
Het netwerk van morgen:
dat is veilig én toegankelijk.
Bescherm je data en processen in een tijdperk 
van meer mobiliteit, meer devices en meer gebruikers.

 



In deze whitepaper

1. Waarom Network Access Control?

2. Hoe sterk is je toegangsbeleid nu,  
en hoe kan het beter?

3. Hoe krijg je nu meer inzicht en controle?

4. Hoe zorg je voor consistentie  
op àl je netwerken?

5. Hoe integreer je alles in je huidige omgeving?

In de wereld van networking en connectiviteit gaat het snel. 

Tien tot vijftien jaar geleden was het beheren en beveiligen 

van een netwerk nog een stuk eenvoudiger. Gebruikers 

verbonden veelal met vertrouwde devices, op vertrouwde 

tijdstippen op vertrouwde locaties.

Vandaag de dag is het helemaal anders. Talloze draadloze 

devices en toestellen zoeken verbinding, gebruikers zijn thuis, 

onderweg of op locatie, en dankzij flexwerken doen ze dat 

ook wanneer ze maar willen. Dat zijn geen trends, het is voor 

steeds meer organisaties een realiteit. Die realiteit zorgt voor 

meer flexibiliteit, maar ook voor nieuwe uitdagingen, zeker op 

het gebied van netwerkbeveiliging.

“Bij CSN Groep helpen we 
organisaties om tegelijk veilig  
én toegankelijk te worden.  
De eerste stap daarbij is altijd een 
waterdichte toegangscontrole.”
Arjan van de Bunt, CSN Groep

Meer gebruikers, meer locaties,  
meer devices.
Zonder securityrisico’s.

Veilig én toegankelijk

Hoe bescherm je kritische processen en informatie? Hoe 

zorg je dat gebruikers en toestellen meteen herkend worden, 

waar ze ook zijn? En vooral: hoe krijg je meer grip en controle 

op je toegangsbeleid? 

Met die gebruikers, toestellen en mobiliteit komen er immers 

ook meer risico’s. Ransomware, phishing, malware, crypto-

lockers, DDOS aanvallen en datalekken zijn niet meer weg te 

slaan uit het nieuws



Om de balans tussen beveiliging en toegankelijkheid te  

beschrijven, duikt de term “frictionless security” vaak op.  

Het idee hierachter is dat beveiliging optimaal moet zijn, 

maar nooit zichtbaar of voelbaar. Als eindgebruiker merk 

je weinig drempels of hindernissen op, maar word je bijna 

automatisch binnen de veilige omgeving gehouden.

Hoe werkt dat in de praktijk? Er zijn veel oplossingen die 

nagenoeg ’frictionless’ zijn, van single sign-on authenticatie 

tot diverse monitoring tools, zelfs voor omgevingen waarin 

gebruikers hun eigen toestellen gebruiken of waar veel 

externe gebruikers connecteren. Maar de basis is altijd een 

goede toegangscontrole. Als een bedreiging niet binnen kan 

komen, dan is er nooit een impact. Zo komen we bij Network 

Access Control.

Meer inzicht en controle.  

Op devices én gebruikers.

Klaar voor meer mobiele 

gebruikers en meer wireless 

connectiviteit.

Een sterk en consistent 

toegangsbeleid op alle 

netwerken.

Perfect en snel 

integreerbaar in een multi-

vendor omgeving.

“Beginnen met network access 
control is vaak heel interessant: 
veel organisaties zien voor het eerst 
glashelder wie en wat er op hun 
netwerk connecteert.”
Arjan van de Bunt, CSN Groep

Waarom Network Access Control?

Een naadloze, veilige 
toegangscontrole

Om een omgeving frictionless te maken, is vooral 

inzicht en overzicht belangrijk. Of je nu werkt met 

een omgeving met heel veel gebruikers, heel diverse 

toestellen en devices, of een omgeving met veel 

locaties en mobiele connectiviteit; de basis blijft 

hetzelfde. 

Je moet snel kunnen bepalen wie een gebruiker is, welk 

toestel hij of zij gebruikt en wat die gebruiker wel of 

niet mag. Dit is de basis voor een set van policies die 

je dan opstelt. Die policies bakenen perfect af wat er 

kan gebeuren op jouw netwerk, zonder dat je daar als 

gebruiker veel van merkt. 

Je hebt toegang tot de zaken waar je toegang hoort te 

hebben, je kan doen wat je moet doen en voor de rest 

merk je weinig van de securitymaatregelen.



Vroeger volstond het om je toegangsbeleid te regelen 

met een eenmalige controle (bijvoorbeeld een login 

of wachtwoord). Zodra je voorbij de deur bent, ben je 

binnen en is het niet zo moeilijk meer om toegang te 

krijgen tot alle kamers. 

Precies daar zit de uitdaging vandaag de dag. 

Met diverse gebruikers komen diverse rechten en 

bevoegdheden. In een traditionele omgeving betekent 

dat meer wachtwoorden, meer logins en dus ook meer 

complexiteit. Voor beheerders is het een enorme taak 

om patches door te voeren en hun toegangsbeleid 

vorm te geven. Nog belangrijker is dat het ook voor de 

gebruikers drempels creëert. Het veroorzaakt frictie en 

vaak ook issues en frustraties. Tegenwoordig is het dus 

belangrijk om gebruikers en devices snel en grondig te 

identificeren en op basis daarvan meteen toegang te 

verlenen of te weigeren.

Hoe sterk is jouw 
toegangsbeleid 
nu?



Hoe het beter kan?

Nog meer controle, 
dankzij AI

Network Access Control zoals Aruba ClearPass 

is bovendien uitgerust met AI. Zo leert je 

netwerk dynamisch bij over normaal gedrag van 

gebruikers en devices, waardoor bedreigingen 

nog sneller opgemerkt worden.

Network Access Control is gebaseerd  
op rollen  

Elke gebruiker en elk device krijgt een duidelijke rol 

toegewezen, met bijhorende rechten en toegang. Zo zorg 

je ervoor dat kritische data perfect afgeschermd blijft 

voor onbevoegden, zonder dat daar meer paswoorden en 

controles voor nodig zijn.  

Ingrijpen gaat snel, efficiënt 
én automatisch

Wanneer een verdachte gebruiker of een verdacht device 

toegang probeert te krijgen, wordt die meteen in quarantaine 

geplaatst, tot er meer zekerheid is. Een bijkomende controle 

of identificatiestap kan dan bepalen of er toch toegang 

verleend wordt.



Krijg meer inzicht en controle 

Exact weten welke gebruikers en devices er toegang 

krijgen tot je netwerk en dus je data, betekent dat je 

netwerkbeheerders ook overzicht hebben over het hele 

netwerk. Zeker nu gebruikers mobiel zijn en vaak ook op 

verspreide locaties zitten.

Dat betekent dat er meer nodig is dan enkele logs en alerts. 

Om echt de vinger aan de pols te houden, is het belangrijk 

dat er inzicht in real-time is. Het is een ongemakkelijke 

waarheid dat datalekken en securityissues vaak pas dagen, 

weken en soms zelfs maanden later opgemerkt worden, 

en dat ligt meestal aan een gebrek aan real-time inzicht en 

controle.

Handige, overzichtelijke dashboards.

Network Access Control zorgt er niet alleen voor dat 

gebruikers een veilige, naadloze ervaring krijgen, het zorgt 

ook dat beheerders het makkelijker krijgen. Minder zorgen, 

minder zoeken, minder issues en minder operationeel werk.

Een oplossing als Aruba ClearPass geeft die beheerders 

heldere dashboards en intuïtieve tools om snel 

securitypolicies aan te passen en door te voeren. 

Bovendien loopt veel van het operationele werk dat met 

netwerkbeveiliging gepaard gaat voortaan automatisch.

Ontdek problemen voor 

gebruikers en authenticatie-

issues sneller.

Verklein de ruimte voor 

menselijke fouten, van 

beheerders en gebruikers.

Stel sneller nieuwe policies 

in en pas ze aan in een 

handomdraai.

Integreer moeiteloos nieuwe 

accesspoints en andere 

netwerk-infrastructuur.



Consistentie op ál je netwerken De oplossing?  
Dynamic segmentation

Met Dynamic Segmentation zorg je voor die 

consistentie, voor een eenvoudig beheer en voor 

meer veiligheid over je hele netwerk. Het is de 

basis voor een netwerk dat perfect aangepast 

is aan de behoeften van vandaag: IoT, wireless 

access points, tal van endpoints en Bring Your 

Own Device.

Hoe het werkt? Dynamic Segmentation zorgt dat 

centraal gedefinieerde rollen en policies overal 

worden toegepast. Het is ingebakken in Aruba 

ClearPass en het zorgt ervoor dat al het verkeer 

op je netwerken veilig en gescheiden is. Ook voor 

gebruikers is het een wereld van verschil.  

Zij loggen één keer in en hebben meteen toegang 

tot hun apps en data, waar ze ook zijn.

Om je netwerk gezond en veilig te houden is het essentieel 

dat je overzicht hebt over wired, wifi, VPN en SD-Wan 

netwerken. Én dat je je rollengebaseerde toegangscontrole 

voor alle gebruikers en devices kunt toepassen, ongeacht hoe 

of waar ze proberen verbinding te maken.

Vandaag implementeren en beheren veel organisaties een 

toegangsbeleid op alle verschillende netwerken. Dat is 

tijdrovend en het laat veel ruimte voor menselijke fouten. 

Kortom, het is een grote uitdaging om dezelfde regels en 

policies toe te passen op wireless en op wired netwerken.

Die policies moeten namelijk ook vaak worden aangepast 

aan nieuwe omstandigheden, nieuwe gebruikers en nieuwe 

technologie. Inconsistenties ontstaan dan makkelijk.

Een betere gebruikservaring,  
op al je netwerken 

Meer veiligheid en vooral  
meer zicht op devices

Veel eenvoudiger beheer van policies



Hoe integreer je dat in een multi-vendor omgeving?

Netwerkomgevingen groeien doorgaans vrij organisch 

mee met de veranderende behoeften van de organisatie. 

Dat is normaal, want het tempo van innovatie ligt hoog. 

Daarom hebben veel organisaties een multi-vendor 

netwerkinfrastructuur. Verschillende access points, 

monitoring tools, switches, routers en beheerssoftware 

vormen samen een complex geheel.

Netwerk security staat of valt  
met integreerbaarheid

Het heeft weinig zin om een tool voor networksecurity te 

integreren als die niet communiceert met je hele netwerk. 

Zo ontstaan er immers opnieuw zwakke plekken en blinde 

vlekken. Integreerbaarheid en het gebruik van standaarden 

is dus heel belangrijk bij het kiezen van Network Access 

Control. Precies door dat punt verkiezen onze experts Aruba 

ClearPass. Het is de best integreerbare oplossing die tegelijk 

granulair inzicht en scherpe controle biedt.

Een visie op de toekomst

Integreerbaarheid is ook cruciaal wanneer het aankomt 

op innovatie. Je Network Access Control moet niet alleen 

communiceren met je huidige netwerkinfrastructuur, het 

moet ook klaar zijn voor de netwerktechnologie van morgen. 

Met steeds meer connected devices en IoT wordt dat een 

steeds grotere uitdaging, waar sterke integreerbaarheid een 

doorslaggevende rol zal spelen.



Arjan van de Bunt

Netwerk Adviseur bij CSN Groep 

a.bunt@csngroep.nl

Ben je op zoek  
naar de balans 
tussen veiligheid en  
toegankelijkheid?

Of wil je graag meer grip op de gebruikers 
en devices op je netwerk?

Onze experts geven je graag gericht advies bij het kiezen, 

implementeren en beheren van je Network Access Control.

Neem contact op

Fokkerstraat 12 - 3833 LD Leusden, Nederland

+31 88 999 0999 - info@csngroep.nl 


