
cpl.thalesgroup.com

Access Management 
Trendpaper

https://cpl.thalesgroup.com


Access Management Trendpaper 2

Contents
3 Introductie

4 De balans tussen cybersecurity en gebruiksgemak
4 Steeds meer cloudproviders
4 Cloudapplicaties
5 Shadow IT
5 Balans security en gebruiksgemak
5 Veilig inloggen voor gebruikers
5 Risico’s, hackers en wachtwoorden

6 Omarm de mogelijkheden van wachtwoordvrije authenticatie
6 Wachtwoordvrij
7 Vier criteria voor de keuze van een wachtwoordvrij alternatief

8 De toekomst: analyses van gebruikerspatronen
8 Ontwikkelingen voorspellende IAM-oplossingen

9 Conclusie: stilstand is achteruitgang



Access Management Trendpaper 3

Introductie
Trump is in het afgelopen jaar al meerdere keren gehackt door Nederlandse ethische hackers. Enkele wachtwoorden proberen en 
ze waren binnen. Gelukkig voor Trump betrof het ethische hackers. Sterke cybersecurity en gegevensbeveiliging zijn belangrijker 
dan ooit tevoren. Steeds vaker worden grote bedrijven en vooraanstaande personen slachtoffer van een cyberincident. Uit het Data 
Breach Investigations Report1 van Verizon blijkt dat 81 procent van de hackgerelateerde datalekken het gevolg was van een zwak, 
gestolen of hergebruikt wachtwoord. Daarnaast worden steeds vaker nieuwe en soms kwetsbare technologieën ingezet. Moderne 
technologie vraagt om moderne beveiligings- en authenticatiemethoden. Het komt veel te vaak voor dat we kwetsbare technologieën en 
ontoereikende Access Management oplossingen tegenkomen. Opvallend nu de druk om gegevens van klanten te beschermen steeds 
hoger wordt en de impact van cyberincidenten toeneemt.

In dit rapport delen we de belangrijkste trends rondom Access Management22 op basis van een onderzoek uitgevoerd door Vanson 
Bourne in opdracht van Thales. Voor dit onderzoek zijn 400 IT-beslissers ondervraagd uit zeven landen in Europa en het Midden-Oosten.

1 Data Breach Investigations Report - https://enterprise.verizon.com/resources/reports/DBIR_2018_Report_execsummary.pdf

2 https://cpl.thalesgroup.com/euro-access-management-index

https://enterprise.verizon.com/resources/reports/DBIR_2018_Report_execsummary.pdf
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/DBIR_2018_Report_execsummary.pdf
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De balans tussen cybersecurity en 
gebruiksgemak
Organisaties gebruiken tegenwoordig een veelvoud aan applicaties en cloudomgevingen. Dit vormt een van de grootste uitdagingen 
van cybersecurity. Niet alleen moet je als organisatie voor al deze verschillende oplossingen up-to-date blijven, maar je moet ook 
voortdurend zorgen dat koppelingen werken; en veilig werken. De praktijk leert dat veel organisaties niet over de juiste kennis en over 
genoeg mensen beschikken om dit te realiseren. Wat je ziet is dat maatregelen genomen worden die security bevorderen maar ten koste 
gaan van gebruiksgemak. Medewerkers omzeilen de IT-afdeling en installeren buiten IT om applicaties, wat leidt tot kwetsbaarheden in 
relatie tot Access Management en cybersecurity. Dit fenomeen, shadow-IT, is al erg oud en bekend, maar erg hardnekkig. Hier moet je 
je als organisatie tegen wapenen.

Daarnaast is ook de aanschaf van steeds meer securitytooling niet aan te raden. Hoe meer, hoe hoger de complexiteit. De hoeveelheid 
securitytools zegt daardoor niets over de veiligheid van gegevens. Onderzoek3 van IBM en Ponemon Institute toonde aan dat 
organisaties die werken met meer dan 50 security-oplossingen, cyberincidenten langzamer detecteren en dus ook langer doen over de 
respons. Kortom het is belangrijk te werken met de juiste oplossingen, maar die kun je alleen aanschaffen wanneer er inzicht is in de te 
beschermen data. Laten we eerst dieper ingaan op de status van de cloud transformatie en het gebruik van applicaties.   

Steeds meer cloudproviders
De cloud is al jaren hét onderwerp van gesprek en inmiddels voor meer dan 80 procent van de organisaties een cruciaal onderdeel 
van de business, aldus het cloudonderzoek van Thales4 eind vorig jaar onder ruim 3.000 IT-professionals. Door het vele thuiswerken in 
2020 heeft de cloud nog een extra boost gekregen. Het gebruik van verschillende cloudomgevingen zoals Amazon Web Services of 
Microsoft Azure neemt toe. Gemiddeld maken organisaties gebruik van drie cloudomgevingen, maar ruim een kwart (28%) gebruikt 
er zelfs vier of meer. Hoewel meerdere organisaties meer dan één cloudprovider hebben, beseft minder dan de helft (46%) dat ze als 
gevolg hiervan kwetsbaarder zijn voor cyberaanvallen, want de complexiteit neemt toe. 

Cloudapplicaties
Iedere organisatie maakt gebruik van cloudapplicaties. Toch heeft de IT-afdeling vaak geen idee hoeveel cloudapplicaties er precies 
in gebruik zijn. Vorig jaar waren er gemiddeld 29 cloudapplicaties in gebruik. Met regelmaat denken organisaties dat ze slechts een 
enkele cloudapplicatie gebruiken. Hoe groter de organisatie, hoe minder inzicht. Logisch ook want de IT-afdeling moet dan veel meer 
overzien. Zeker wanneer er een overname of fusie geweest is, neemt het overzicht af. Het wordt voor de IT-afdeling steeds lastiger om 
alle cloudapplicaties bij te houden en afdoende te beveiligen. IT moet juist waarde toevoegen aan de business, daarom mag security 
niet teveel tijd kosten. 

3 Onderzoek van IBM en Ponemon - https://newsroom.ibm.com/2020-06-30-IBM-Study-Security-Response-Planning-on-the-Rise-But-Containing-Attacks-Remains-an-Issue

4 onderzoek van Thales - https://cpl.thalesgroup.com/enterprise-data-security-research-trends

https://newsroom.ibm.com/2020-06-30-IBM-Study-Security-Response-Planning-on-the-Rise-But-Containing-Attacks-Remains-an-Issue
https://cpl.thalesgroup.com/enterprise-data-security-research-trends
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Shadow IT
Veel cloudapplicaties worden buiten de IT-afdeling aangeschaft. Medewerkers zoeken applicaties die hun werk gemakkelijker maken. 
Als mensen streven we namelijk naar gemak en dus omzeilen medewerkers regelmatig security-maatregelen met shadow-IT. In veel 
organisaties verschuift de verantwoordelijkheid voor cloudapplicaties van de IT-afdeling naar de business. Medewerkers doen bij het 
management een aanvraag en de manager bepaalt of de applicatie wordt aangeschaft. Dit haalt de druk weg bij IT-professionals, maar 
draagt wel bij aan de kwetsbaarheid van de IT-omgeving. 

Balans security en gebruiksgemak
De hoeveelheid cloudomgevingen, het aantal applicaties, maar ook shadow-IT, maken cybersecurity complex. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat IT-beslissers in het onderzoek van Thales aangeven dat hun professionals worstelen met het vinden van de juiste balans 
tussen cybersecurity en gebruiksgemak. 67 procent geeft aan dat hun team onder druk staat om gebruiksgemak te realiseren, maar ook 
de beveiliging goed te regelen. 

Onlangs bleek uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer5 onder medewerkers van de Rijksoverheid, dat medewerkers snel afwijken 
van richtlijnen om makkelijker te werken. Een belangrijk onderdeel van gebruiksgemak is natuurlijk het kiezen voor de juiste oplossing. 
Deze oplossing maakt het de medewerker zo makkelijk mogelijk om veilig te werken. Denk bijvoorbeeld aan een Single Sign-on, waarbij 
een medewerker slechts één keer hoeft in te loggen om toegang te krijgen tot meerdere applicaties en systemen. Cruciaal is het bepalen 
wie toegang heeft tot welke applicatie en welke applicaties extra beveiliging nodig hebben. Gevoelige informatie kan extra authenticatie 
vereisen. Kortom, Identity en Access Management moeten goed ingericht worden. Voor we dieper inzoomen op de vereisten van een 
goede Access Management-oplossing is het belangrijk te kijken naar het gebruik van wachtwoorden.  

Veilig inloggen voor gebruikers
De grootste kwetsbaarheid van de IT-omgeving is het gebruik van wachtwoorden, zo bleek uit het onderzoek van Verizon1. 81 procent 
van de hackgerelateerde datalekken was het gevolg van een zwak, gestolen of hergebruikt wachtwoord. Niet voor niets voorspelde 
Gartner6 dat 60 procent van de grootzakelijke organisaties en zelfs 90 procent van de kleinere bedrijven en instanties in 2020 zeker de 
helft van hun IT-landschap wachtwoordvrij heeft. Nu blijkt de praktijk weerbarstiger en zijn de verwachtingen van Gartner helaas nog 
geen werkelijkheid geworden. Dit terwijl gebruikers de vele wachtwoorden inmiddels zat zijn. Vooruitlopend op Gartner voorspelde 
Bill Gates, als CEO van Microsoft, al in 2004 de ondergang van wachtwoorden: “Er is geen twijfel mogelijk dat we steeds minder op 
wachtwoorden gaan vertrouwen.” Hoewel de technologie inloggen zonder wachtwoorden al mogelijk maakt, wordt er toch nog veel 
gebruik gemaakt van deze oude methode, waar IT-beslissers niet meer van overtuigd zijn. Slechts 29 procent van de IT-beslissers vindt 
wachtwoorden een effectieve manier om hun IT-infrastructuur te beveiligen. Ondanks dat er betere manieren bestaan gaat 67 procent 
ervan uit dat het gebruik van wachtwoorden in de toekomst toeneemt, zo blijkt uit onderzoek2 van Thales. 

Risico’s, hackers en wachtwoorden
Het wachtwoord blijft dus een veelgebruikte methode. Een gemiddeld persoon maakt gebruik van ongeveer 90 applicaties, waarvan 
rond de 9 dagelijks en 30 maandelijks.  Vier van de vijf mensen gebruiken eenzelfde wachtwoord vaker voor meerdere doeleinden. 
Dit betreft zowel privé als zakelijke wachtwoorden. Dat terwijl 81 procent van de digitale inbraken veroorzaakt wordt door slechte 
of gestolen wachtwoorden. Is dat een verwijt aan gebruikers? Nee, want het is ondoenlijk om 90 unieke en sterke wachtwoorden te 
gebruiken en die regelmatig te wijzigen. De risico’s nemen daardoor aanzienlijk toe. Gehackte wachtwoorden worden voor enkele 
centen via het dark web verkocht. Voor hackers een koud kunstje om die ook op de werkomgeving te proberen. Veel organisaties zetten 
in op Multi-Factor Authenticatie (MFA). Naast de gebruikersnaam en het wachtwoord is extra informatie vereist, bijvoorbeeld:

• Een soft token 

• Een fysieke toevoeging in de vorm van een card en reader

• Een SMS-code

• Het gebruik van biometrie via een vingerafdruk, irisscanner of geluidsherkenning. 

Vaak wordt er gebruik gemaakt van een code per SMS en dát is nou juist niet zo veilig. Het komt steeds vaker voor dat cybercriminelen 
ook het telefoonnummer van mensen achterhalen en nieuwe simkaarten aanvragen. Zo ontvangen zij de authenticatiecodes en zijn ze 
alsnog binnen. 

Kortom we moeten van de wachtwoorden af. Dit is een van de zaken die een werkbare Identity en Access Management-oplossing 
regelt, maar er zijn er meer. Daar besteden we in het volgende hoofdstuk aandacht aan.

5 https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2020/11/02/digitaal-thuiswerken-bij-de-rijksoverheid

6 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/embrace-a-passwordless-approach-to-improve-security/

https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2020/11/02/digitaal-thuiswerken-bij-de-rijksoverheid 
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Omarm de mogelijkheden van 
wachtwoordvrije authenticatie
Het is de hoogste tijd om over te stappen op 
authenticatieoplossingen die wél voldoen aan de verhoogde 
veiligheids- en gebruiksgemak eisen van de moderne business. 
Met een goede IAM-oplossing worden de complexiteit en de 
kwetsbaarheid van de IT-omgeving verminderd. IT heeft dan 
namelijk de authenticatie en autorisatie met een oplossing voor 
de gehele omgeving geregeld, waardoor het inzicht en overzicht 
worden vergroot. Daarnaast profiteren de IT-afdeling en de 
gebruiker van gebruiksgemak. 

Bijna alle IT-managers (96%) verwachten dat sterke oplossingen 
voor authenticatie en toegangsbeheer, veilige cloudadoptie 
makkelijker maken, blijkt uit de Access Management Index 
20202. Daarnaast is 70 procent van plan wachtwoordvrije 
authenticatiemethodes te gebruiken. Tijd voor actie dus. 
Gebruikers juichen dit toe. Zij willen graag een Single-Sign-
On (SSO) omgeving zonder wachtwoorden waarmee ze via 
elk willekeurig device toegang hebben tot de cloud, eigen 
applicaties, data en systemen. Snel en eenvoudig. 

Wachtwoordvrij
Bij wachtwoordvrije authenticatie wordt de identiteit van gebruikers gevalideerd met methoden die een stuk betrouwbaarder zijn dan 
wachtwoorden. Denk aan one time password (OTP), hardware tokens en/of biometrische gegevens. Via multi-factor authenticatie (MFA) 
kan het niveau van beveiliging verder opgeschroefd worden. Het is ook het overwegen waard om te kiezen voor een oplossing waarbij 
sprake is van voortdurende authenticatie. 

Deze vorm van Access Management valideert de identiteit van een gebruiker continu, zonder dat hij hiervoor extra inspanning hoeft te 
leveren. Als het risico niet te groot is, wordt SSO toegepast waardoor inloggen voor de gebruiker makkelijk is. Geautomatiseerd beleid 
stelt vast wanneer authenticatiechecks nodig zijn als een gebruiker wil inloggen of bepaalde handelingen wil uitvoeren. Bijvoorbeeld 
als een gebruiker besluit grote hoeveelheden data van de server te halen of vanaf een andere locatie inlogt. Deze sensor-gebaseerde 
databeveiliging geeft ook voortdurend inzicht in gebruikersgedrag, zonder dat medewerkers daar zelf last van ervaren. Kortom, er zijn 
genoeg veilige alternatieven voor het wachtwoordgebruik. 

Door de aanzienlijke voordelen, wint wachtwoordvrije authenticatie in combinatie met SSO steeds meer terrein. Zo wordt de 
inlogervaring voor gebruikers verbeterd. Ook worden de inherente kwetsbaarheden van tekstgebaseerde wachtwoorden weggenomen. 
Dit type authenticatie biedt een hoger niveau van beveiliging voor iedere applicatie. En boven alles: het maakt het traditionele 
wachtwoord overbodig. 

One time password (OTP) is een dynamisch 
wachtwoord. Dit zorgt ervoor dat het moeilijker is om 
toegang te krijgen tot vertrouwelijke documenten. 
Dit wachtwoord kan via een token, zoals de mobiele 
telefoon of een tag ontvangen worden.

Multi-factor authenticatie (MFA) is een methode om de 
authenticiteit van een gebruiker te verifiëren op basis van 
meerdere factoren. De meest gebruikte factoren zijn:

• Iets dat een gebruiker weet (een combinatie van een 
gebruikersnaam en pincode of wachtwoord)

• Iets dat de gebruiker heeft (zoals een tag, pasje of 
authenticatie app op de smartphone)

• Iets dat de gebruiker is (zoals een irisscan of een 
vingerafdruk)
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Vier criteria voor de keuze van een wachtwoordvrij alternatief
Helaas is er niet één alternatief dat geschikt is voor elke type organisatie of gebruikersgroep. One-size-fits-all is niet van toepassing op 
Identity en Access Management (IAM). Bepaal daarom de keuze voor een veilig wachtwoordvrij alternatief op basis van deze criteria:

• Vertrouwen versus risico’s: stel vast welke risico’s van toepassing zijn bij het gebruik van gegevens en systemen in relatie tot het 
vertrouwen dat toegekend wordt aan gebruikers.

• Total Cost of Ownership (TCO): de beheerkosten moeten in verhouding staan tot de operationele investering voor optimale 
toegangsbeveiliging.

• Gebruikerservaring: Eenvoudige toegang voor gebruikers is in de meeste gevallen de belangrijkste drijfveer voor het Identity & 
Access Management beleid. Stel vast wat de gebruiker nodig heeft en welke ervaring daarbij het beste past. Kijk bijvoorbeeld kritisch 
naar de mogelijke tokens en zorg dat daarin de juiste keuzes worden gemaakt. 

• Technische overwegingen: Uiteraard moet gekeken worden hoe IAM-oplossingen geïntegreerd kunnen worden in het bestaande 
IT-landschap en wat daar al dan niet voor nodig is. Kies in ieder geval voor een oplossing die integreert met de belangrijkste 
protocollen zoals SAML, OIDC en RADIUS. Deze drie protocollen zorgen voor authenticatie en autorisatie van gebruikers en 
applicaties. Doordat er integratie mogelijk is met SAML en OIDC zijn zowel webapplicaties als mobiele apps en desktop clients in te 
richten met SSO.

SAML
SAML staat voor Security 
Assertion Markup Language. 
Dit is een op XML 
gebaseerd protocol dat 
zorgt voor het uitwisselen 
van authenticatie- en 
autorisatiegegevens tussen 
domeinen.

OIDC
OIDC staat voor OpenID 
Connect. Dit is een 
authenticatie laag bovenop 
OAuth 2.0 (een autorisatie-
framework). Deze extra laag 
zorgt ervoor dat de identiteit 
van een eindgebruiker kan 
worden geverifieerd op 
basis van de authenticatie 
uitgevoerd door de 
autorisatieserver.

RADIUS
RADIUS is het oudste 
protocol van de drie. 
Dit is een authenticatie-, 
autorisatie- en 
accountingsysteem. Het 
systeem wordt gebruikt 
om de identiteit van een 
gebruiker die toegang 
vraagt tot een netwerk, te 
kunnen vaststellen.
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De toekomst: analyses van 
gebruikerspatronen
De toekomst van Access Management ligt in machine learning. Als bedreigingen voor de veiligheid van een organisatie binnenkomen, 
leveren gebruikspatronen van werknemers een schat aan informatie om potentiële bedreigingen te herkennen. Met de IAM-oplossing 
worden gebruikers binnen het netwerk gemonitord. Iedere gebruiker heeft een standaard gebruikerspatroon. Een machine learning 
component monitort activiteiten en maakt risicobeoordelingen op basis van standaard gebruikspatronen. Dus als een werknemer afwijkt 
van zijn standaard activiteiten, dan wordt dit door de IAM-oplossing geregistreerd.

Neem bijvoorbeeld een werknemer van de salesafdeling. Deze persoon is veel bezig met het bekijken van klantgegevens en hij heeft 
toegang tot Salesforce. Deze activiteiten vormen zijn standaard gebruikerspatroon. Stel dat deze werknemer ineens toegang vraagt tot 
juridische informatie. Deze actie wijkt af van zijn gebruikelijke patroon waardoor er een risicowaarschuwing wordt afgegeven. Vervolgens 
kan de organisatie de juiste maatregelen nemen om op deze waarschuwing te reageren, het liefst geheel automatisch. Zo wordt de 
potentiële dreiging van een hacker die inloggegevens misbruikt, herkend voordat deze in staat is om gevoelige bedrijfsinformatie te stelen 
of te lekken.

Ontwikkelingen voorspellende IAM-oplossingen
Deze technologie om gebruikspatronen te herkennen, is steeds meer in opkomst binnen organisaties. De verwachting is dat het toepassen 
ervan eind 2021 gebruikelijk is binnen de meeste organisaties. Tot die tijd vinden er in ieder geval nog twee belangrijke ontwikkelingen 
plaats. 

1. Threat intelligence IAM-oplossingen verhogen

Voor optimale bescherming tegen kwaadwillige insiders, hebben organisaties meer nodig dan alleen de analyses van gebruikspatronen 
van eigen werknemers. Daarom wordt de technologie van IAM-oplossingen continu verder ontwikkeld. De threat intelligence van 
de oplossing wordt bijvoorbeeld verbeterd door deze te voeden met identiteitsanalyses van kwaadwillende insiders. Organisaties 
kunnen deze analyses vervolgens integreren met hun interne analyses. Hierdoor is het voor hen nog duidelijker op welke afwijkende 
gebruikerspatronen ze alert moeten zijn, waardoor de toepassing van de IAM-oplossing nog krachtiger wordt.

2. Identity as a Service

De verwachting is dat IAM-diensten in de toekomst helemaal worden vervangen door Identity as a Service (IDaaS). Leveranciers van 
oudere IAM-suites zoals IBM en CA Technologies bouwen waarschijnlijk bridge IDaaS-oplossingen, zodat klanten in staat zijn om 
on-premise IAM-tools in de cloud te gebruiken. Deze toegevoegde functionaliteit vergroot de mogelijkheden voor organisaties om 
afwijkend gedrag te detecteren met behulp van informatie over gebruikerspatronen.
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Conclusie: stilstand is achteruitgang
Hoe de ontwikkelingen ook lopen en welke nieuwe oplossingen er ook worden ontwikkeld, de belangrijkste zaak voor organisaties 
blijft om zich goed te beveiligen. Niet alleen voor onbevoegde buitenstaanders, maar ook voor kwaadwillende insiders. Digitale 
bedreigingen veranderen namelijk voortdurend. Dit vraagt om continue analyse van het beveiligingssysteem, zodat nodige aanpassingen 
tijdig worden gedaan. De beveiliging die gisteren goed werkte, kan morgen alweer onvoldoende zijn. Een dynamische tool is hierbij 
de beste oplossing, omdat deze authenticatie en toegangsbeheer combineert in een volledig geïntegreerde cloudservice. Hiermee 
opereren organisaties veilig in de cloud door het voorkomen van datalekken, het vereenvoudigen van toegang voor gebruikers en het 
mogelijk maken van compliance. 

Herkenbaar of spelen deze zaken ook binnen jouw organisatie? Heeft jouw organisatie al een goede Access Management-oplossing 
zonder wachtwoorden ingericht? Neem voor meer informatie contact op met 

Michiel Linders 
Channel Account Manager

Michiel.Linders@Thalesgroup.com

mailto:Michiel.Linders%40Thalesgroup.com%20?subject=
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