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In augustus 2012 werd Nederland opgeschrikt door het 

Dorifel-virus. Naast particulieren en bedrijven waren 

het met name overheidsinstellingen die getroffen 

werden. 

betrokken devices. “Wij wilden vanuit het oogpunt van 

controle en beheer een clientless oplossing,” aldus Martin. 

Lastige spagaat

Teamleider Bryan Marshall van de afdeling Technisch 

Beheer benadrukt dat gemeenten en andere 

overheidsinstellingen een status aparte innemen wat betreft 

netwerksecurity en toegangscontrole. “Als gemeente zit je 

min of meer in een spagaat. Aan de ene kant heb je te 

maken met de wettelijke verplichting dat informatie 

openbaar moet zijn. Aan de andere kant streven wij er, 

vanuit onze verantwoordelijkheid als technisch beheerder, 

juist naar om het aantal personen dat toegang heeft tot 

bepaalde informatie, te beperken.” Deze complicerende 

factor werd door Martin en Marshall dan ook meegenomen 

in de zoektocht naar de beste oplossing. “Daarnaast is het 

belangrijk dat de veiligheid 24/7 gewaarborgd is en dat wij 
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Tot de groep getroffenen behoorden meerdere 

gemeenten en enkele provincies en ministeries. 

Alhoewel deze cyberaanval veel ICT-beheerders 

slapeloze nachten bezorgde, vormde deze 

cyberbedreiging bij de gemeente Spijkenisse geen 

aanleiding tot onrust. 

Mede dankzij Qmanage ondervond niemand enige 

stress, terwijl de Technisch Beheerder Patrique 

Martin van de gemeente Spijkenisse nota bene 

met vakantie was. Binnen de acht man tellende 

afdeling Technisch Beheer is Martin onder meer 

verantwoordelijk voor network security en 

storage. Ruim twee jaar eerder had Martin de 

gemeente geadviseerd om de beveiliging van het 

netwerk aan te scherpen.

“Netwerktoegangscontrole nam binnen dit advies 

een centrale plaats in.” Nadat budget was 

gealloceerd voor de benodigde investering, 

volgde een oriëntatieronde naar mogelijke 

oplossingen. Martin constateerde dat de meeste 

gangbare oplossingen van de grote, bekende 

aanbieders in gemeenteland gestoeld waren op 

het principe dat er agents moesten draaien op alle 

“De kwaliteit van de technische 

oplossing van Quarantainenet is 

uitstekend.”
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als beheerders maximale controle hebben,” zo 

completeert Marshall het toenmalige pakket van 

wensen en eisen.

Qmanage als oplossing

De aanvankelijke oriëntatie resulteerde uiteindelijk 

in een shortlist van drie mogelijke leveranciers, 

waarna de keuze viel op Quarantainenet. Martin: 

“De kwaliteit van de technische oplossing van 

Quarantainenet is uitstekend. Daarnaast waren wij 

tijdens onze oriëntatie onder de indruk van de 

projectmatige aanpak van Quarantainenet. Zij zijn 

goed in staat om de diverse processtappen en de 

bijbehorende planning helder neer te zetten.” 

Marshall vult aan: “Behalve naar de kwaliteit van 

de technische oplossing en de bereikbaarheid van 

de service-organisatie hebben we, vanuit het 

oogpunt van continuïteit, ook gekeken naar de 

financiële stabiliteit van Quarantainenet en die 

was prima in orde.” 

Optimale controle

Ruim een jaar na de implementatie van Qmanage 

constateert Martin dat deze Network Access 

Control appliance van Quarantainenet uitstekend 

functioneert. “Als netwerkbeheerders hebben we 

optimale controle over wie toegang heeft tot 

welke onderdelen van het netwerk, ongeacht de 

locatie. In ons geval heb je het, inclusief wijk- en 

zorgcentra en groenvoorziening, al snel over 25 

verschillende locaties. En alles bij elkaar gaat het 

om circa 1.000 aansluitingen, zowel desktops als 

laptops en PDA’s.” Problemen met virussen of 

malware zijn er nog niet geweest. “Die houdt 

Qmanage klaarblijkelijk goed buiten de deur, want 

wij hebben er nog geen last van gehad. Als er wel 

een probleem mocht ontstaan, hebben we de 

zekerheid dat het desbetreffende device direct in 

quarantaine wordt geplaatst zodat mogelijke 

verdere verspreiding wordt voorkomen.” Via een 

melding op het beeldscherm wordt de 

desbetreffende gebruiker verteld wat hij moet 

doen om de toegang tot het netwerk te herstellen. Martin 

vindt het prettig dat Qmanage zo flexibel is ingericht dat 

de beheerder binnen Qmanage kan aangeven welke 

websites door gebruikers in quarantaine nog wel bezocht 

mogen worden. 

Flexibele gastentoegang

Qmanage voorziet volgens Martin in een gecontroleerde, 

doch flexibele vorm van gasttoegang. “Elke ambtenaar kan 

via Qmanage een activatiecode aanmaken voor het 

gastnetwerk en hierbij de geldigheid van het gastgebruik 

ingeven. Dit kan een uur zijn, maar bijvoorbeeld ook een 

dag.” Vanuit het oogpunt van controle wordt gasttoegang 

voor perioden vanaf een week gefaciliteerd door de 

afdeling Technisch Beheer. “Dit kan bijvoorbeeld het geval 

zijn bij externe consultants.” In de nabije toekomst wordt 

Qmanage ook op de rest van het netwerk uitgerold. “Denk 

hierbij aan camera’s, printers en PIN- en kassa-automaten,” 

aldus Marshall. “En ook VoIP-telefonie, als we daar op 

overgaan.”

De gemeente Spijkenisse is gesitueerd in Zuid-

Holland, vlak aan de Maas. De plaats telt ruim 

72.000 inwoners en is daarmee de derde plaats 

binnen de stadsregio Rotterdam. Patrique Martin 

is Technisch Beheerder bij de gemeente 

Spijkenisse. Bryan Marshall is teamleider van de 

afdeling Technisch Beheer. 

“Als netwerkbeheerders hebben we 

optimale controle over wie toegang 

heeft tot welke onderdelen van het 

netwerk”

Transparant en pro-actief

De teamleider kwalificeert Qmanage als een transparante 

oplossing. “De gebruiker merkt er niets van, terwijl de 

beheerder zich ondertussen verzekerd weet van een goede 

balans tussen flexibiliteit en veiligheid.” Alhoewel Martin 

aanvankelijk moest wennen aan het feit dat veel zaken op 

afstand worden geregeld, constateert hij tegelijkertijd dat 

de ondersteuning door Quarantainenet goed functioneert. 

Een belangrijk voordeel van de pro-actieve monitoring met 

behulp van Qmanage is dat het de beheerders tijdwinst 

oplevert. “Deze tijd kunnen we nu mooi aan andere zaken 

besteden,” aldus Martin. “Al met al kan ik de inzet van 

Qmanage van harte aanbevelen aan andere gemeenten en 

overheidsinstellingen.”
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