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Vertrouwelijke informatie mag alleen verwerkt worden door identificeerbare
medewerkers. Altijd moet te achterhalen zijn wie wat op welk moment heeft gedaan.
Dat vereist onder andere de nieuwe Europese Algemene Privacy Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is. Iedereen moet gaan
beschikken over een correct beheerde en beveiligde elektronische identiteit. Maar
hoe is dat in praktijk te doen?

We horen verhalen over “identity theft” waarbij
bankrekeningen geplunderd worden, social media worden
misbruikt en bedrijfsinformatie wordt gestolen. In
iedere norm voor informatiebeveiliging staat dat een
correct gebruikers- en autorisatiebeheer moet worden
ingericht, groepsaccounts verboden zijn, audit trails
moeten worden aangelegd en dat het management
voorzien moet worden van relevante rapportages.

ORGANISATIE UITDAGING
In de organisatie zijn verschillende informatiesystemen in gebruik, ieder met een eigen gebruikersen rechtenbeheer. Het geheel van alle accounts vormt
de elektronische identiteit van de medewerker,
gekoppeld aan de reële identiteit die bij HRM
gecontroleerd is.
Het valt niet mee om deze identiteiten aan elkaar te
koppelen en te beheren. Zeker niet als medewerkers
intern van functie veranderen of tijdelijke krachten
zijn.

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de
elektronische identiteiten en de daaraan gekoppelde
rechten? De AVG geeft antwoord: de Verwerkingsverantwoordelijke. En wellicht bent u dat.

WORKSHOP AANPAK
In deze workshop wordt op een praktische wijze de
achtergrond en de praktijk van identity management
besproken en uitgelegd. Er wordt vanuit het
theoretisch wettelijk kader via de normen een
vertaalslag gemaakt naar de praktijk zodat cursisten
na afloop in staat zijn de noodzakelijke stappen te
prioriteren in de eigen organisatie.
Identity management is geen juristen- of ICT-dingetje
maar vraagt om een integrale aanpak in de
organisatie.
LEERDOEL VAN DE WORKSHOP: Handreikingen voor en een
up-to-date identity management en de verantwoording
daarover in de zorg, bij gemeenten en alles
daartussen.

INHOUD
VAN DE WORKSHOP

EXPERTS
VAN DE WORKSHOP

WAT BIEDT DEZE WORKSHOP
§ Wettelijk kader maar vooral toepassing in de
praktijk;
§ Praktische handvatten;
§ Up-to-date kennis met laatste stand van zaken
§ Van tevoren kunt u vragen voorleggen;
§ Een uitvoerige Workshop Map;
§ Een Knowledge Certificaat.

De docenten zijn experts in hun veld. Ze zijn bekend
met de juridische- en de praktische kant van privacy
en informatiebeveiliging. In deze workshop brengen
ze hun ervaring hiermee over.

DOELEN
§ Kennis van informatiebeveiligingswetgeving;
§ Bewustzijn van de gevaren;
§ Inzicht in hoe identity management in te
richten;
§ Overzicht van oplossingen en werkwijzen;
§ Ervaring door praktijkvoorbeelden;
§ Interactie en kennisdeling met andere
deelnemers.
DOELGROEPEN
§
Gemeenten
§
Ziekenhuizen
§
V en V-instellingen
§
Gezondheidscentra
§
Jeugdzorg en JGZ-organisaties
§
Huisartsengroepen en -posten
§
Koepelorganisaties
§
Gemeentelijke instellingen in het kader van de
Wmo 2015 en de Jeugdwet
§
GGD’s en GGZ-instellingen
BESTEMD VOOR
§
HR- of personeelsfunctionarissen
§
ICT-managers
§
(Senior) Beleidsmedewerkers
§
Juridisch medewerkers
§
Security Officers
§
IT Auditors
§
Projectmanagers en Inkopers
§
Coördinatoren informatievoorziening en
-uitwisseling
§
Facilitaire managers
§
Functionarissen Gegevensbescherming
§
Praktisch betrokkenen

Ronald Kingma
Access42

Ronald Kingma, Access42, startte zijn carrière bij de
ING bank; eerst als netwerk engineer en later als
security architect voor de online bankieren
omgeving. In 2007 heeft hij ISSX opgericht (later
SecureLabs, onderdeel van de SecureLink groep). ISSX
specialiseerde zich in ethical hacking en
vulnerability management. In juli 2016 nam Ronald
afscheid van SecureLabs en heeft hij, samen met een
partner, Access42 opgericht. Hiermee wordt de focus
gelegd op cybersecurity als een onafhankelijke
speler op het grensvlak van mens, organisatie en
techniek. Ronald heeft de kennis en vaardigheden om
een verschil te maken binnen cybersecurity door zijn
organisatorische en technische kennis.

Drs. Berend de Vries,
Comfort-IA

Drs. Berend de Vries, Comfort-IA, heeft meer dan 25
jaar ervaring in de ontwikkeling, het beleid, de
privacy en de informatiebeveiliging in de zorg. Na
een lange carrière bij een academisch ziekenhuis, de
overheid en het bedrijfsleven probeert hij de
laatste 12 jaar een brug te slaan tussen regelgeving
en de ICT van de zorginstelling.

Leo de Waard
IDProfs.com

Leo de Waard, IDProfs.com, startte zijn carrière bij
KPN, vanuit de telefonie naar ICT. In 2003 is hij
bij Atos gaan werken (toen nog Atos Origin) in
verschillende functies, zoals Delivery Architect, In
2012 heeft hij samen met Geert Zijlstra IDProfs.com
opgericht. Dit omdat zij vonden dat een bestendige
organisatorische implementatie van Identity en Acces
management vaak achterwege bleef. De focus
van IDProfs.com is dan ook de techniek voor je
organisatie inzetten. Leo creëert bedrijfswaarde door
techniek.

DAGPROGRAMMA
VAN DE WORKSHOP
Workshopleider Berend de Vries
9:00 - 9:30 Ontvangst
9:30

De wet en de norm
Berend de Vries, Comfort-IA
Vertrouwelijke gegevens mogen alleen verwerkt worden
door identificeerbare gebruikers. Zo staat dat in de
wet en in de norm voor informatiebeveiliging.
-

Waar dan?
En wat is dat eigenlijk, een elektronische
identiteit?
En wie gaat daarover?

In dit deel van de workshop worden de wettelijke en
normatieve achtergronden van Identity Management op
een rijtje gezet.
10:30 - 10:45 Pauze
10:45
-

11:45
12:30

Trends en ervaringen rondom datalekken
Ronald Kingma, Access42
Wat zien wij in de wereld om ons heen
gebeuren?
Welke ervaringen hebben wij zelf en wat zien
we bij de meeste van onze klanten?
Gebruikers bijvoorbeeld vaak local admin (met
alle risico’s van dien)

13:15

Hoe pak je het aan?
Leo de Waard, ID Profs
Identity & Access Management binnen uw organisatie
invoeren is net als andere vernieuwingen iets om
over na te denken. Het betreft hier vooral een
organisatie implementatie (aanpassing) en niet zo
zeer een technische implementatie. Het gaat hier om
de welbekende driehoek Organisatie, Proces en
Techniek.
14:00

Identity Management
Leo de Waard, ID Profs
Wat is Identity & Access Management
Waarom Identity & Access Management
Wat zijn de Business Drivers
Is het IT of…

-

Lunch

-

-

-

Opgaven, vraag en antwoord
interactief
Hoeveel platformen en applicaties kent u
binnen uw organisatie welke een eigen
userbeheer kennen?
Wie binnen uw organisatie maakt UserId’s aan
en geeft toegangsrechten?
Is er een onderscheid in “normale” en
“beheer” Id’s?
Is er een rapportage, per platform en
applicatie, van de aangemaakte Id’s?
Zijn er andere rapportages welke een relatie
hebben met gebruikers?

15:00 – 15:15 Pauze
15:15
16:30

Hacken en misbruik datalekken
Ronald Kingma, Access42
Hoe steel je iemands identiteit? En wat kan
je er dan mee?
Principe van Least Privilege.
Patchmanagement en inzicht in kwetsbaarheden.
91% van alle aanvallen komt binnen via de
email.
Logging en Monitoring.
Ook zonder een account (identiteit) komen wij
binnen.
Best practices.
Afronding

INSCHRIJVEN
VOOR DE WORKSHOP
-

-

Dicht bij huis want op meerdere locaties
verdeeld over Nederland.
Alle locaties zijn goed per auto en per
openbaarvervoer bereikbaar.
Knowledge Certificate wordt bij volledige
deelname verstrekt.
Praktijkgericht en veel informatie over hoe
om te gaan met Identity Management.
Kwalitatief hoogstaande docenten.
Korte 1-daagse workshop die voldoende
informatie geeft om direct mee aan de slag te
gaan.
Inclusief lunch.

INHOUDELIJKE VRAGEN EN GROEPSAANMELDINGEN:
Bel of mail met workshopleider
Berend de Vries
030 - 744 07 64 / info@comfort-ia.nl
Na uw aanmelding krijgt u een bevestiging en kunt u
op voorhand vragen insturen.
De kosten bedragen € 620,- excl. BTW
(€ 750,20 incl. BTW)

DATA & LOCATIES
-

5 april, Utrecht
10 april, Zwolle
12 april, Eindhoven

AANMELDEN
-

Via de website:
comfort-ia.nl/academy
Per email aan
academy@comfort-ia.nl

De Workshop Identity Management is een product van Comfort-IA Academy
in samenwerking met Access42 en IDProfs.com

