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Inleiding

Veel mensen vinden informatiebeveiliging “gedoe” totdat zij zelf 
slachtoffer zijn van een datalek of een hack en hun informatie in han-
den valt van personen die daar niets mee van doen hebben. Met de 
komst van de AVG is het niet langer een keuze maar een verplichting 
om daar als organisatie actief beleid op te maken. 
Als je niet voldoet aan de AVG-vereisten, kunnen de gevolgen ernstig 
zijn. In theorie kan een boete oplopen tot 20 miljoen euro. Nu zal die 
soep vast niet zo heet gegeten worden als de media hem opdienen, 
maar welke organisatie wil er in het nieuws komen met een flink da-
talek? De reputatieschade op zich is al erg genoeg. Reden voldoende 
dus om kritisch te kijken naar je omgang met persoonsgevens.

Ook als je vergadert - en dus stukken met privacygevoelige informatie 
rondstuurt – is het goed om te bekijken wat de impact daarvan is op je 
privacybeleid. Zeker als je geen gebruik maakt van een vergaderoplos-
sing, is het belangrijk om te weten of je voldoet aan de AVG-richtlijnen.

Dit whitepaper kun je gebruiken als een benchmark. Je kunt jullie 
huidige praktijk afzetten tegen de beveiligingsmaatregelen die wij als 
leverancier van een professionele vergaderoplossing bieden.
De meeste van onze klanten vergaderen regelmatig over gevoelige 
documenten. Daarom staat informatieveiligheid vanaf het allereerste 
begin centraal in onze aanpak. Gebruikers van OurMeeting kunnen er 
in ieder geval van op aan dat ze AVG-proof vergaderen. 

 

Over OurMeeting

OurMeeting is een clouddienst die wordt geleverd door het bedrijf 
DocWolves uit Dordrecht. Voor de AVG hebben onze gebruikers dus te 
maken met de beveiliging van:

⊲ De clouddienst zelf
⊲ Onze interne organisatie

Voordat we de technische maatregelen toelichten eerst even een 
korte uitleg over de werking van papierloos vergaderoplossing Our-
Meeting. 
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Onze cloudoplossing bestaat uit twee gedeelten. 

1  Secretariaten organiseren vergaderingen in het management gedeel-
te, hierop loggen ze in via een browser. In de management omgeving 
plannen ze vergaderingen, stellen agenda’s op, sturen ze vergader-
bundels naar deelnemers en vindt de verslaglegging plaats.

2 Vergaderdeelnemers ontvangen hun agenda en stukken in een online 
documentenbox. Die box kunnen ze raadplegen langs verschillende 
wegen: met een app op een tablet, via een smartphone of via een 
browser op laptop of pc.

AVG en de Clouddienst

Allereerst staan we stil bij alle technische mogelijkheden die we hebben 
ingebouwd in onze oplossing, die gebruikers zelf kunnen benutten.

Secretariaat:

⊲ IP restrictie. Zodat er slechts vanuit een beperkt aantal locaties kan 
worden ingelogd in de secretariaatsomgeving. 

⊲ Twee-factor-authenticatie. Voor als gebruikers meer flexibiliteit 
wensen en men ook buiten het kantoorpand in de secretariaatsom-
geving dient te kunnen is twee-factor-authenticatie een oplossing. De 
gebruiker krijgt via een extern medium (mail of gsm) een code die hij, 
naast zijn gebruikersnaam en wachtwoord, dient in te voeren. 

⊲ Sessieduur. Je kunt instellen hoelang een gebruiker ingelogd mag zijn 
in OurMeeting zonder dat die iets doet. Dat kan 30, 60 of 90 minuten 
zijn. 

⊲ Encryptie. Zeer geheime stukken kunnen voorzien worden van een 
sleutel waardoor alleen de personen die deze sleutel hebben dit stuk 
kunnen openen.

⊲ Gebruik geen gezamenlijk inlogaccount. Dit is geen technische maar 
een gedragsmaatregel die gebruikers zichzelf dienen op te leggen. 
Hoe handig dat ook lijkt, (bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte) wanneer 
dezelfde personen van een account gebruik maken, kan men nooit 
meer achterhalen wie, wat, wanneer heeft gedaan. Als iemand uit 
dienst gaat en het wachtwoord wordt niet aangepast kan deze per-
soon ook daarna nog inloggen. 

⊲ Automatisch wachtwoordwijziging. Hoewel men zelf een nieuw 
wachtwoord kan kiezen is het afdwingen een methode die meer ze-
kerheid biedt.

⊲ Beperkigen meegeven. Stukken met de verzending een beperking 
mee geven zodat deze niet buiten de app te gebruiken zijn of niet te 
lang in de app blijven staan. 
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Het gebruik van de app

⊲ Het afdwingen van een pincode om de app te gebruiken. Wij hebben 
de gebruikersnaam en het wachtwoord opgeslagen in de app, zodat 
de gebruiker die makkelijk kan gebruiken. Op de device (iPad etc.) is 
ook al een code toegevoegd, maar als een gebruiker zijn device aan 
een gezinslid geeft kan die zonder meer bij de stukken. De pincode is 
als optie altijd in te stellen, maar een je kunt dit ook afdwingen.

⊲ Leesrestricties toepassen. Het is mogelijk om niet toestaan dat stuk-
ken in een andere app te openen. Hiermee voorkomen we dat de grip 
op het document kwijt raakt. Ter vergelijking: als stukken in annota-
tie-applicaties zoals Goodreader of iAnnotate staan, zijn deze zon-
dermeer door een handige dief te bemachtigen. De OurMeeting-app 
slaat alle informatie encrypted op. Zolang een gebruiker de pincode 
gebruikt is het bijzonder lastig om bij de informatie te komen.

⊲ Bij verlies van de device ons bellen. Je stelt dan dat het apparaat niet 
meer vertrouwd is en wij zorgen dat de box geblokkeerd wordt. De 
eerste keer dat men probeert in te loggen zal de box leeg zijn. 

⊲ Twee-factor-authenticatie bij de online versie van jouw box.
⊲ Met regelmaat en nieuw wachtwoord afdwingen.
 

AVG en de interne organisatie

Zoals gezegd is OurMeeting een clouddienst van DocWolves uit Dor-
drecht. Een klant heeft niet alleen te maken met onze clouddienst, maar 
ook met manier waarop wij intern onze processen hebben ingericht.
De basis voor de veiligheid van onze applicatie ligt in het feit dat wij ISO 
27001;2013 gecertificeerd zijn en dat ISO 27002 is geïmplementeerd. 
Onze certificering zegt iets over hoe wij als organisatie met de beveili-
ging van informatie omgaan, hoe wij dit georganiseerd hebben en hoe 
wij veilig programmeren.

Wil je meer weten over wat deze certificering inhoudt, lees dan eens 
deze blogpost op onze website. Voor onze eigen bedrijfsvoering ma-
ken we net als andere organisaties gebruik van een aantal verschillende 
applicaties waarbinnen we persoonsgegevens opslaan. Wij hebben per 
applicatie een Privacy Impact Assessment gedaan en daarmee geïnven-
tariseerd in welke systemen wij persoonsgegevens hebben opgeslagen, 
hoe deze zijn beveiligd en wie daar bij kan.

Wij slaan persoonsgegevens op in zes systemen:

⊲ De secretariaatsomgeving waar de stukken worden verzameld en 
agenda’s gemaakt.

⊲ De Box-omgeving waar de stukken voor de app in staan.
⊲ Een ticketsysteem van de helpdesk
⊲ Een applicatie voor het versturen van Nieuwsbrieven.
⊲ Ons Customer Relation Management programma.
⊲ Onze Mail applicatie.

http://ourmeeting.nl/certificering-kijk-verder-dan-hippe-logos/
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Voor klanten is een uitgebreide rapportage over de Privacy Impact 
Assessment van al deze applicaties beschikbaar. Ben je klant en wil je 
die graag ontvangen? E-mail dan naar: helpdesk@ourmeeting.nl

Overige interne veiligheidsmaatregelen

Wij hebben de Productieomgevingen (de omgeving waarin onze 
klanten werken) gescheiden van de Ontwikkeling- en Testomgeving. 
Hierdoor kan de toegang tot de Productieomgeving worden beperkt tot 
alleen de mensen waarvoor dat strikt noodzakelijk is.

IP-restrictie

Om het beheer van de klantomgevingen vanuit één systeem te kunnen 
realiseren is er een Beheermodule. Deze is alleen beschikbaar vanuit 
onze kantoorlocatie (IP restrictie). De beheermodule heeft beperkte 
toegang tot de data die in het systeem is opgeslagen.

Restrictive access

We voeren een zeer restrictief toegangsbeleid tot de beheeromgeving. 
De enige mensen die recht hebben tot de beheeromgeving zijn de 
Helpdesk, de COO (ook chef helpdesk) en de CTO. Alle mensen die bij 
de beheeromgeving kunnen hebben een Verklaring Omtrent Gedrag en 
een uitgebreide geheimhoudingsclausule in hun arbeidsovereenkomst 
getekend.

Logging

Wanneer een klant een verzoek indient om te kijken naar een specifiek 
probleem van een specifiek document krijgt de helpdeskfunctionaris 
toegang tot zijn omgeving om bij de betreffende data te kunnen. Alle 
handelingen van iedereen worden gelogd zodat duidelijk is wat er door 
wie is gedaan.

Vier-ogen-principe

Voor het toevoegen van nieuwe personen aan de klantomgeving, 
nadat die omgeving al is opgeleverd, is het vierogenprincipe van toe-
passing. Alleen iemand die bij ons bekend is als beheerder van de 
klantorganisatie, mag per mail nieuwe personen laten toevoegen en 
verwijderen. Een helpdeskmedewerker verwerkt de mutaties en een 
collega controleert dit. Deze handelingen worden vastgelegd in Fresh-
desk.
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Legal Hack 

Deze en andere aspecten van de beveiliging zijn in ISO 27001 gere-
geld en gedocumenteerd. Wij worden daar jaarlijks op gecontroleerd 
en laten ook jaarlijks een externe partij een Legal Hack uitvoeren om 
te controleren of wij dat zelf ook goed hebben gedaan. Wij nemen 
hiermee passende technische en organisatorische maatregelen om de 
verwerking van persoonsgegevens te beveiligen.

Tickets

Binnen onze organisatie heeft alleen de afdeling helpdesk toegang tot 
het ticketsysteem. Het kan zo zijn dat een klant een verzoek doet waar-
voor er een wijziging in de software moet plaatsvinden. Wanneer dit 
verzoek wordt gehonoreerd, maken we voor de productieafdeling - in 
separaat een technisch ticketsysteem - een ticket aan. Met dat systeem 
werken zowel de helpdesk als de productieafdeling. Het ticketnummer 
van dat systeem wordt in Freshdesk geregistreerd. In het technisch 
ticketsysteem staan geen persoonsgegevens.

On premise

Het moge duidelijk zijn dat we bij OurMeeting heel veel waarde  
hechten aan maximale beveiliging van privacy. Maar als dit nog niet ver 
genoeg gaat, is het ook mogelijk om onze oplossing helemaal  
‘on premise’ te draaien. 

Wil je graag nader kennismaken, vraag dan een vrijblijvende 

demonstratie op locatie aan of een gratis 90 dagen proefperiode.

Neem contact op met OurMeeting: 088 - 374 71 37 

of mail naar info@ourmeeting.nl.

Demo


