
7 beheerproblemen
van mobiele devices
in het mkb



Van hoveniers tot servicemonteurs: iedereen in het mkb heeft een mobiel device 
waarop zakelijke en privé-communicatie dwars door elkaar loopt. Wie houdt 
overzicht wat er op de smartphones en tablets staat? Wie bepaalt wie welke be-
richten en bestanden te zien krijgt? Desktop pc’s zijn allemaal grondig beveiligd, 
maar onze smartphone en tablets? Welke gevaren kleven er aan mobiele devices 
in het mkb?

Handig toch, die mobiele devices? Je kan je 
nog amper voorstellen hoe je voor de smart-
phone goed je werk kon doen. Nu check je 
tussen de ochtendklussen door even jouw 
zakelijke- en privémail, en je stuurt je col-
lega’s gelijk een update over de volgende 
afspraak. In de groepsapp stuurt een ex-col-
lega nog bijna dagelijks leuke filmpjes door. 
Jammer dat die lolbroek weg moest, maar 
gelukkig kunnen jij en de collega’s nog van 
zijn grappen genieten. Dit soort scenario’s 
zien we regelmatig in het mkb. Privé en werk 
gerelateerde bestanden, mails en chats lopen 
kriskras door elkaar heen op allerlei mobiele 
apparaten.

De meeste mkb’ers zien natuurlijk vooral de 
positieve kanten van de eenvoudige en ra-
zendsnelle communicatie die mobiele devices 
mogelijk maken. Vroeger was dat een stuk 
lastiger: collega’s hadden geen computer en 
waren ze bij een klant? Dan kon je ze niet 
gemakkelijk een bericht sturen. Er werd heel 
wat afgetelefoneerd om werk te coördineren 
en collega’s hadden soms stapels met papier 
mee om op locatie te kunnen werken. Nu chat 
je met collega’s en grote documenten stuur 
je via dezelfde app aan iedereen tegelijk of je 
deelt ze via WeTransfer of Dropbox.

Dat is in de jaren zo gegroeid. Eerst kreeg 
je een smartphone, daarna volgden nieuwe 
handige apps. Dat ging stap voor stap en 
daardoor is er nooit integraal naar de vei-
ligheid gekeken. Terwijl de kantoor-pc en 
server goed zijn beveiligd, kijkt er niemand 
om naar de mobiele devices. Ze zijn zo goed 
als onbeheerd, met nogal wat beveiligings-
gevaar als gevolg. We zetten 7 veel voorko-
mende issues op een rij.

1. Beveiliging van apparaten niet  
allemaal goed geregeld
De ene collega gebruikt een pincode op zijn  
telefoon om die te ontgrendelen, een ander 
swypt een patroon en sommige collega’s vin-
den dat allemaal maar lastig en hebben geen 
vergrendeling. Het is duidelijk dat de laatste 
collega niet heel voorzichtig te werk gaat. Het 
kan zijn dat hij niet eens weet dat de voor-
deur van het kantoor hierdoor wagen- 
wijd openstaat. Want de apps die hij of zij 
voor het zakelijk verkeer gebruikt, staan niet 
achter een wachtwoord, pincode, token of an-
dere beveiligingsmaatregel. Je kunt natuurlijk 
collega’s erop wijzen en hopen dat ze alsnog 
netjes een pincode of vingerafdruk gebruiken 
om hun telefoon te ontgrendelen.



Je wil ook niet dat jouw collega’s hun mobiel-
tjes of tablets regelmatig moeten laten con-
troleren. Je wil controle op afstand. Met Intune 
manage je wachtwoorden voor dit soort 
apparaten centraal op afstand. Het onder-
steunt Android, IoS en Windows 10. Daardoor 
kan je eigenlijk alle moderne apparaten met 
een paar klikken goed beveiligen. Dat kan op 
apparaatniveau én op appniveau. Het is zelfs 
mogelijk het apparaat op afstand te vergren-
delen. De eigenaar moet dan zelf een pincode 
of wachtwoord opnieuw invoeren.

2. Wildgroei van onbeheerde apps
Wie appt er niet? Het is eenvoudig, snel en 
bijna iedereen gebruikt het. WhatsApp is 
zeker niet de enige populaire app binnen het 
mkb. Ook Dropbox, WeTransfer en tal van 
andere apps gebruiken we privé en zakelijk. 
Waarom gebruiken we die apps? Ze zijn stuk 
voor stuk handig in gebruik, maar ze zijn 

allemaal onbeheerd. Niemand heeft grip op 
wie er in de WhatsApp-groep zit en welke in-
formatie allemaal wordt gedeeld. Gek eigen-
lijk, want op kantoor staan alle belangrijke 
bestanden op de server en in die omgeving 
gebruiken we alleen maar veilige tools.

Met Intune-beheer installeer je op afstand 
een nieuw mobiel device helemaal zoals jij 
het wil. Logisch, want een monteur gebruikt 
nu eenmaal andere tools dan degene die 
jouw administratie doet. Zijn collega’s toe 
aan een nieuw apparaat? Dan richt je met 
Autopilot op afstand een laptop, smartpho-
ne of tablet bij de eerste aanmelding in met 
alleen de tools die deze collega vanuit zijn of 
haar rol nodig heeft. Het enige wat de colle-
ga hoeft te doen is het apparaat aanzetten 
en inloggen. Loopt een computer vast en 
helpt opnieuw opstarten niet? Dan installeer 
je op afstand de computer opnieuw. Collega’s 



kunnen dit doen, waar ze ook zijn. Je beheert 
beter, zonder er veel tijd aan kwijt te zijn. 
Ook het handmatig vernieuwen van wacht-
woorden behoort hiermee tot het verleden, 
dat kunnen je collega’s nu allemaal zelf. Dat 
scheelt kostbare tijd.

3. Ex-collega’s zijn niet echt weg…
De populaire communicatie-apps zijn zeker 
handig, maar sinds de introductie van Offi-
ce 365, heb je ze eigenlijk niet meer nodig. 
Microsoft Teams is een volwaardige vervan-
ger van WhatsApp. Je kunt ermee chatten, 
bellen, bestanden delen maar dan wél veilig. 
Omdat het onderdeel uitmaakt van Office 
365 staat het in een beheerde omgeving. 
Collega’s maken zelf chatgroepen aan, maar 
centraal regel je wie erin of eruit gaat. Dat 
is wel zo handig als een collega het bedrijf 
verlaat. Na enkele kliks kan diegene ook niet 
meer bij bestanden, mails en adreslijsten. 

4. Wie mag eigenlijk waar bij?
Zo regel je ook gemakkelijk toegangsbeheer. 
Sales kan wel op afstand bij offertes, en deze 
maken en wijzigen, anderen hebben weer 
andere rechten. Ook kun je uitsluiten dat colle-
ga’s tekst of data kopiëren naar niet-beheerde 
applicaties. En die nieuwe collega, die mag 
alleen bepaalde documenten zien, niet door-
sturen, niet wijzigen en ook niet verwijderen.

Het handige is dat deze nieuwe collega in 
Teams wél bij eerder gedeelde handleidingen, 
instructiefilms en andere documenten kan. 
Office 365 draait vanuit de cloud op elk de-
vice en is een geïntegreerd platform. Daarom 
is alles wat je binnen deze omgeving doet, 
goed beveiligd. Wil je bepaalde documenten 
binnenshuis houden? Dan stel je het zo in 
dat het document nooit met externe gedeeld 
mag worden. Dit maakt een einde aan heel 
veel kleine ongelukjes met grote gevolgen.



5. Smartphone kwijt of gestolen…
Het is de nachtmerrie voor elke mkb’er: een 
gestolen of verloren tablet. Wat staat er 
allemaal op? Klantgegevens, offertes, werk-
procedures; je weet het niet precies omdat je 
nooit goed hebt besproken wat wel en niet 
lokaal staat opgeslagen op devices. Met Intu-
ne wis je op afstand bedrijfsgegevens of blok-
keer je het apparaat. Meldt een collega dat zijn 
smartphone kwijt is? Dan wis je op afstand alle 
instellingen en e-mailprofielen van de beheer-
de apps die je via Intune hebt toegewezen. 

6. Apparaat gehackt, wat nu?
Het komt wel eens voor dat collega’s een 
app of bestand downloaden en zo een virus 
binnenhalen. Staat deze tablet, smartpho-
ne of laptop in verbinding met collega’s of 
het bedrijfsnetwerk, dan veroorzaakt dat een 
domino van digitaal onheil. Daarnaast kun je 
bij een klant inloggen die niet weet dat zijn 
netwerk gehackt is…

Intune Mobile Threat Defense-connectors  
beschermen jouw smartphones en tablets. 
Logt een apparaat in op een kwetsbaar 
netwerk? Dan wordt die informatie gedeeld 
en ingedeeld in een risicocategorie. Heb je 
bepaald dat collega’s daar niet op mogen 
inloggen, dan kunnen bijvoorbeeld de toe-
gang tot mail of documenten automatisch 
worden ontzegd. Dat geldt overigens ook als 
een apparaat is geïnfecteerd met een virus 
of wanneer op een raar tijdstip of afwijkende 
plek ineens heel veel inlogpogingen worden 
gedaan. Dankzij deze conditionele toegang 
blijven je gegevens altijd veilig.

7. Niet geüpdatete devices vormen 
een probleem
Verouderde besturingssystemen op mobiele 
apparaten vormen een veiligheidsrisico. 
Installeer je een update, dan kan je even niet 
werken en dat is vervelend. Daarom stellen 
nogal wat mensen updates uit en dat levert 
gaten in de beveiliging op. Daar waren cyber-
criminelen nou net naar op zoek.

Intune checkt elke 8 uur of er updates voor 
de aangesloten apparaten beschikbaar zijn. 
Is dat het geval, dan wordt de meest recente 
update van het besturingssysteem op het 
apparaat geïnstalleerd. Collega’s hoeven hier 
niet voor in actie te komen. Zijn ze proactief, 
dan weerhoudt Intune hen niet om zelf het 
besturingssysteem bij te werken.

Grip op mobiele devices
Het is de hoogste tijd om mobiele apparaten 
net zo goed te beveiligen als de kantoorser-
ver of de pc’s. Dat hoeft ook helemaal niet 
moeilijk te zijn en jouw collega’s hoeven ook 
niet bij alles wat ze doen wachtwoorden in te 
toetsen. Zij kunnen gewoon overal en altijd 
doorwerken, maar dan wel goed beveiligd.


