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DIGITALE BEVEILIGING OP ORDE DANKZIJ 

SOFTWARE, SCANS EN ADVIES VAN ESET



Het Zeeuws Museum in de Abdij in het centrum van Middelburg vertelt het verhaal 
van Zeeland. De collectie van het museum geeft een rijk beeld van de Zeeuwse 
geschiedenis en cultuur. Van kasten vol Zeeuwse en exotische voorwerpen tot 

schilderijen, beelden en wereldberoemde 16e-eeuwse wandtapijten over 
zeeslagen. Door de collectie voortdurend op andere manieren te presenteren, 

brengt het museum gasten elke keer weer op nieuwe gedachten.

Jaarlijks trekt het Zeeuws Museum ongeveer 53.000 bezoekers. Twintig 
medewerkers en veertig vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor dit eigentijdse 
museum. IT speelt daarbij een belangrijke rol. Of het nu gaat om audiovisuele 

middelen, gratis wifi, kassasystemen, de collectiedatabase of werkplekken voor 
medewerkers. Voor al die systemen geldt dat de beveiliging op orde moet zijn. ESET 

zorgt daarvoor.
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Hoe voorkomen wij dat gegevens van het museum op straat 
belanden? Die vraag werd steeds relevanter omdat we onze 

collectie online tonen en medewerkers flexibeler willen werken.

-  Claudia Urru, hoofd bedrijfsvoering bij Zeeuws Museum.

GOEDE DIGITALE BEVEILIGING CRUCIAAL VOOR IMAGO.
 
“Afgelopen jaar hoorden we over de Wet meldplicht datalekken”, vertelt Claudia Urru, hoofd 

bedrijfsvoering van Zeeuws Museum. “De aankondiging van die wet herinnerde ons aan het belang van 

beveiliging van onze data. We stelden onszelf de vraag: hoe voorkomen wij dat gegevens van het 

Museum en onze relaties op straat belanden? Die vraag werd steeds relevanter omdat we onze 

collectie online tonen en medewerkers flexibeler willen werken en vaker thuis en onderweg inloggen.”

Volgens Urru is het voor het imago van het museum essentieel dat de digitale beveiliging op orde is. 

“Musea staan toch iets meer in de spotlight dan andere bedrijven, onder andere omdat we met publiek 

geld werken. Dat we betrouwbaar zijn, is heel belangrijk voor ons. Daarbij hoort het goed beschermen 

van vertrouwelijke data. Niet voor niets checkt onze accountant bij elke audit hoe het met onze 

digitale veiligheid gesteld is.” 

BEVEILIGING AANSCHERPEN MET TWEE-FACTOR 
AUTHENTICATIE. 

Het museum heeft geen eigen IT-afdeling en werkt daarom samen met j de vaste partner Delta 

Automatisering. Urru: “Delta adviseerde ons om twee-factor authenticatie in te voeren en de software 

daarvoor af te nemen bij ESET. Ze hadden al eerder naar volle tevredenheid samengewerkt en ESET 

rekende een prima prijs. De inkoop van hard- en software besteden wij uit aan Delta Automatisering, we 

hadden daarom geen reden om te vergelijken met andere mogelijke leveranciers. Ook omdat ESET voor 

ons een bekende partij was. We werken namelijk al bijna tien jaar met hun anti-malwaresoftware.” 

Al snel nadat het museum de knoop doorhakte, was de twee-factor authenticatie actief. “Alle 

medewerkers moeten nu naast hun gebruikersnaam en wachtwoord ook inloggen met een code die ze 

op hun smartphone ontvangen”, vertelt Urru. “Hoewel dat prima werkt, was het voor sommige, minder 

technische collega’s nog even wennen.”
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FRISSE BLIK OP DIGITALE VEILIGHEID.
 
Via Delta Automatisering kreeg Urru ook het aanbod om ESET een beveiligingsscan te laten doen.

“We vonden het wel interessant om een onafhankelijke partij eens naar onze beveiliging te laten kijken. 

We werken al jaren erg nauw samen met Delta Automatisering en een frisse blik kan geen kwaad. 

Zeker met de nieuwe wet voor datalekken in het vooruitzicht.” Twee medewerkers van ESET bezochten 

het museum om de scan toe te lichten. Alleen dat vond Urru al waardevol, “Voor onze 

anti-malwareoplossing vertrouwen we al jaren op ESET, maar we hadden nooit persoonlijk contact. 

Door het gesprek veranderde dat en kregen we nu ook persoonlijk advies. We werden benieuwd hoe 

het met onze digitale veiligheid gesteld was.”

URGENTE BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN TIPS VOOR DE 
LANGE TERMIJN.
 
Twee weken na de beveiligingsscan ontving Urru het rapport van ESET. “We kregen de resultaten heel 

netjes via een beveiligde link opgestuurd”, vertelt Urru. “Vanzelfsprekend kan ik niet ingaan op details 

van de uitkomsten. Maar ESET adviseerde bijvoorbeeld de servers op te delen in compartimenten, om 

de schade van eventuele malware te beperken. Ook kregen we de tip om de software op de servers te 

vernieuwen en gaf ESET het advies om organisatorisch enkele beveiligingsmaatregelen aan te scher-

pen.” Het rapport bevestigde ons idee dat het voor een kleine organisatie niet haalbaar is op de hoogte 

te zijn van alle te nemen maatregelen, en de objectieve scan van ESET waardevol is voor onze 

bedrijfsvoering.

Hoe goed beveiligingssoftware ook is, vaak zijn menselijke 
fouten de oorzaak van een infectie.

-  Claudia Urru, hoofd bedrijfsvoering bij Zeeuws Museum.
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Urgente uitkomsten uit het rapport heeft het Zeeuws Museum direct aangepakt. Andere punten staan 

op de to-do-lijst. Urru: “Voor een aantal maatregelen moeten we simpelweg sparen en veel 

organisatorische verbeterpunten vragen om wat voorbereidingen. Zo reizen veel collega’s met de trein 

naar het werk en inloggen op wifi in de trein is niet slim vanuit veiligheidsoogpunt. We moeten daarom 

goed nadenken over alternatieven die we die medewerkers kunnen bieden. Geven we ze bijvoorbeeld 

een telefoon van de zaak of lossen we het anders op? En we willen medewerkers ook bewust maken 

van veiligheidsaspecten. Daarom komt ESET binnenkort een security awareness training geven.  

Want hoe goed beveiligingssoftware ook is, vaak zijn menselijke fouten de oorzaak van een infectie.”
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Voor onze anti-malwareoplossing vertrouwen we al jaren op ESET, maar we hadden 

nooit persoonlijk contact. Door het gesprek veranderde dat en kregen we persoonlijk advies.

We werden benieuwd hoe het met onze digitale veiligheid gesteld was.

-  Claudia Urru, hoofd bedrijfsvoering bij Zeeuws Museum.



UITDAGINGEN
 
•  Voldoen aan de Wet meldplicht datalekken

•  Ervoor zorgen dat medewerkers veilig kunnen inloggen

•  Objectieve beoordeling van de digitale beveiliging

•  Medewerkers bewustmaken van veiligheidsaspecten

OPLOSSINGEN
 
•  ESET Endpoint Security Advanced

•  ESET Secure Authentication

•  ESET Remote Administrator

•  Security Scan Advanced

RESULTAAT
 
•  Veilig werken met twee-factor authenticatie

•  Zicht op de digitale veiligheid en concrete verbetermaatregelen
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SAMENVATTING


