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DE TOEKOMST VAN IAM

IAM 
is een onmisbaar onderdeel van 
de bedrijfsstrategie om groei te 
realiseren en de continuïteit te 
waarborgen. In deze moderne 
wereld waar de enige constante 
verandering is, zijn organisaties 
op zoek naar een snelle en 
flexibele manier om IAM in te 
voeren en te gebruiken. Helaas 
een onderschatting van IAM. IAM 
is namelijk een gespecialiseerd 
domein wat vraagt om specifieke 
vaardigheden terwijl de expertise 
schaars is.

In deze whitepaper maken we 
een reis door de levensloop van 
Identity & Access Management 
(IAM) om te ontdekken hoe 
IAM evolueerde tot wat het nu 
is en wat de logische volgende 
stap is. Vroeger lag bij IAM het 
accent vooral op het beheren van 
gebruikersaccounts en rechten in 
de eigen (on-premise) omgeving. 
De complexiteit van de IAM 
vraagstukken is met de jaren 
toegenomen en de technische 
ontwikkelingen creëren meer 
mogelijkheden. 

Als het goed is heeft uw 
organisatie IAM inmiddels 
uitgebreid naar de Cloud. De 
meesten doen dit dan met behulp 
van een hybride oplossing. Aan 
het einde van deze whitepaper 
zal duidelijk worden waarom IAM 
in de vorm van een dienst de 
logische volgende stap is. 

De tijdslijn in deze whitepaper 
deelden wij op in “Vroeger”, 
“Nu” en “De toekomst”. Per 
tijdseenheid komen een aantal 
vraagstukken aan de orde:

• beschrijving/scope van IAM;
• uitdagingen op het gebied 

van IAM;
• voordelen van IAM;
• de aanpak van een gemiddeld 

IAM-project.

Authenticatie en autorisatie spelen 
bij IAM een belangrijke rol. En de 
wijze waarop men deze behandelt, 
verandert telkens weer. De 
mogelijkheden en de prestaties 
nemen trapsgewijs toe mede door 
innovatie. Ook de methodische 
aanpak stond niet stil. De 
genoemde onderwerpen zijn 
niet minder belangrijk geworden 
door de tijd maar worden anders 
aangepakt.

INTRO
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In klassieke IAM koppelde men de bronsystemen aan de 
doelsystemen. Daarbij bevatten de bronsystemen informatie 
over een digitale identiteit. Deze informatie synchroniseerde 
men met doelsystemen. De focus lag voornamelijk op de 
volgende onderwerpen:

• het beheren van gebruikersaccounts en resources; 

• het bepalen, toekennen en intrekken van gebruikersrechten 
voor applicaties en systemen;

• het ondersteunen van het IAM beleid opgesteld door IT.

De uitdagingen waar CISO’s en architecten toen mee te 
maken hadden:

• het leggen van koppelingen – koppelen van allerlei denkbare 
applicaties en systemen;

• het uniek identificeerbaar maken van digitale identiteiten - 
eindgebruikers voorzien van een digitaal identiteit zodat de 
computersystemen deze identiteiten kunnen verifiëren in de 
vorm van een gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord;

• de verschillende rollen - in kaart brengen van de rechten van 
een medewerker die meerdere rollen of functies uitvoert al 
dan niet op allerlei locaties;

• het voorkomen van weerstand - IAM werd in eerste instantie 
als een technologische oplossing gezien in plaats van een 
businessvraagstuk en moest daarom te vaak opnieuw 
ingevoerd worden; 

• de lage graad van standaardisatie - men maakte gebruik 
van meerdere directories of databases met accounts, SaaS 
behoorde nog niet bij de mogelijke oplossingen. 

VOOR DE CLOUD ER WAS
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De voordelen die organisaties 
vroeger uit IAM wisten te 
halen waren:

• één digitale identiteit 
fungeerde als fundament 
voor het verbeteren van 
het toegangsbeheer met 
als voorwaarde dat de 
levensloop van een identiteit 
op orde is;

• door het standaardiseren en 
automatiseren van de IAM-
processen en het inzetten 
van intelligent digital 
gereedschap, dringt IT de 
menselijke interventie zoveel 
mogelijk terug en houd je de 
kosten beheersbaar;

• integraal bewerkstellingen 
van dataconsistentie over 
alle applicaties, systemen en 
directories heen;

• vaststellen van identiteiten 
(wie) en achteraf via audits 
(waarom) kunnen traceren van 
de autorisatie (wat);

• automatiseren van het 
autorisatiebeheer door het 
gebruik van RBAC - en / of  
ABAC-modellen. 
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In het verleden waren 
IAM-projecten over het 
algemeen langdurige 
trajecten. Er waren 
veel hobbels vanuit de 
business of de techniek. 
Een IAM-oplossing 
vereiste nou eenmaal 
veranderingen in de 
dagelijkse processen 
en het gedrag van 
de eindgebruikers. 
Vaak werd daar niet 
voldoende rekening 
mee gehouden wat 
zorgde voor frustratie 
en het verkeerd 
gebruiken van de 
middelen die IAM 
aanbood.

Omdat de techniek 
op het gebeid van 
automatisering hier 
en daar achter liep 
werd er gewerkt met 
maatwerkoplossingen. 
Denk aan het op 
maat gemaakte IAM-
koppelingen. Bij de 
invoering van een 
IAM-oplossing in de 
productie liep deze 
vaak al achter op de 
daadwerkelijk wensen 
en eisen van de 
organisatie. Hierdoor 
ging men twijfelen 
aan de toegevoegde 
waarde van IAM.

DE AANPAK KON OOK BETER

DE TOEKOMST VAN IAM
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IAM IS TEGENWOORDIG 
meer dan het geautomatiseerd beheren 

van accounts en rechten.

Bij de steeds grotere wens en 
noodzaak om naar de Cloud te 
verhuizen wordt een goede IAM 
nog belangrijker. Door kosten of 
complexiteit kan een organisatie niet 
alle applicaties of systemen gelijk 
overzetten naar de Cloud. Dat vroeg 
om een hybride oplossing waarbij de 
oude applicaties op locatie draaide 
en de nieuwe applicaties in de Cloud. 
Een hybride oplossing vereiste tevens 
een Hybride-identiteit. De reikwijdte 
is vanwege de hybride oplossing sterk 
vergroot. Voorbeelden zijn:
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• lokale Identity Lifecycle 
Management (ILM) IAM en ILM 
in de Cloud;

• het “aantoonbaar in control” 
zijn door de verscherping van 
wet- en regelgeving zoals AVG, 
GDPR, ISO, NEN7510;

• ondersteuning van verouderde 
applicaties en het opzetten en 
mede ontwikkelen van nieuwe 
IAM-standaarden. Denk hierbij 
SAML een protocol voor het 
automatisch doorgeven van 
credentials om eenvoudiger op 
SaaS-applicaties aan te loggen;

• de toegang tot applicaties, 
systemen en werkplekken maar 
ook beveiligen en bewaken 
van de toegang tot data en 
informatie (information security).

• realiseren van “één digitale 
identiteit” voor on-premise 
en in de Cloud. Eenmalig met 
één account en wachtwoord 
aanloggen op meerdere 
applicaties is hierbij mogelijk;

• naast het aanloggen met behulp 
van een wachtwoord levert IAM 
een additionele authenticatie 
methode waarbij je naast 
je wachtwoord ook andere 
specifieke persoonskenmerken 
(biometrie) gebruikt of 
hulpmiddelen (tokens). Dit heet 
Multifactor authentication (MFA) 
en maakt het identificeren van 
personen betrouwbaarder, zeker 
in de Cloud.

Voorbeelden zijn:
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• vanwege toegenomen wet- en regelgeving en 
branche- en bedrijfsvoorschriften is er duidelijk 
meer aandacht voor compliancy. IAM evolueert 
naar Identity en Access Governance (IAG). Bij IAG 
kijkt men beleidsmatig wie toegang mag krijgen 
tot de informatie of systemen; 

• er is meer belangstelling voor locatie-onafhankelijk 
werken en zelfredzaamheid van medewerkers en 
tegelijkertijd ontstaan daardoor extra risico’s. Bij 
thuiswerkers kan je minder controle uitoefenen op 
welke apparaten of applicaties een medewerker 
gebruikt om gevoelige bedrijfsinformatie te 
benaderen. IAM dient flexibel te zijn en om 
kunnen gaan met deze eisen en wensen van de 
interne – en externe gebruikers;

• aandacht voor schaalbaarheid van een IAM-
platform vanwege exponentiele groei van data, 
systemen en gebruikers zowel in-huis als in de 
Cloud;

UITDAGINGEN WAAR 
TEGENWOORDIG MEE 
GEWORSTELD WORDT
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• er zijn nog teveel verouderde - en maatwerk applicaties. 
Deze zijn niet geschikt voor de Cloud en staan een 
koppeling met een IAM-platform in de Cloud in de weg;

• omdat leveranciers kiezen voor het SaaS Cloudmodel 
onderhoudt men niet meer de lokale applicaties en 
verouderen daardoor;

• door allerlei (technologische) ontwikkelingen neemt 
de openheid in de digitale wereld toe en dit heeft 
gevolgen voor de kwetsbaarheid van accounts met 
verhoogde rechten en privileges. De aantrekkelijkheid 
voor cybercriminelen om deze accounts te kraken neemt 
in het bijzonder toe. De uitdaging richt zich specifiek op 
de balans tussen het adequate beveiligen van dit type 
account en de werkbaarheid;

• in het verleden moesten klanten op verschillende 
manieren met verschillende accounts inloggen om 
toegang te krijgen tot bijvoorbeeld verschillende bank- 
of verzekeringsproducten. Tegenwoordig krijgen zij 
eenvoudig toegang tot allerlei applicaties en producten/
diensten met één account en wachtwoord al dan niet in 
combinatie met MFA.
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• door Hybride-IAM toe te 
passen ondersteunen IT 
managers hun organisaties in 
de geleidelijke overgang naar 
de Cloud. Ook kunnen zij hun 
organisatie beleidsmatig en op 
een succesvolle manier laten 
meegroeien naar de moderne 
Cloud-situatie;

• door de on-premise identiteit en 
de Cloud identiteit, denk aan SaaS 
applicaties, aan elkaar te koppelen 
maakt de locatie niet meer uit als 
het gaat om het inloggen. Een 
gebruiker heeft altijd te maken 
met dezelfde digitale identiteit 
en bijbehorende vastgestelde 

rechten;
• CISO’s zetten steeds vaker 

frameworks als Identity & Access 
Governance in om ervoor te 
zorgend dat hun organisatie 
voldoet aan audit- en compliance-
eisen. In het bijzonder in het kader 
van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
Het is essentieel dat organisaties 
aantonen wie bepaalde informatie 
kan inzien, mag bewerken en 
dat de autorisaties rechtvaardigt 
kunnen worden;

DE PLUSPUNTEN VAN HOE HET 
NU WERKT
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• dankzij Single Sign-on (SSO) 
kan men met één account en 
wachtwoord overal gemakkelijk 
aanloggen. Dat geldt voor on-
premise applicaties of Cloud-
applicaties waartoe deze is 
geautoriseerd. SSO wordt 
verlengd naar de Cloud en alle 
gekoppelde SaaS-applicaties. 
Deze architectuur maakt het 
mogelijk om de gebruiker een 
centraal punt (portaal of hub) aan 
te bieden waarvan hij met één klik 
op alle gewenste applicaties kan 
komen, zonder steeds opnieuw te 
hoeven inloggen;

• gebruikers kunnen vanuit elke 
locatie aanloggen dankzij de 
Cloud en kunnen eenvoudiger 
bij de bedrijfsgegevens en 
gevoelige informatie komen. Dit 
verhoogt de productiviteit, maar 
vereist tevens een verhoogde 
vorm van beveiliging. Multifactor 
Authenticatie (MFA) kan op de 
juiste plek ingezet worden in een 
hybride-omgeving;

• bij een klassieke IAM ging 
het hoofdzakelijk om het 
automatiseren van de lifecycle 
van de interne medewerkers. 
Tegenwoordig ligt bij CISO’s ook 
de nadruk op het beschermen 
van de  beheerders van de ICT-
systemen. Denk daarbij ook aan 
accounts met speciale rechten die 
niet aan een persoon gekoppeld 
kunnen worden. Privileged Access 
Management (PAM) biedt hierin 
een oplossing en maakt het 
voor CISO’s mogelijk om met 
een aangepast rechtenmodel 
aantoonbaar controle te 
houden over de accounts met 
“verhoogde” rechten. 
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DE AANPAK VAN DEZE TIJD:

Strengere wet- en regelgeving 
forceert ons ook om IAM nog meer 
vanuit een beleidsoogpunt aan te 
pakken. Dit wordt gezien als een 
grote hindernis omdat er constant 
eisen bij komen of aangepast moeten 
worden, waardoor de IAM oplossing 
noodgedwongen complexer wordt. 
Meer complexiteit wordt zelden 
gezien als pluspunt. Het controleren 
van de naleving van het beleid en 
het vergelijken van de gebruikte – en 
geadministreerde toegangsrechten 
wordt steeds belangrijker. Dit is 
niet eenvoudig daarom moeten de 
security officer en de compliancy 
officer betrokken worden bij de 
aanpak.

Verder komt de focus meer te liggen 
bij de gebruikers en niet alleen maar 
bij de beheerders. De IAM-processen 
worden zo ontworpen dat de 
gebruiker meer verantwoordelijkheid 
krijgt in de IAM-omgeving. Het 
mooie hieraan is dat gebruikers aan 
de hand van goed ingerichte en 
intuïtieve selfservice portalen steeds 
meer zelf kunnen regelen. Dit zorgt 
voor verlichting bij de beheerders en 
gebruikers zullen de mogelijkheden 
van IAM sneller omarmen.

Het werken met standaards door organisaties en leveranciers is 
heel normaal en wordt door de markt gedragen. Zij dragen ook bij 
aan de integratiemogelijkheden op het gebied van IAM en bieden 
daardoor nog meer voordeel.
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DE TOEKOMST VAN IAM IS 
SAMENWERKING
De “As a Service” aanpak blijkt men steeds meer te omarmen. Organisaties 
laten zich in het kader van een dienst ontzorgen en krijgen meer tijd voor 
hun kerntaken. Op hun beurt gebruiken Managed Service Providers hun 
specialistische kennis en ervaring om vertrouwen te creëren dat zaken goed 
geregeld zijn. Deze filosofie kan je ook toepassen op IAM. Een logische 
volgende stap is dan ook het afnemen van Hybride-IAM in de vorm van 
een dienst. “IAM as a Service” van een Managed Security Service Provider 
(MSSP) biedt ten opzichte van eigen IAM de volgende voordelen:

• 24/7 ontzorgen van een organisatie 
waardoor de klant altijd de service 
krijgt als deze daarom vraagt;

• snelle reactie op IAM-incidenten 
door gestandaardiseerde en 
geautomatiseerde procedures met 
run- en playbooks zodat de schade 
binnen de perken blijft;

• verhoogde voorspelbaarheid 
omdat IAM en een 
abonnementsvorm afgenomen 
kan worden en  omdat IAM een 
keuzemodel (aangevuld met 
diverse opties) kent waaruit de 
klant kan kiezen; 

• up-to-date en betrouwbare 
dienstverlening omdat een MSSP 
continue investeert in materieel, 
(specialistische) kennis en 
vaardigheden en voortdurend de 
nieuwste trends en ontwikkelingen 
volgt en dit toepast in uw branche. 
Tevens een MSSP een hoge mate 
van standaardisatie, automatisering 
en innovatie toe. 
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UITDAGING WORDT GEVORMD 
DOOR RISICO'S EN PUZZELS
die ons te wachten staan:

• de vraag naar het sneller leveren 
van nieuwe producten en diensten 
neemt toe en de kwetsbaarheid 
neemt daardoor toe. Organisaties 
zijn opener en stellen zich 
bloot aan veiligheidsrisico's 
en dit verhoogt de kans op 
cybercriminaliteit, geen fijn gevoel 
voor een CISO;

• het scala aan nieuwe wet- en 
regelgeving zorgt voor een 
verhoogd risico met betrekking 
tot de compliance. Het wordt 
alsmaar complexer waardoor de 
hulp van een juristenkantoor geen 
overbodige luxe is;

• de opkomst van 
ketensamenwerking zorgt ervoor 
het ontsluiten van volledige 
IAM-omgevingen in autonome 
domeinen (Federated Identity 
Management). Dit kan alleen op 
basis van vertrouwen in elkaar;

• het ontstaan van steeds meer 
tijdelijke samenwerkingen waarbij 
de identiteiten niet vanuit een HR 
systeem komen. Denk aan partners 
of externe gebruikers in de vorm 
van klanten. Na de samenwerking 
is het noodzakelijk dat je de 
toegang op een gecontroleerde 
wijze ontneemt;

• Consumer Identity en Access 
Management (CIAM): een 
IAM-oplossing die specifiek is 
afgestemd op de behoeften 
van organisaties die grote 
hoeveelheden informatie over 
identiteiten van consumenten 
verwerken. Hoewel op het 
eerste gezicht vergelijkbaar met 
traditionele IAM is, moeten CIAM-
oplossingen een soepele, maar 
veilige klantervaring bieden, met 
de mogelijkheid om snel op te 
schalen om grote hoeveelheden 
klantgegevens te verwerken. Een 
voorbeeld hiervan is een apotheek-
app die bijhoudt of een klant al 
dan niet een herinneringsbericht 
wil over het herhaalrecepten.
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DE VOORDELEN DIE ONS TE 
WACHTEN STAAN

• automatisch meegroeien - 
De klant profiteert in deze 
constructie automatisch van alle 
innovatieve oplossingen in een 
IAM-dienst. Zo kan een CISO 
doorlopend beoordelings- en 
bevestigingsprocessen gebruiken 
om een transparant beleid te 
waarborgen;

• altijd bij de tijd - Een IAM-
provider werkt met de nieuwste 
technologieën, standaarden en 
best-practices en werken volgens 
alle principes van de beveiliging 
(v.b. gelaagde beveiliging, security 
by design, plan-do-check-act, 
prevent-detect-respond-recover 
en mensen-proces-techniek-
organisatie). En als de wet- en 
regelgeving verandert beweegt de 
IAM-provider daarin mee. Daarmee 
is een IAM-dienst altijd compliant. 
Al deze vernieuwingen verhogen 
de dienstbaarheid aan klanten;

• data gedreven besturen – Een IAM-
provider bedient, op een veilige 
manier, meerdere organisaties. 
De inzichten die ontstaan uit de 
grote hoeveelheid data kun je 
benutten voor het verbeteren 
van de dienstverlening. Daarbij 
maakt, met in inachtneming van de 
privacy, de IAM-provider gebruik 
van data-analyse en BI, dashboards 
en rapportages. Denk hierbij aan 
het voorspellen van trends, sneller 
traceren van bepaalde problemen 
en het opstellen van vergelijkingen 
(benchmarks);

Met een toekomstbestendige IAM als doel wordt er op gestructureerde 
wijze en in fases van een on-premise IAM naar een hybride IAM-dienst 
toegewerkt. Wanneer de bijbehorende conflicten overwonnen zijn en dit 
doel bereikt is biedt de nieuwe situatie weer geweldige voordelen:
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Meer voordelen:

• opvangen van pieken – 
Organisaties kunnen tijdelijk of 
langdurig snel beschikken over 
extra capaciteit. Denk daarbij 
aan piek periodes waarin er extra 
resources nodig zijn. 

• regeren is vooruit zien - Een 
IAM-provider is altijd bezig 
met de toekomst over 5 jaar. 
Zij definieert een roadmap 
met daarin opgenomen de 
verschillende releases. Hierbij 
schat de IAM-provider in wat de 
toekomstige wensen en eisen 
zouden kunnen zijn gebaseerd op 
marktverkenningen en trends. 

• gestandaardiseerd maatwerk 
– Door het aanbieden van 
voorgeprogrammeerde keuzes 
zoals menukaart met extra opties, 
komt de provider tegemoet aan de 
specifieke IAM-behoefte van een 
organisatie en zijn de aangeboden 
functionaliteiten toch sterk 
gestandaardiseerd. Het voordeel is 
dat een provider een hoge graad 
van service aan kan bieden zonder 
afbreuk te doen aan de eisen van 
klanten tegen acceptabele kosten.

• altijd hoge veiligheid – Een IAM-
dienst bevat standaard allerlei 
beveiligingsmaatregelen omdat 
organisaties belangrijke taken 
uit handen geven.  Vaak zijn 
IAM-providers gecertificeerd. 
ISO27001 is daar een voorbeeld 
van. Daarbovenop bieden zij in 
een aantal gevallen ook ISAE3402 
aan waarbij de IAM-provider 
aantoonbaar de beveiliging in de 
volle breedte op orde heeft.  
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EEN AANPAK OP MAAT

Om een snelle en passende ontsluiting op een hybride IAM-dienst te 
realiseren doorloopt men een aantal gestructureerde fases. De voordelen die 
ontstaan zijn tweeërlei:

• a. een klant kan met deze aanpak snel gebruik maken van de IAM-dienst 
en de daarbij behorende voordelen;

• b. IAM sluit goed aan op de complexe bedrijfsbehoefte en is niet meer een 
technologische oplossing aangeboden vanuit de ICT. 

Vanuit een visie ontstaat er een aanpak die bestaat uit 2 hoofdfases die 
op hun beurt in deelfases zijn opgesplitst. In de aanpak, technologie en 
dienst gebruiken dienstverleners zoveel mogelijk door de markt erkende en 
gedragen standaarden en best-practices. 

Voorfase – onderzoek, ontwerp en integratie 

• Onderzoekfase – het in kaart brengen van de huidige en toekomstige 
IAM-omgeving met de daarbij behorende verbeterpunten en risico’s. 
De verbeterpunten en risico’s bevatten het hele bereik van techniek, 
organisatie, proces en mens; 

• Integratiefase - dit is de fase waarin je maatregelen neemt teneinde een 
organisatie te kunnen ontsluiten op een IAM-platform. In deze fase bepaal 
je de bedrijfsprocessen, de IT-scope en de afgesproken service levels. 
Tevens bepaal je de keuzes uit het keuzemenu.  Hierbij staan kwaliteit, 
efficiency en continuïteit centraal.

Productie fase – Operationaliseren en blijven verbeteren 

• Operatiefase – het centrale doel is het bewaken van de beschikbaarheid, 
integriteit en vertrouwelijkheid van de IAM omgeving. Hieronder vallen het 
beheer en het onderhoud van de IAM omgeving aan de hand van ITSM 
processen die zijn gedefinieerd in ITIL.
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