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IBD Adviseert wachtwoordkluis 

 

Mensen zijn slecht in het verzinnen en onthouden van goede wachtwoorden waardoor bedrijfsgevoelige 

en/of privacygevoelige informatie vaak niet goed beschermd is. Er zijn veel voorbeelden van organisaties 

(denk bijvoorbeeld aan de gemeenten Lochem en Hof van Twente) waar datalekken hebben 
plaatsgevonden die terug te voeren zijn op zwakke wachtwoorden. Om die reden werken de 

Informatiebeveiligingsdienst (IBD) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hard aan het 

ontwikkelen van adviezen voor gemeenten om de veiligheidsrisico’s drastisch te verminderen. 

 

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) schrijft voor dat gemeenten een wachtwoordkluis 

/wachtwoordmanager beschikbaar stellen aan hun medewerkers. Het gebruik van een wachtwoordkluis 

wordt aanbevolen om het medewerkers makkelijker te maken om met het groeiend aantal wachtwoorden 
om te gaan. Mensen hebben steeds meer wachtwoorden nodig omdat ze met een groeiend aantal SaaS- 

en on-premise applicaties werken waar een gebruikersnaam en wachtwoord voor nodig is. 

 

Het dilemma van de wachtwoordkluis 

 

Tot nu toe werd een wachtwoordkluis gezien als dé oplossing om het gebruik van wachtwoorden veiliger 

te maken. Daarom beveelt de BIO het gebruik ervan aan. Helaas is het niet eenvoudig om de veiligheid 

door middel van een wachtwoordkluis te verbeteren. Het gebruik ervan geeft namelijk de volgende 

uitdagingen: 
 

Een wachtwoordkluis is geen garantie op betere wachtwoorden 
Als je een zwak wachtwoord in de kluis stopt, blijft het corresponderende account nog steeds slecht 

beveiligd. Het blijft daarmee de verantwoordelijkheid van de medewerker om sterke wachtwoorden in de 

kluis te zetten. 

 

Het gebruik van een wachtwoordkluis kan niet worden afgedwongen 
Omdat mensen het gebruik van een wachtwoordmanager vaak lastig vinden wordt die in de praktijk niet 
of nauwelijks gebruikt, zelfs nadat nadrukkelijk is geadviseerd om een wachtwoordmanager te gebruiken. 

Het blijft daarmee de verantwoordelijkheid van de medewerker om de kluis te gaan gebruiken. 
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Wachtwoordkluizen slaan wachtwoorden op 
Zodra iemand toegang tot de kluis heeft, liggen alle wachtwoorden op straat. Veiligheid blijft daarmee de 

verantwoordelijkheid van de medewerker. 

 

Veel wachtwoordkluizen zijn wellicht niet AVG-compliant 
Het Europese Hof van Justitie zich in juli 2020 uitgesproken over het Privacy-Shield en dit ongeldig 

verklaard. De juridische fundering voor het gebruik van Amerikaanse software, waaronder veel 
wachtwoordkluizen, is hiermee vervallen. Dit heeft direct gevolgen voor het voldoen aan de General Data 

Protection Regulation (GDPR) en dus de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 
Een wachtwoordkluis biedt geen inzicht in de online veiligheid van de gehele organisatie 
Een organisatie krijgt zo geen beeld van de urgentie om betere wachtwoorden te gebruiken of de stand 

van het verbeterproces van de gegevensbescherming. Of de verbetering van de gegevensbescherming in 

de organisatie op schema ligt of voldoet aan gestelde organisatie beleidseisen blijft zo nattevingerwerk. 

 
Veel gemeenten nog in de oriëntatiefase 
Elke gemeente staat dus voor een dilemma. Enerzijds wordt met de aanschaf van een wachtwoordkluis 

voldaan aan de BIO, anderzijds is het effect van deze aanschaf op de cyberveiligheid twijfelachtig. Een 

aantal gemeenten bevestigt dat de aanschaf van een wachtwoordklus niet tot gebruik heeft geleid. Het 

risico dat met deze investering het gewenste resultaat niet wordt bereikt is daarmee aanzienlijk. 

Bovendien kan de complexiteit van de oplossing de productiviteit van medewerkers negatief beïnvloeden. 

Dit kan er zelfs toe leiden dat ze afhaken en het beveiligingsproces en maatregelen gaan omzeilen omdat 
deze voor hen tot een onwerkbare situatie leiden. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat veel 

gemeenten zich nog in de oriëntatiefase bevinden. 

 
 
De vier vragen over wachtwoorden die elke gemeente zich zou moeten stellen: 

• Hoe maak je goede wachtwoorden? 

• Hoe zorg je dat overal goede wachtwoorden gebruikt worden? 

• Hoe zorg je dat wachtwoorden goed beschermd zijn binnen de kaders van de AVG? 

• Hoe krijg je inzicht en grip op de veiligheid van de organisatie als geheel? 

 

 

… 
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Wat doet MindYourPass anders?  

 

MindYourPass is geen wachtwoordkluis maar een gepatenteerde cybersecurityoplossing die een unieke 

combinatie vormt tussen veiligheid, gebruiksgemak en privacy. 

 

Hoe maak je goede wachtwoorden? 
Met MindYourPass hoef je nooit zelf meer wachtwoorden 

te verzinnen. Deze worden namelijk altijd door 
MindYourPass gegenereerd. Zo bescherm je al je 

accounts met de sterkst mogelijke wachtwoorden. 

MindYourPass maakt wachtwoorden van 128 tekens lang 

maar past deze automatisch aan als een site zulke lange 

wachtwoorden niet aan kan. 

 

Zo’n lang wachtwoord hoef je natuurlijk niet zelf te 

onthouden. Met MindYourPass gebruik je één makkelijk 
te onthouden wachtwoord om overal veilig in te loggen! 

Op onze apps kun je zelfs volstaan met je vingerafdruk of 

gezichtsherkenning. De techniek die dit mogelijk maakt is 

door ons internationaal gepatenteerd. Dat dit veilig is 

wordt bewezen door diverse audits en certificeringen. 

 

Hoe zorg je dat overal goede wachtwoorden gebruikt worden? 
Met behulp van de MindYourPass wachtwoord firewall krijgt je als organisatie inzicht in en controle over 

de veiligheid van online accounts. Dit product kan op basis van ‘business rules’ sterke wachtwoorden 

afdwingen op accounts. De business rules kunnen afgestemd worden op de wensen van de organisatie. 

Als de beveiligingseisen strenger worden kunnen ook de business rules aangescherpt worden. Op deze 

manier heeft de organisatie altijd grip op de veiligheid van accounts en is het gebruik van goede 

wachtwoorden niet langer vrijblijvend maar een (afgedwongen) beleid van de organisatie. 

 

Hoe zorg je dat wachtwoorden goed beschermd zijn binnen de kaders van de AVG? 
In tegenstelling tot een wachtwoordkluis slaat MindYourPass geen wachtwoorden op. In plaats daarvan 

worden wachtwoorden gegenereerd. Elke keer als je wilt inloggen, genereert MindYourPass exact 

hetzelfde wachtwoord voor jouw account opnieuw. Doordat MindYourPass wachtwoorden kan 

reproduceren hoeven ze niet te worden opgeslagen. Zonder kluis kunnen wachtwoorden dus niet zomaar 

op straat komen te liggen. 



 

5 Classification: Restricted (V2) 

 

Informatie die MindYourPass wél opslaat is anoniem. 

Hierdoor blijft de privacy van gebruikers beschermd. Als 

Nederlands product blijft deze informatie in Nederland.  

 

Hoe krijg je inzicht in en grip op de veiligheid van de 
hele organisatie? 
MindYourPass monitort de inlogactiviteiten op online 

accounts. Hierbij wordt onder andere de 

wachtwoordkwaliteit, het hergebruik van wachtwoorden 

en het zakelijke of privégebruik geregistreerd. 

Bovendien wordt geregistreerd of wachtwoorden 

gestolen zijn. Het MindYourPass Cyberdashboard geeft 

de organisatie toegang tot deze veiligheidsinformatie. 

Op dit dashboard kan het veiligheidsniveau van de 
organisatie bekeken worden, maar ook het 

verbeterproces op het gebied van accountbeveiliging. 

Mocht er sprake zijn van een datalek, dan functioneert 

het Cyberdashboard als een AVG-instrument bij het analyseren van, rapporteren over en aanpakken van 

het lek.  

 

 
 

  

Organisatie

MindYourPassMedewerker

Veiligheid 
doen we 
samen
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Privacy by design 

 

MindYourPass gelooft in een digitale wereld waarin veiligheid, privacy én gebruikersgemak de standaard 

zijn voor iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd of opleidingsniveau. De oplossing is daarom ontwikkeld 

volgens de concepten ‘Privacy by design’ en ‘Security by design’. Hierop is MindYourPass ISAE3000 en 

DataPro gecertificeerd. Recent is de hoge kwaliteit van MindYourPass op onder andere het aspect 

privacy in twee onafhankelijke audits vastgesteld. 

 
Geen persoonsinformatie 
De visie van MindYourPass is om geen 

persoonsinformatie te willen verwerken, laat 

staan te bewaren. Enkel om de gebruiker in het 

geval van een datalek te kunnen informeren, 

overweegt MindYourPass het emailadres van 

een gebruiker in een afgeschermde en 

geïsoleerde omgeving te bewaren. Voor alle 
overige gebruikerscommunicatie zal 

MindYourPass om een emailadres vragen, dat 

na communicatie direct weer vergeten wordt. 

Op deze manier garandeert MindYourPass 

anonimiteit voor haar gebruikers. 

 

Pseudo-anoniem monitoren 
Het monitoren van de kwaliteit van wachtwoorden en accountgebruik betreft gevoelige informatie. Daarom 

gebeurt dit pseudo-anoniem. Dat betekent dat de informatie door de organisatie niet zelf is terug te 

herleiden tot een persoon. Ook MindYourPass is hiertoe niet in staat. Terug herleiden kan alleen door de 

organisatie gedaan worden op basis van informatie die MindYourPass op verzoek van de organisatie kan 

verstrekken. Deze informatie vormt een tijdelijke sleutel voor de organisatie om accountgebruik aan 

medewerkers te koppelen. Dit proces kan geformaliseerd en geadministreerd worden zodat het 

gecontroleerd kan worden. MindYourPass is zo een oplossing die de privacy van medewerkers en 

gebruikers beschermt en tevens kan helpen om actie te ondernemen in het geval van een cyberincident. 
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Implementatie  

 

MindYourPass is als softwareoplossing (SaaS) volledig gebaseerd is op een bestaande (wachtwoord) 

infrastructuur. Omdat deze infrastructuur wereldwijd beschikbaar is, werkt MindYourPass overal en kan 

het dus gebruikt worden om alle online en on-premise accounts te beveiligen (zowel bedrijfskritische, 

shadow-IT en privé accounts). 

 

Makkelijke implementatie 
De implementatie van MindYourPass in de organisatie is eenvoudig en goedkoop. Zo zijn er geen 

aanpassingen nodig in de IT-infrastructuur, hoeft er geen (dure) hardware aangeschaft te worden en is 

het niet nodig om online applicaties aan te sluiten, te integreren of te configureren. MindYourPass kan 

naast bestaande 2FA/MFA-oplossingen bestaan en worden aangesloten op Azure Active Directory (AAD). 

Bovendien kan het een verlengstuk worden voor Microsoft single-sign on (SSO). 

 

Snel aan de slag 
Het gemak van MindYourPass maakt dat 
medewerkers snel aan de slag kunnen. 

Doordat het gebruik afgedwongen kan worden, 

wordt het gebruik van sterke wachtwoorden 

actief gestimuleerd wat de adoptiesnelheid 

verder verhoogt. Een implementatie van 

MindYourPass hoeft dus niet lang te duren. De 

return-on-investment kan continu gemonitord 
en gerapporteerd worden via het Cyber 

dashboard. MindYourPass wordt hiermee een 

efficiënte  cyber-securityoplossing die elke 

geïnvesteerde euro terugverdient. 

 

Variabele veiligheidsniveaus 
Afhankelijk van de wensen van de organisatie kunnen met MindYourPass verschillende gradaties van 

beveiliging worden geïmplementeerd. De beste beveiliging wordt verkregen als op elk account een sterk 
MindYourPass wordt afgedwongen. Elke medewerker heeft dan nog slechts één wachtwoord nodig voor 

elk van zijn/of haar applicaties. Je kan echter ook beginnen met het in kaart brengen en monitoren van 

alle accounts en de bijbehorende wachtwoordkwaliteit. Met MindYourPass kan traploos tussen 

verschillende beveiligingsgradaties getransformeerd worden. 
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Roadmap 

 

MindYourPass is een jong bedrijf met een unieke oplossing op het gebied van wachtwoordbeveiliging. Op 

dit moment worden alle belangrijke platforms ondersteund, waaronder Google Chrome, Microsoft Edge, 

Apple Safari, iOS en Android. In onderstaand overzicht staan de features die we nu al hebben. We 

werken hard aan de volgende game-changing features: 

 

Account delen zonder wachtwoord delen 
MindYourPass heeft een gepatenteerde oplossing om accounts met meerdere mensen te delen zonder 

dat het wachtwoord gedeeld hoeft te worden. Toegang tot een account kan te allen tijde weer ingetrokken 

worden. MindYourPass verwacht deze feature medio 2021 beschikbaar te hebben. 

 
MFA everywhere 
Vanaf het tweede kwartaal van 2021 kan het genereren van een wachtwoord in je browser gedelegeerd 

worden naar je telefoon. Dit biedt ongekend gebruiksgemak. Zo kun je je wachtwoord altijd genereren met 

behulp van je vingerafdruk of gezichtsherkenning. Het biedt ook extra veiligheid omdat je hiermee 
automatisch Multi-Factor Authenticatie (MFA) gebruikt. Voor organisaties biedt het ongekende 

beheermogelijkheden omdat MFA nu via één dashboard ingesteld en afgedwongen kan worden voor elke 

applicatie. 

 

Adaptable firewall 
Vanaf het tweede kwartaal van 2021 ondersteunt de MindYourPass firewall flexibele business rules die 

de organisatie controle en beheermogelijkheden geven over alle online applicaties die medewerkers 
gebruiken. MindYourPass wordt hiermee een verlengstuk van AAD en single-sign-on (SSO). 
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Features 

 

 
• Altijd de sterkst-mogelijke wachtwoorden zonder deze zelf te verzinnen of te onthouden 

• Overal veilig inloggen met: 

o 1(!) makkelijk-te-onthouden wachtwoord 

o Vingerafdruk, of 

o Gezichtsherkenning 

• Hybride modus voor snelle overstap 

• AAD integratie 

• Wachtwoorden worden niet opgeslagen 

• Gebruikers zijn anoniem 

• Organisatie-breed afdwingen van sterke wachtwoorden 

• Organisatie-breed monitoren welke onlineapplicaties worden gebruikt 

• Organisatie-breed meten van veiligheidsattributen van onlineaccounts 

• AVG-instrument voor preventie, rapportage en datalek analyse 

• Te auditen, real-time veiligheidsprofiel van onlineapplicaties 

• Browserondersteuning voor: Edge, Chrome, Safari, Brave en Firefox 

• Mobiel: Android en iOS 

• Wachtwoord generatie werkt zowel in werk- als in privéomgeving 

• Gratis voor privégebruik 
 

 

Audits en certificeringen 
 

 

MindYourPass is ontwikkeld volgens de concepten “Privacy by Design” en “Security by design”. Dit heeft 

geleid tot een kwalitatief hoogwaardige oplossing die ruimschoots voldoet aan de privacy eisen zoals die 
door de AVG worden gesteld. De kwaliteit van MindYourPass is inmiddels door diverse onafhankelijke 

partijen onderzocht en vastgesteld.    
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• MindYourPass aims to provide a solution to prevent the use of insecure passwords in an easy yet 
sophisticated way.  

• We can see a lot of attention has been paid to the security, privacy and usability aspects of their 

applications.  

• We found that they have a good security and privacy posture and that they are open to 
improvements.  

 

 

 

 

 

 

• MindYourPass has clearly been designed and built with a high level of security and privacy in 

mind. A key innovative feature is how it stores neither email address nor passwords. In addition it 

provides several layers of protections against attacks.  

• SIG identified six areas of improvement for the implementation. Due to the implemented design 

and abstractions, these improvements can be applied with relative ease. When applied, SIG 
regards security & privacy risk levels to be on par with state-of-the-art passwords managers. 

• MindYourPass is a relatively small system, with a clean and straightforward high level 

architecture, scoring 4.1 out of 5 for maintainability (top 20% of industry).  

 
 
 
 
 
 

 
• The Description fairly presents MindYourPass’s system that was designed and implemented  

• The controls stated in the description were suitably designed and implemented  

 

ISO25010/
ISO29100
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• MindYourPass has successfully demonstrated compliance with the Data Pro Code and is 

included in the Data Pro Register under number 27932360  

 

Contact 

 

Neem voor meer informatie contact op met Luc Beelen via telefoonnummer 06 29 01 65 78 of per mail 

luc.beelen@centric.eu.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


