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Agenda – Privacy & Security

Het speelveld

“Awareness”

Ondersteuning

Afronding & vragen

Ons doel van de presentatie:

• Benadrukken van belang informatiebeveiliging

• Delen van concepten en aanbevelingen

• Informeren hoe Esri kan, wil en moet kunnen helpen
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• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

• General Data Protection Regulation (GDPR)

Wet- en regelgeving: privacy

https://trust.arcgis.com/en/privacy/privacy-tab-intro.htm

https://www.esri.nl/nl-nl/legal/privacybeleid
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Wet- en regelgeving : normenkaders

Normenkaders als basisniveau voor informatiebeveiliging:

• BIO – Baseline Informatiebeveiliging Overheid (https://bio-overheid.nl/)

• ISO27001 – Procesmatig omgaan met informatiebeveiliging

• Aanvullende organisatiespecifieke normen- en kaders
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ArcGIS Trust Center

"Esri continuously advances embedding security into the DNA of ArcGIS."

Michael E. Young, Chief Product Security Officer, Esri
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Security, wat is dat?

Security: het beschermen van informatie en informatiesystemen 
tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, verstoring, 
wijziging of vernietiging.

• Heeft betrekking op beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid (BIV)
(Confidentiality, Integrity, Availability; CIA triad)

• Wat beschermen we?

• Wat is de waarde van hetgeen we beschermen?

• Wat kost het beschermen?

• Investeer in passende maatregelen

• Technische maatregelen én organisatorische maatregelen
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Security, waarom is het nodig?

Security is een middel om risico’s te beheersen 

Risico = kans op gebeurtenis * impact van de gebeurtenis

Twee redenen om risico’s te beheersen:

1. Wet- of regelgeving

2. Continuïteit bedrijfsvoering
© Blue Coat Photos
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Security, waarom is het nodig?

Nos.nl

Volkskrant.nl

Digitaleoverheid.nl

rtlnieuws.nl

nieuwsblad.be

Volkskrant.nl

Nos.nl
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Security, en nu?

Risicomanagement:

• Identificeren

• Inschatten

• Maatregelen nemen

• Monitoren

• Rapporteren en evalueren

Blijven herhalen!
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Risico’s identificeren en inschatten

• Risico = kans * gevolg

• Bedreigingen identificeren en in matrix plaatsen

• Welke risico’s is een organisatie bereid te nemen? → ‘Risk appetite’
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Omgaan met risico’s

Vier categorieën van maatregelen:

• Vermijden

• Aanpakken

• Overdragen

• Accepteren
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Security en architectuur

Security by design, security by default

• Security by design: tijdens het ontwerp al 
rekening houden met beveiliging

• Security by default: de default moet op veilig 
ingesteld staan

Naast beschermen ook nadenken over hoe te 
reageren en herstellen!
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Security en informatie

Informatie en gegevenshuishouding

• Welke gegevens worden vastgelegd?

• Waar zijn gegevens opgeslagen?

• Voor wie zijn deze gegevens beschikbaar?
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Technische maatregelen

Voorbeelden

• HTTPS

• Certificaten

• Update en patches

• 2-factor authentication

• Firewall rules

• Whitelisting, blacklisting

• Backup and restore

• …
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Organisatorische maatregelen

Voorbeelden

• Benoemen security officer (CISO)

• Standaard architect betrokken bij grote projecten

• Opstellen procedures

• Opstellen protocollen

• Inrichten controle mechanismen

• Beperken toegang en gemachtigden

• Vergroten bewustzijn bij medewerkers

• ISO27001

• …
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AVG, GDPR, 

BIO, ISO27001

Beleid, Concepten, 

Operatie

https://trust.arcgis.com
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Producten en diensten van Esri Nederland

• Softwarelevering

• Dienstverlening:

− Uitvoering van projecten

− Leveren van expertise

− Consultancy 

− Opleidingen

− Support

https://www.esri.nl/nl-nl/legal/voorwaarden

• GeoData-services

→ GeoBRK

→ GeoHR

• Managed Services

→ Beheer op uw infrastructuur

→ Beheer op onze infrastructuur
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Dienstverlening: leveren van expertise en consultancy

Architectuurtraject

Organisatorische 

check
Technische check

• Drietal specifieke diensten:

− Architectuur : Security by design / by default

− Organisatie : Hoe staat het met uw organisatorische kaders rond security en ArcGIS?

− Techniek : Hoe staat het met de meest voorkomende technische/functionele risico’s?

• Diensten zijn passend op uw situatie :

− Bevatten aanbevelingen en adresseren opvolging

− Complementair / Schaalbaar / Herhaalbaar / Volgordelijk

Uw beleid, onze

ervaringen en expertise
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Privacy & security

Ons doel : 

• Benadrukken belang van informatiebeveiliging

• Delen van concepten en aanbevelingen

• Informeren hoe Esri kan, wil en moet kunnen helpen

Samengevat:

• Wettelijke kaders en normen beïnvloeden GIS-voorzieningen

• Privacy en security vereisen meer aandacht

• Pas bestaande concepten en best-practices toe

• Esri kan, wil en moet kunnen ondersteunen

Wet- en regelgeving

Esri Nederland

Esri en ArcGIS

Klantorganisatie
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• Esri Nederland Consulting Services: 

− Via https://www.esri.nl/nl-nl/services/consulting-services

− Via https://trust.arcgis.com/en/

− Via uw Esri-contactpersoon

• Blijf op de hoogte!

− Schrijf u in voor de Esri GIS Nieuwsbrief of het Esri Magazine via esri.nl/mailings

− Technische artikelen, tips, downloads via esri.nl/support

Meer informatie

https://www.esri.nl/nl-nl/services/consulting-services
https://trust.arcgis.com/en/

