie kan gesprekken versleutelen over WiFi, GSM en satellieten. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom downloaden applicaties middels additionele softwarekanalen (SMS, Markets) 
Define a whitelist for application installation: if any sensitive corporate data is handled on the Smartphone or if the corporate 
network is accessible to the Smartphone, then define a whitelist of apps which are allowed to be installed. Regarding the white-
listing of apps, many apps are given easy read-access to the contact data or the address book on the Smartphone, but this data 
should be treated as highly sensitive. 

Dagon, Martin & 
Starner, 2004, 
Hogben & Dekker, 

- Beveiligingsmaatregel rondom Malware 
Voorzie een Smartphone van een toepassing waarmee het cpu-gebruik wordt gemonitoord. Hierdoor kan bepaald worden of 
welke software de CPU gebruikt. Bij een buitensporig hoog gebruik van de CPU kan bepaald worden of het toetstel is besmet 
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2010 met kwaadaardige software. 
Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom Malware 
Check resource usage and phone bill: check resource usage and phone bills or prepaid balances. Mobile malware can sometimes 
be detected by monitoring in this way, especially when premium rate services are being defrauded or abused. 

Curphey et al. 
2003 

- Beveiligingsmaatregel rondom beveiliging- en configuratie-instellingen 
Implementeer een procedure waarmee wordt geborgd dat niet gebruikte functionaliteiten en services op een Smartphone zijn 
geblokkeerd. 

Curphey et al. 
2003 

- Beveiligingsmaatregel rondom beveiliging- en configuratie-instellingen 
Implementeer een procedure waarmee wordt geborgd dat een Smartphone zoveel mogelijk gebruik maakt van standaard 
configuratie setting. 

Dagon, Martin & 
Starner, 2004 

- Beveiligingsmaatregel rondom Malware 
Voorzien een Smartphone van een fysieke aan- en uitknop. Hierdoor is een gebruiker meer zelfverzekerd dat een Smartphone is 
uitgeschakeld, waardoor het risico op afluisteren van gesprekken wordt verkleind. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom downloaden applicaties middels additionele softwarekanalen (SMS, Markets) 
Let users be sceptical: take a sceptical approach to messages, content and software, especially when it is coming from unknown 
sources via SMS, Bluetooth, email, or otherwise. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom downloaden applicaties middels additionele softwarekanalen (SMS, Markets) 
Let users check reputation: before installing or using new Smartphone apps or services, check their reputation using app-store 
reputation mechanisms and, if possible, with friends, family or colleagues. It is good practice to install apps only from well-
known sources. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom downloaden applicaties middels additionele softwarekanalen (SMS, Markets) 
Authorization: configure Smartphones to require a PIN or password before new apps are installed, otherwise even relatively 
short periods of physical access to the device can allow the installation of malware or spyware. Requiring a password before 
installing new applications also prevents against certain social engineering attacks. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom downloaden applicaties middels additionele softwarekanalen (SMS, Markets) 
Scrutinize permission requests: scrutinize permission requests when using or installing Smartphone apps or services. For 
example, a social networking app may request access to the Smartphone’s address book in order to publish it on the Internet. 
Such a request should be treated with caution. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom Malware 
Let users use the built-in remote application removal function: the built-in remote application removal function in Smartphones 
allows the removal of malware from devices after installation. 

A6 Doordat Smartphones onvoldoende 
zijn beveiligd en zijn verbonden met 
publieke hotspots en het internet, 
bestaat het risico dat Smartphones 
kunnen worden aangevallen door 
een aanvaller die gebruikt maakt 
van verschillende Attacks, waarmee 
een aanvaller ondermeer 
ongeautoriseerd toegang verkrijgt 
tot bedrijfsgevoelige informatie, of 
de beschikbaarheid van een 
Smartphone negatief wordt 
beïnvloed. 

Systeemb
eheerder 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
- Availability 
risk 

High ISO/IEC/ 
27002:2005 

12.6.1: Timely information about technical 
vulnerabilities of information systems being 
used should be obtained, the organization's 
exposure to such vulnerabilities evaluated, 
and appropriate measures taken to address 
the associated risk. 

Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
12.6.1: A current and complete inventory of assets is a prerequisite for effective technical 
vulnerability management. Specific information needed to support technical vulnerability 
management includes the software vendor, version numbers, current state of deployment (e.g. what 
software is installed on what systems), and the person(s) within the organization responsible for the 
software. Appropriate, timely action should be taken in response to the identification of potential technical 
vulnerabilities. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
Certification of Smartphones: only use devices which are certified according to, for example, FIPS 140-2, the UK CESG Assisted 
Product Scheme (CAPS) or Common Criteria EAL 2+ (or higher8 depending on the sensitivity of the use-case). 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Beveiligingsmaatregel rondom Direct Attacks (hotspots / Internet) 
Let users take caution when making hotspots use of: use public WiFi hotspots with caution and configure the Smartphone so 
that it does not connect automatically. It is recommended that only trusted networks and hotspots be used for sensitive 
matters, e.g. ebanking, ecommerce, and emailing. 

Lopez, 2009, 
Deloitte, 2009, 
Blackberry, 2006 

- Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
Voorzie een Smartphone van een firewall-oplossing, waardoor het succes van een aanval wordt verminderd. 

Curphey et al. 
2003 

- Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
Implementeer een procedure waarmee wordt geborgd dat alle onnodige poorten zijn geblokkeerd tussen de firewall en de host. 

ISO/IEC/ 
27002:2005,  
 

12.2.3: Requirements for ensuring 
authenticity and protecting message 
integrity in applications should be 
identified, and appropriate controls 
identified and implemented. 

Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
12.2.3: An assessment of security risks should be carried out to determine if message integrity is required and to identify the 
most appropriate method of implementation. 
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ISO/IEC/ 
27002:2005, 
Lopez, 2009 

12.3.1: A policy on the use of 
cryptographic controls for protection of 
information should be developed and 
implemented. 

Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
12.3.1: When developing a cryptographic policy the following should be considered: 
a) the management approach towards the use of cryptographic controls across the 
organization, including the general principles under which business information should be 
protected; 
b) based on a risk assessment, the required level of protection should be identified taking 
into account the type, strength, and quality of the encryption algorithm required; 
c) the use of encryption for protection of sensitive information transported by mobile or 
removable media, devices or across communication lines; 
d) the approach to key management, including methods to deal with the protection of 
cryptographic keys and the recovery of encrypted information in the case of lost, 
compromised or damaged keys; 
e) the standards to be adopted for the effective implementation throughout the organization 
(which solution is used for which business processes); 
f) the impact of using encrypted information on controls that rely upon content inspection 
(e.g. virus detection). 

ISO/IEC/ 
27002:2005, 
Blackberry, 2006 

10.8.4: Information involved in electronic 
messaging should be appropriately 
protected. 
 
 

Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
10.8.4: Security considerations for electronic messaging should include the following: 
a) protecting messages from unauthorized access, modification or denial of service; 
b) ensuring correct addressing and transportation of the message; 
c) general reliability and availability of the service; 
d) legal considerations, for example requirements for electronic signatures; 
e) obtaining approval prior to using external public services such as instant messaging or file 
sharing; 
f) stronger levels of authentication controlling access from publicly accessible networks. 

Lopez, 2009, 
Blackberry, 2006,  
Curphey et al. 
2003, Deloitte, 
2009 

- Beveiligingsmaatregel rondom Man in the Middle Attacks 
Implementeer een cryptographic shared key system waarmee authenticatie en identificatie wordt bewerkstelligd tussen de 
zender en ontvanger. Hierbij kan worden gedachten aan het implementeren van een data-encryptie-standaard zoals Advanced 
Encryption Standard (AES) of Triple Data Encryption Standard (Triple DES) met een geencrypteerde SSL tunnel. 

Curphey et al. 
2003  

- Beveiligingsmaatregel rondom Man in the Middle Attacks 
Implementeer Hashed Message Authentication Codes (HMACs) waarmee wordt geborgd dat een verstuurd bericht is voorzien 
van een HMAC. Indien een onderschept bericht is aangepast, dan verandert de HMAC waardoor het bericht niet aankomt bij de 
ontvanger. De zender krijgt hiervan een melding. 

Ernst & Young, 
2012 

- Algemene beveiligingsmaatregel rondom attacks 
Voer een Attack and Penetration test uit. Met een Attack and Penetration test wordt (vaak met dezelfde technieken als een 
hacker) een poging gedaan de beveiligingsmaatregelen te omzeilen en ongeautoriseerde toegang te krijgen tot het netwerk of 
een Smartphone. Hiermee wordt de koppeling tussen het internet, de infrastructuur en de Smartphone getest om na te gaan of 
de door een organisatie getroffen technische beveiligingsmaatregelen op de koppelingen met het internet een adequate 
bescherming bieden of dat deze kunnen worden doorbroken. De test geeft een organisatie inzicht in het daadwerkelijke niveau 
van beveiliging weer.  

A7 Doordat een Smartphone-gebruiker 
onbewust Bluetooth kan aanzetten 
of aan heeft staan, bestaat het risico 
dat de Smartphone slachtoffer kan 
worden van een aanval. Bluetooth 
biedt aanvallers derhalve een extra 
mogelijkheid om een Smartphone 
aan te vallen. 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
 

Low ISO/IEC/ 
27002:2005 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 
facilities. 

11.7.1: Advice should be given on connecting mobile facilities to networks.  
11.7.1: Training should be arranged for personnel using mobile computing to raise their awareness on the additional risks 
resulting from this way of working and the controls that should be implemented. 
 

Dagon, Martin & 
Starner, 2004 

- Borg dat een Smartphone een icoon laat zien indien Bluetooth actief is.  

Dagon, Martin & 
Starner, 2004, 
Blackberry, 2006 

- Borg dat er een code moet worden ingevoerd op een Smartphone, indien een gebruiker een bluetooth-verbinding wil aanmaken 
met een andere apparaat. 

A8 Doordat een Smartphone-gebruiker 
de mogelijkheid heeft om een 
Smartphone bij een Bluetooth-
verbinding van een eigen naam te 
voorzien, bestaat het risico dat 

ICT 
manager 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
 

Low ISO/IEC/ 
27002:2005 

11.7.1: A formal policy should be in place, 
and appropriate security measures should 
be adopted to protect against the risks of 
using mobile computing and communication 
facilities. 

11.7.1: Advice should be given on connecting mobile facilities to networks.  
11.7.1: Training should be arranged for personnel using mobile computing to raise their awareness on the additional risks 
resulting from this way of working and the controls that should be implemented. 
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ongewenst uitingen worden gedaan. Dagon, Martin & 
Starner, 2004 

- Maak werknemers ervan bewust wat de Policy van de organisatie is om hiermee ongewenste uitingen te voorkomen.  

A9 Doordat persoonlijke Smartphones 
voor zakelijke doeleinden (BYOD) 
worden gebruikt, bestaat het risico 
dat Smartphones onvoldoende zijn 
beveiligd in tegenstelling tot 
zakelijke en door de organisatie 
verleende Smartphones, waardoor 
onder andere bedrijfsgevoelige 
informatie onvoldoende beveiligd is. 

Systeemb
eheerder 

- Access or 
security risk 
- Integrity 
risk 
 

High Wilson, 2011 - Borg dat er een procedure is waarbij een privé-Smartphone wordt aangemeld als zakelijk toetstel en is voorzien van adequate 
beveiligingsinstellingen.  

Hogben & Dekker, 
2010 

- Use Sandboxes: Use sandboxes for apps and capability-based access control models. Sandboxing is a security mechanism for 
separating running applications by default. This is an opportunity from a security point of view because, if correctly 
implemented, an application in a sandbox cannot access or manipulate the data or functions of other applications for malicious 
purposes. 

Hogben & Dekker, 
2010 

- Use controlled software distribution: Make use of controlled software distribution, thus giving providers the opportunity to have 
more control over app security by vetting apps submitted for security flaws and removing insecure apps. 

 
 
  



Bijlage 2: Gevalideerd Risk Control Framework 
 

 
ICT-ontwikkelingen bij Het Nieuwe Werken: Een Risk Control Framework 108 
 
 

ICT-ontwikkeling B: Social Media  
Uitkomsten literatuuronderzoek Risk mitigation responses  
Risico-identificatie Eigenaar Classifi.  Level Bron Control objectives Suggestieve risico mitigatie maatregelen 
B1 Doordat de verschillende Social 

Media-toepassingen en de daartoe 
behorende mogelijkheden niet 
duidelijk zijn geïnventariseerd en de 
afdeling IT onvoldoende betrokken is 
geweest, bestaat het risico dat 
verkeerde Social Media-
toepassingen worden ingezet en 
gewenste doelstellingen niet worden 
behaald. 

Algemeen 
manager 

- Investment 
or expense 
risk 
- Project 
ownership 
risk 

Medium Boyd, Golder & 
Lotan, 2010 

- Stel doelstellingen op die een organisatie wil behalen met de inzet van Social Media-toepassingen. 
 

Boyd, Golder & 
Lotan, 2010 

- Identificeer doelgroepen ten aanzien van de medewerkers die Social Media-toepassingen gaan gebruiken. 
 
 

ISACA, 2010 - Betrek de afdeling IT bij de selectie van Social Media. 

B2 Doordat de verschillende gebruikte 
Social Media-toepassingen 
onvoldoende onderling op elkaar zijn 
afgestemd, bestaat het risico dat 
gedeelde informatie, 
berichtgevingen en communicatie 
niet eenduidig en inconsistent zijn. 

ICT 
manager 

- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 

Medium Kaplan & 
Haenlein, 2010 

- Borg dat middels een procedure communicatie en berichtgeving van verschillende Social Media-toepassingen onderling 
voldoende op elkaar zijn afgestemd.  

B3 Doordat gedragsregels, 
beleiddocumenten en 
dataclassificatie van gedeelde 
informatie, berichtgevingen en 
communicatie via Social Media-
toepassingen ontbreken, bestaat het 
risico dat zowel bewust als 
onbewust negatieve uitingen worden 
gecommuniceerd via Social Media-
toepassingen, wat kan leiden tot 
klantontevredenheid, het oplopen 
van reputatie- en imageschade en 
het ondervinden van mogelijke legal-
issues. 

HR 
manager 

- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 

High ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
PO4.6, PO4.8, 
PO6.3, PO6.4) 

2.2.1 Social Media Policies and Standards. 
Control: Policies for social media should 
address the following specific areas:  
• Communication protocol 
• Standardized terms/key words that may 
convey the company brand, product, 
image, campaign, business initiative, 
corporate social responsibility 
• Use of standard logos, images, pictures, 
etc. 
• Employee personal use of social media in 
the workplace 
• Employee personal use of social media 
outside the workplace 
• Employee use of social media for business 
purposes (personally owned devices) 
• Use of mobile devices to access social 
media 
• Required review, monitoring and follow-up 
processes for brand protection 
• Communication of policy via social media 
sites 
• Notification that compliance monitoring 
will be the right of the company 
• Management procedures for company 
accounts on social media sites 
• Response protocols for response process 
on social media environments 

2.2.1.1 Determine that clear policies are established and documented. These policies need to describe to employees, vendors 
and customers acceptable information that can be posted as part of the enterprise social media presence. Consider the 
following: 
• Personal use in the workplace: 
- Whether it is allowed 
- The nondisclosure/posting of business-related content 
- The discussion of workplace-related topics 
- Inappropriate sites, content or conversations 
• Personal use outside the workplace: 
- The nondisclosure/posting of business-related content 
- Standard disclaimers if identifying the employer 
- The dangers of posting too much personal information 
• Business use: 
- Whether it is allowed 
- The process to gain approval for use and process for removal of access 
- The scope of topics or information permitted to flow through this channel 
- Disallowed activities (installation of applications, playing games, etc.) 
2.2.1.2 Determine that appropriate policies, processes and technologies are established to ensure that legal and/or regulatory 
issues relating to social media communications are addressed. 
2.2.1.2.1 Determine if legal counsel has reviewed social media policies to comply with liability and regulatory requirements.  
2.2.1.3 Determine that policies have been established to identify specific social media to be blocked.  
2.2.1.3.1 Determine that the technology function responsible for implementing the blocking of web sites or access to social 
media has been notified of the policy. 
2.2.1.4 Determine that the human resources (HR) function is actively involved in the policy implementation. 
2.2.1.4.1 Determine if the employee acceptable use policies have been updated to include social media.  
2.2.1.5 Determine if social media policies require appropriate brand monitoring services/protection. 
2.2.1.5.1 Determine if social media policies require the monitoring of enterprise-related activities within the social media 
services. 

ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
PO2.3, PO4.9, 
DS5.11, DS11.6) 

4.3.1 Social Media Included in Data 
Classification. Control: Information 
shared/posted through social media is 
included in the data classification program. 
 

4.3.1.1 Obtain the data classification process. 
4.3.1.2 Determine if social media, either generically or specifically (i.e. Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.), have been included in 
the data classification policy. 
4.3.1.3 Obtain a list of the criteria or specific information approved for social media access and sharing. 
4.3.1.4 Determine if this list is routinely reviewed and approved. 
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ICT-ontwikkeling B: Social Media  
Uitkomsten literatuuronderzoek Risk mitigation responses  
Risico-identificatie Eigenaar Classifi.  Level Bron Control objectives Suggestieve risico mitigatie maatregelen 
B4 Doordat de afdeling HR onvoldoende 

is betrokken in het Social Media-
proces, bestaat het risico dat de 
verantwoordelijk van het opstellen 
en het communiceren van 
gedragregels aan medewerkers niet 
is belegd, waardoor medewerkers 
niet zijn geïnstrueerd inzake het 
gewenste gebruik van Social Medi-
toepassingen en daardoor mogelijk 
ongewenste uitingen doen. 

HR 
manager 

- Integrity 
risk 
- Project 
ownership 
risk 

High ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
PO7.4, DS7.1, 
DS7.2, DS7.3) 

3.1.1 HR Function Actively Participates in 
Social Media Processes. Control: The HR 
function assumes responsibility for and 
executes social-media-related policies. 
 

3.1.1.1 Review social media policies. 
3.1.1.2 Determine policies that are the responsibility of HR. 
3.1.1.3 Determine if these policies have been implemented. 
3.1.1.3.1 Determine if employees sign a notification of acceptance of these policies upon hiring and at least annually. 
3.1.1.3.2 Select a sample of employees. 
3.1.1.3.3 Determine that all employees in the sample have signed the social media acceptance policies for the current year and 
at the time of hiring. 
3.1.1.3.4 Select a sample of employees, and interview them on their understanding of the social media policies. 
3.1.1.3.5 Consider using web access logs to identify frequent social media sites accessed and distribute sample across the sites 
identified rather than just concentrating on users of a single application. 

B5 Doordat een monitoring-
mechanisme ontbreekt waarmee 
periodiek het Social Media-proces 
evenals uitingen van gebruikers en 
aangemaakte dummy-accounts bij 
Social Media-toepassingen worden 
gemonitoord, bestaat het risico dat 
het Social Media-proces niet wordt 
nageleefd of dat ongewenste 
uitingen niet tijdig worden 
gedetecteerd, waardoor een 
organisatie mogelijk reputatie- en 
imagoschade oploopt, 
klantvertrouwen verliest en legal-
issues ondervindt. 

Risk 
Officer 

- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 

High ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
DS5.5) 

4.2.2 Social Media Monitoring. Control: 
Social media sites are monitored for 
adverse posts, publicity, etc. 
 

4.2.2.1 Determine if a brand protection firm or other monitoring mechanism is engaged to locate, identify and report dummy 
profiles set up on social media that may tarnish the entity or its brand image or carry contradictory messages. 
4.2.2.2 Determine how often the scans are executed. 
4.2.2.3 Obtain the reports generated by the brand protection scans and determine if an issue monitoring process is in place to 
review and follow up on branding issues on a timely basis. 
4.2.2.4 Determine the process for escalating branding issues to the appropriate management representative. 
4.2.2.4.1 Identify incidents requiring the escalation of branding issues. 
4.2.2.4.2 Determine the resolution of escalated branding incidents. 

Boyd, Golder & 
Lotan, 2010 

- Monitor periodiek Social Media op wat er wordt gezegd over de organisatie en reageer daar zo nodig op.  
 

Leverancier 
Expertinterview, 
2012 

- Monitoor periodiek het Social Media-proces waarmee is geborgd dat het communiceren van gedragregels aan medewerkers is 
belegd, waardoor medewerkers zijn geïnstrueerd inzake het gewenste gebruik van Social Media-toepassingen. 

B6 Doordat er geen gevolgen zijn voor 
het misbruik of overschrijden van 
gedragsregels van medewerkers bij 
het gebruik van Social Media-
toepassingen, bestaat het risico dat 
gedragsregels worden genegeerd en 
ongewenste berichtgevingen alsnog 
worden geuit. 

HR 
manager 

- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 

Medium ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
PO4.10, PO6.3, 
PO6.4, PO7.4) 

3.1.2 HR Social Media Violation Policy. 
Control: The HR function has established 
and distributed defined consequences for 
violation of social media policies. 
 

3.1.2.1 Determine the procedures for handling social media policies violations. 
3.1.2.2 Evaluate whether the consequences are commensurate with the risks associated with the violation. 
3.1.2.3 Determine if violator consequences are fairly assessed and implemented. 

B7 Doordat er geen ‘damage-control-
proces’ bestaat dat kan worden 
ingezet bij aangerichte schade door 
gebruikers via Social Media-
toepassingen, bestaat het risico dat 
de schade niet kan worden hersteld 
of tot een minimum kan worden 
beperkt, wat kan resulteren in meer 
schade. 

Algemeen 
manager 

- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 

High ISACA 2011 - Implementeer een damage-control-proces waarmee aangerichte schade via Social Media wordt herstelt of tot een minimum 
wordt beperkt.  
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ICT-ontwikkeling B: Social Media  
Uitkomsten literatuuronderzoek Risk mitigation responses  
Risico-identificatie Eigenaar Classifi.  Level Bron Control objectives Suggestieve risico mitigatie maatregelen 
B8 Doordat er geen 

trainingsprogramma bestaat 
waarvan de 
uitvoeringsverantwoordelijkheid is 
belegd bij een afdeling en die 
periodiek wordt afgenomen door 
medewerkers, bestaat het risico dat 
medewerkers onvoldoende bewust 
zijn van de risico’s en gevolgen die 
gepaard gaan met het gebruik van 
Social Media-toepassingen. 

ICT 
manager 

- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 
- Project 
ownership 
risk 

High ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
PO4.6, PO4.10 
PO4.14, PO7.4 
AI4.3, DS7.1 
DS7.2, DS7.3) 

3.2.2 Training and Awareness Programs. 
Control: The training and awareness 
programs are defined, well communicated, 
documented and regularly scheduled. Key 
performance indicators (KPIs) or key 
success factors (KSFs) are used to monitor 
its effectiveness. 
 

3.2.2.1 Obtain the training and awareness program. 
3.2.2.2 Using the governance policies and training and awareness programs, determine if the programs are adequate to train or 
create awareness of social media etiquette and usage for the employees. 
3.2.2.2.1 Determine if the training awareness program addresses: 
• Business social media activities using enterprise-owned equipment  
• Business social media activities using personally or third-party owned equipment  
• Personal social media activities using enterprise-owned equipment  
• Personal social media activities using personally or third-party owned equipment during business hours  
• Personal social media activities discussing enterprise activities using personally or third-party owned equipment outside 
business hours 
• Alignment of both business and social media activities with the data classification scheme 
3.2.2.3 Determine if training and awareness programs address consequences for failing to adhere to social media policies. 
3.2.2.4 Determine if the training and awareness programs are routinely offered and executed. 
3.2.2.5 Determine if the appropriate personnel has attended social media training. 
3.2.2.6 Identify the KPIs or KSFs used to monitor the effectiveness of the program, and assess whether they promote the 
behaviors required. 
3.2.2.7 Verify if nonconformity issues raised are followed up. 

ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
PO4.6, PO4.10, 
PO4.14, PO7.4, 
DS7.1, DS7.2, 
DS7.3) 

3.2.1 Responsibility for Training and 
Awareness. Control: The responsibility for 
social media acceptable practice training 
and awareness has been assigned to a 
specific job function. 
 

3.2.1.1 Determine which job function is responsible for training and awareness. 
3.2.1.2 Determine how the job function interfaces with technical, governance and personnel stakeholders. 
3.2.1.3 Determine how the effectiveness of the training and awareness process is evaluated and monitored. 

B9 Doordat er geen passende vorm van 
web content filtering wordt 
toegepast, bestaat het risico dat de 
balans tussen toegankelijkheid en 
afscherming van Social Media-
toepassingen voor medewerkers, 
onjuist is ingeregeld. 

Systeemb
eheerder 

- Availability 
risk 
- Relevance 
risk 

High ISACA, 2010, 
Kaplan & 
Haenlein, 2010 

- Manage accessibility to social media sites through content filtering or by limiting network throughput to social media sites. Allow 
access to social media sites for people who need access to it for business purposes.  
 

ISACA 2011 
(CobiT 4.1: 
DS5.5, DS5.9, 
DS9.2) 

5.1.3 Content Filtering  
Control: Content filtering and monitoring 
are installed and reviewed. 
 

5.1.3.1 Determine if content filtering technology is used to restrict or limit access to social media sites. 
5.1.3.2 Determine that browser settings and data leak prevention products are in place, with appropriate configuration settings. 
5.1.3.3 Determine if social media web sites requiring blocking have been blocked either by specific web site name (uniform 
resource locator [URL]) and/or port. 
5.1.3.4 Identify other technologies, policies and procedures used to limit or monitor social media processes. 

B10 Doordat een organisatie de 
klantvraag niet aan kan dat via 
Social Media-toepassingen wordt 
gecreëerd, bestaat het risico dat de 
organisatie reputatie- en 
imageschade oploopt en het 
klantvertrouwen verliest. 

Algemeen 
manager 

- Investment 
or expense 
risk 

Medium ISACA 2010 - Ensure that staffing is adequate to handle the amount of traffic that could be created from a 
social media presence. Also create notices that provide clear windows for customer response.  

B11 Doordat uitingen van niet-
medewerkers middels Social Media-
toepassingen niet zijn gedetecteerd 
en beoordeeld, bestaat het risico dat 
het weglekken van bedrijfsgevoelige 
informatie niet is gedetecteerd, die 
een niet-medewerker gebruikt bij 
haar of zijn uitingen. 

Risk 
Officer 

- Integrity 
risk 
- Relevance 
risk 

High Leverancier 
Expertinterview, 
2012 

- Detecteer en beoordeel periodiek uitingen van niet-medewerkers middels Social Media-toepassingen, zodat er kan worden 
bepaald of er bedrijfsgevoelige informatie is weggelekt. 

 

 


