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Medewerkers moeten tegenwoordig kunnen kiezen. Mensen 
die zelf kunnen bepalen met wat voor device ze werken, zijn 
productiever. Bovendien zijn flexibele medewerkers tevreden 
medewerkers. Met de juiste strategie kan de IT-afdeling de juiste 
policy’s en technologie aanbieden om bedrijfsgegevens veilig 
te houden, de kosten te verlagen en de gebruikerservaring te 
verbeteren. 

Uw strategie moet voor uw organisatie het volgende mogelijk maken:

•  mensen de mogelijkheid geven hun eigen devices te kiezen om de productiviteit, 
samenwerking en mobility te verbeteren;

•  gevoelige informatie beschermen tegen verlies en diefstal, en tegelijk rekening 
houden met alle verplichtingen qua privacy, compliance en risicomanagement;

•  de kosten verlagen en het beheer vereenvoudigen door de gebruikers selfservice 
te bieden en beheer en monitoring te automatiseren;

•  de IT vereenvoudigen met één uitgebreide oplossing voor het beheer en de 
beveiliging van data, apps en devices.

Wat hierna volgt, zijn acht best practices voor het bepalen van een strategie die 
meer eenvoud voor medewerkers koppelt aan betere security en controle- en 
beheermogelijkheden voor de IT-afdeling:

1. Beleid bepalen

Mobility en consumerization blijven de IT veranderen. Er zijn nu diverse manieren om 
gebruikers meer keuzevrijheid en de IT-afdeling meer controle te bieden:

• Bring Your Own Device (BYOD): medewerkers gebruiken hun eigen devices voor 
het werk.

• Choose Your Own Device (CYOD): medewerkers kiezen voor hun werk uit een 
beperkt aantal devices van hun werkgever. 

• Corporate-Owned, Personally Enabled (COPE): medewerkers kiezen een bepaald 
device van de werkgever uit een lijst met goedgekeurde devices en op dat device 
gebruiken ze zowel hun eigen apps als apps van de organisatie. 

• Hybride aanpak: een combinatie die de juiste vorm van mobility mogelijk maakt 
voor verschillende gebruikers en groepen. Hierbij kan bijvoorbeeld COPE worden 
gebruikt naast CYOD of BYOD. 

BYOD CYOD COPE

Hybride
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Hoe u het gekozen beleid precies uitwerkt, kan verschillen. Wat wel altijd aanwezig 
moet zijn, is Unified Endpoint Management (UEM) en een doordachte aanpak wat 
security betreft. Het grootste verschil zit hem in de kosten.

BYOD-gebruikers betalen voor hun eigen devices en dataplannen. Soms wordt een 
meer of minder groot deel daarvan vergoed door de werkgever. Bij COPE en CYOD 
betaalt de organisatie voor het device en het gebruik ervan. Soms moet BYOD ook 
rekening houden met zaken die verder gaan dan COPE en CYOD, zoals de vraag of 
medewerkers overuren uitbetaald moeten krijgen voor het checken van e-mail na 
kantooruren of in het weekend.

2. Bepalen op wie het beleid van toepassing is

U moet duidelijk maken welke personen eigen devices mogen gebruiken en of dat 
dan gebeurt op ad-hocbasis naast of als permanente vervanging voor devices van 
de organisatie, of iets daartussenin. Is het een voorrecht dat mensen eerst moet 
verdienen? Moeten ze er zelf om vragen? Komen alleen specifieke functies ervoor in 
aanmerking? Wat zijn de risico’s in verschillende gebruikssituaties? Dit zijn allemaal 
zaken om bij stil te staan.

Criteria scheppen duidelijkheid: type medewerker, hoe vaak iemand moet reizen, wat 
voor performance iemand nodig heeft en of iemand offline moet kunnen beschikken 
over gevoelige gegevens. Hoe de deelname in grote lijnen wordt geregeld, staat 
los van het feit dat de uiteindelijke toestemming altijd moet worden gegeven door 
een manager. Die manager bepaalt welke teamleden goede kandidaten zijn voor de 
regeling in kwestie. Managers kunnen BYOD, COPE of CYOD ook gaan toepassen in  
het kader van andere incentives, (voor)rechten of disciplinaire maatregelen.

Extern ingehuurde krachten zijn vaak uitstekende kandidaten voor BYOD. Veel 
organisaties gaan er sowieso al vanuit dat externe mensen hun eigen spullen 
meenemen. Een uitdrukkelijke verplichting heeft alleen maar voordelen wat de 
compliance van die mensen betreft.

3. Toegestane devices

Door heel gericht aan te geven welke mobiele devices de organisatie wel of niet 
ondersteunt, voorkomt u dat de organisatie een oncontroleerbaar geheel van 
devices krijgt. Hoe fijnmazig u dit allemaal wilt regelen, hangt af van de behoeften 
van uw gebruikers, de securityrisico’s en de ondersteuningsmiddelen waarover uw 
organisatie beschikt. Hoe gedetailleerder uw regels in termen van soorten devices, 
besturingssystemen (versies) en modelnummers, hoe meer resources u nodig hebt 
om al die devices goed te testen en te ondersteunen. 

Mensen die aan het BYOD-programma deelnemen moeten hun eigen devices kopen 
via de gebruikelijke kanalen voor consumenten, niet via de inkoopafdeling van de 
organisatie. Zo is duidelijk wie verantwoordelijk is voor het device. Als uw organisatie 
een overeenkomst heeft met een bepaalde fabrikant of leverancier, kunt u er 
eventueel wel voor zorgen dat uw medewerkers dezelfde korting krijgen als u. 

Er kunnen ook mensen zijn die specifieke randapparatuur zoals een monitor of 
toetsenbord willen. In zo’n geval moet u duidelijk vastleggen wie welk onderdeel koopt 
en er eigenaar van is.

4. Uitrol

Communicatie is essentieel voor een succesvolle implementatie. Leg uit of en hoe 
mensen kunnen deelnemen en hoe ze de juiste devices kunnen kiezen voor hun 
specifieke behoeften. Ze moeten ook weten hoe ze data kunnen openen, gebruiken en 
opslaan, en hoe ze werkgerelateerde accounts moeten aanmaken en gebruiken voor 
de consumentenapps en -services waarmee ze werken. 

In het kader van e-discovery en dataretentie moet werkgerelateerde data strikt 
gescheiden blijven van de rest. Een ander punt is dat werkgerelateerde e-mail nooit 
mag worden verzonden met een persoonlijk account. Wat het toegestane gebruik 
betreft, gelden voor BYO-devices dezelfde regels als voor devices die door de 
organisatie ter beschikking worden gesteld.
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Verder is het belangrijk om actief werk te maken van de acceptatie door de gebruikers. 
Een welkomstbericht met een link naar een selfservice-portal zet mensen sneller op 
het juiste spoor.

5. Delen van de kosten

Kostenverlaging is een van de grote voordelen van BYOD. Medewerkers nemen 
immers zelf (een deel van) de kosten van hun devices op zich. Als organisaties de 
medewerkers daarvoor een vergoeding geven, ligt deze doorgaans tussen de 18 en 
20 procent van de prijs van het device. Medewerkers moeten er rekening mee houden 
dat die vergoeding door de belastingdienst als inkomen wordt beschouwd. Naarmate 
de inkomstenbelasting hoger is, kunt u de vergoeding verhogen om het nettovoordeel 
voor iedereen gelijk te houden. 

Als u ervoor kiest een vergoeding te geven, dan moet die rekening houden met de 
volledige duur van de deelname van de desbetreffende persoon. Vergoedingen 
moeten regelmatig worden verlengd. Zo zorgt u ervoor dat de eigen devices niet 
ouder worden dan gebruikelijk is in een zakelijke omgeving. Als iemand de organisatie 
in de loop van een BYOD-cyclus verlaat, kunt u die persoon vragen een deel van zijn of 
haar vergoeding terug te betalen.

Hoe de kosten worden gedeeld, is belangrijk bij de invoering van BYOD in de 
organisatie. Wanneer het programma in één keer voor iedereen wordt ingevoerd, 
kan dat tot hogere kosten leiden. Mensen die tot dan toe op de meest uiteenlopende 
punten in de refresh-cyclus van hun devices zaten, starten dan immers allemaal 
tegelijk. Door mensen met het programma te laten beginnen op het moment dat hun 
device aan het eind van zijn lifecycle is, kunt u de impact spreiden. Organisaties die 
geen vergoeding bieden, kunnen wel vanaf dag één mikken op maximale participatie. 

Verder moet elke BYOD-regeling, met of zonder kostendeling, duidelijk aangeven wie 
betaalt voor netwerktoegang buiten de firewall van de organisatie – via een mobiel 
netwerk, openbare wifi of een breedbandverbinding thuis.

6. Security en compliance

Een belangrijke eis voor zowel de devices van de medewerkers als die van de 
organisatie is dat de beveiliging van de data niet ten koste mag gaan van de 
gebruikerservaring. Wanneer voor het werk persoonlijke apps en data mogen worden 
gebruikt op de devices, maakt Mobile Application Management (MAM) het mogelijk om 
persoonlijke en zakelijke apps en data strikt gescheiden te houden.

Zakelijke apps installeren op persoonlijke devices verhoogt de risico’s. Dit hoeft echter 
niet, zolang u maar kiest voor een combinatie van Unified Endpoint Management 
(UEM), app- en desktopvirtualisatie, en veilige filesharing. Uw zakelijke gegevens staan 
veilig in uw datacenter of in de cloud. Beveiliging van data op het mobiele device (als 
data toch per se op het device moet staan) is mogelijk door te werken met containers, 
versleuteling en het extern wissen van data. U kunt ook voorkomen dat gegevens 
worden geprint of het gebruik van opslag aan clientzijde onmogelijk maken, zoals het 
gebruik van een lokale harde schijf of USB-stick.

U kunt de toegang tot apps en data regelen en beveiligen met policy’s op basis van 
eigendom, status of locatie van het device. U registreert en beheert elk device, stelt 
wachtwoorden in en detecteert gejailbreakte devices. Devices die niet aan de eisen 
voldoen, die kwijt of gestolen zijn of die toebehoren aan een medewerker die het 
bedrijf heeft verlaten of een externe kracht, kunnen op afstand worden gewist (geheel 
of selectief). Applicaties worden beveiligd door middel van veilige applicatietoegang 
via apptunnels, black- en whitelisting, en dynamische, contextbewuste policy’s.

Om uw netwerk te beschermen kunt u Network Access Control (NAC) gebruiken. 
Mensen die verbinding willen maken met het netwerk worden daarmee 
geauthenticeerd en er wordt nagegaan of hun devices wel zijn voorzien van recente 
antivirussoftware en alle beveiligingsupdates. 

Buiten de firewall kunnen met virtualisatie en versleuteling de beveiligingsrisico’s 
van wifi, WEP-encryptie, open draadloze systemen, 3G/4G en andere manieren van 
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toegang voor consumenten worden bestreden. Wat netwerkbeveiliging betreft, is 
het mogelijk om zicht te krijgen op zowel in- als externe mobiele gevaren en daar 
bescherming tegen te bieden, om gekraakte devices, onbevoegde gebruikers en niet-
conforme apps te blokkeren, en om de oplossing te integreren met SIEM-systemen 
(Security Information and Event Management).

Als een BYOD-deelnemer de organisatie verlaat, als het BYOD-beleid wordt 
geschonden of als een persoonlijk device kwijtraakt of wordt gestolen, moet de IT-
afdeling de mogelijkheid hebben om de toegang tot data en apps direct te beëindigen, 
inclusief automatische intrekking van werkgerelateerde SaaS-accounts en het 
selectief wissen van kwijtgeraakte devices. Deze functionaliteit is ook essentieel voor 
COPE- of CYOD-devices, aangezien die devices hiermee gemakkelijk aan een nieuwe 
gebruiker kunnen worden toegewezen zonder dat er data op dat device blijft staan die 
die nieuwe gebruiker helemaal niet mag zien.

In plaats van open BYOD, waarbij mensen om het even welk device kunnen meenemen 
naar het werk, kiezen sommige organisaties voor een meer gecontroleerde aanpak. 
Bij dit scenario beheert de IT-afdeling het device van de medewerkers rechtstreeks, 
inclusief registratie, validatie, autorisatie en toegang tot resources.

7. Monitoring en beheer

Continue monitoring is nodig om na te gaan of alle regels worden nageleefd en om de 
ROI te bepalen. 

Sommige UEM-oplossingen laten de IT-afdeling productiever en efficiënter werken 
door bepaalde monitoring- en beheeraspecten te automatiseren. Ze geven 
bijvoorbeeld vanzelf aan welke maatregelen nodig zijn bij bepaalde problemen. Dit 
kan zijn dat het device geheel of gedeeltelijk moet worden gewist, dat het device op 
‘out-of-compliance’ wordt gezet of dat de gebruiker opdracht wordt gegeven om het 
probleem binnen een bepaalde tijd te verhelpen (bijvoorbeeld door een verboden app 
te verwijderen). Pas daarna worden zwaardere maatregelen getroffen.

8. Ondersteuning en onderhoud van devices

Een BYOD-programma zorgt er vaak voor dat de IT-afdeling minder tijd hoeft te 
besteden aan het onderhoud van alle devices, omdat de gebruiker ook eigenaar van 
het device is. Om de complexiteit en werkdruk voor de IT-afdeling beperkt te houden 
moet het programma wel expliciet aangeven hoe en door wie de verschillende 
ondersteunings- en onderhoudstaken worden geregeld en betaald. Bij de meeste 
CYOD- of COPE-programma’s is de IT-afdeling volledig verantwoordelijk voor de 
ondersteuning en het onderhoud van de devices.

Hoe Citrix Workspace veilig devicebeheer mogelijk maakt
Devicebeheer moet technologie omvatten voor veilige toegang tot zakelijke apps en 
bestanden op privédevices. Citrix Workspace biedt alle belangrijke mogelijkheden die 
nodig zijn om BYOD, CYOD en COPE eenvoudig, veilig en effectief te maken voor elke 
organisatie. Deze oplossing omvat Unified Endpoint Management (UEM), virtualisatie 
van Windows-desktops en -apps, het veilig delen van bestanden, en application 
delivery. Op deze manier kunt u de apps en data van uw organisatie beschikbaar 
stellen op elk device dat mensen voor het werk willen gebruiken en zelf volledig 
verantwoordelijk blijven voor de security en controle.

Unified Endpoint Management 

U krijgt identiteitgebaseerde provisioning van en controle over apps, data en devices, 
automatisch intrekken van accounts voor vertrokken gebruikers en de mogelijkheid 
om kwijtgeraakte devices selectief te wissen. Citrix Workspace maakt het niet alleen 
mogelijk om devices (inclusief IoT) te beheren maar biedt bovendien security en 
controle op applicatieniveau, zodat de data van de organisatie veilig blijft zonder dat 
dit gevolgen heeft voor het gebruik van persoonlijke content op BYOD-, CYOD- of 
COPE-devices. Citrix Workspace laat u zelf kiezen welke MAM-strategie voor u het 
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beste werkt. Dat kan platformgebonden MAM zijn, zoals Samsung KNOX of Appconfig, 
Citrix MDX (met een extra laag voor applicatieversleuteling zonder aparte registratie 
van devices) of Intune MAM.

Virtualisatie van Windows-desktops en -apps 

Voortaan hoeft u uw Windows-apps en -desktops niet meer te installeren op elk 
afzonderlijk device. U kunt deze nu op elk device aanbieden als on-demand services. 
Omdat applicaties en data worden beheerd in een datacenter of in de cloud, kan de IT-
afdeling centraal – binnen één omgeving – instaan voor de beveiliging van gegevens, 
toegangscontrole en compliance, en gebruikersadministratie, zowel voor privédevices 
van gebruikers als devices van de organisatie.

Appstore 

Mensen krijgen met één klik op de knop toegang tot mobiele, web-, SaaS-, enterprise- 
en Windows-apps via een en dezelfde appstore. Het maakt niet uit welk device 
mensen gebruiken, een Windows- of Mac-computer, een mobiel device op basis van 
iOS, Android of Windows, of een Google Chromebook, de gebruikerservaring is op alle 
devices, locaties en netwerken identiek. 

Veilige toegang 

Een uniform managementkader waarmee de IT-afdeling de toegang tot apps, 
desktops en services kan beveiligen, beheren en optimaliseren, op elk device, 
en tegelijk audits en rapportage kan ondersteunen met het oog op compliance 
en gegevensbescherming. Alleen Citrix biedt een uniek micro-VPN om 
applicatiegegevens verder te beveiligen tussen het mobiele device en de resources 
van de organisatie achter de firewall.

Secure filesharing 

Mensen kunnen veilig bestanden delen en samenwerken met iedereen binnen of 
buiten de organisatie, en bestanden synchroniseren op devices. Op policy’s gebaseerd 
toegangsbeheer, audits, rapportage en het op afstand wissen van devices houden de 
data van de organisatie veilig.

Met de juiste regels en technologie vindt u altijd het juiste 
evenwicht tussen keuzevrijheid voor medewerkers en 
controlemogelijkheden voor de IT-afdeling. Meer weten over 
Citrix Workspace en hoe u daarmee het beheer van uw devices 
vereenvoudigt en beveiligt? Kijk op www.citrix.nl/workspace
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