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Managementsamenvatting
De bibliotheek krijgt een steeds nadrukkelijker maatschappelijke rol in het digitale domein.
Wi-Fi is daarbij een essentiële voorziening die niet mag ontbreken in bibliotheken. We concluderen dat Wi-Fi momenteel op een adequaat niveau door bibliotheken wordt aangeboden,
maar dat er ruimte is voor verbetering van de beveiliging van de verbinding. Om risico’s voor
de gebruikers te minimaliseren zou, conform aanbevelingen van o.a. Forum Standaardisatie,
gebruik moeten worden gemaakt van WPA2 Enterprise of WPA2 met PPSK (Private PreShared Key: een persoonlijk wachtwoord) als beveiligingsmethode (en niet meer van open
netwerken of een gedeeld wachtwoord).
Veilig Wi-Fi maakt het eerste gebruik van het netwerk minder laagdrempelig, omdat inloggen
met een account nodig is. Een aantal partijen zet daarom in op aanvullende diensten om
aanmelden bij een beveiligd netwerk eenvoudiger te maken. We zien twee typen oplossingen
in gebruik: een aanmeldzuil (op basis van PPSK) en roaming (op basis van WPA2 Enterprise).
Roaming biedt als aanvullend voordeel dat gebruikers die elders al een account hebben gemaakt, dit ook in de bibliotheek kunnen gebruiken (en automatisch kunnen verbinden als zij
al eerder een roamingnetwerk hebben gebruikt). Een nadeel van roaming is dat, tot nu toe,
het aanmaken van een account (via een webpagina of SMS) de eerste keer meer werk kost.
Oplossingen op basis van zuilen en PPSK zijn vooralsnog eenvoudiger in gebruik.
Als een gebruiker eenmaal een roamingnetwerk heeft gebruikt, is het daarna zeer eenvoudig
om dit netwerk ook op andere locaties te gebruiken. De meerwaarde van roaming stijgt dan
ook naarmate meer locaties zich aansluiten. In die zin zou de bibliotheek een voortrekkersrol
kunnen nemen door ook op haar locaties roaming aan te bieden. Bibliotheken herkennen dat
roaming gebruikersgemak en meerwaarde kan bieden, en er lijkt weinig bezwaar te zijn
tegen adoptie van roaming Wi-Fi. De actieve interesse is echter beperkt, en grotendeels
afhankelijk van andere voorwaarden waaronder kosten, privacy, compatibiliteit en deelname
van andere bibliotheken.
We onderscheiden drie scenario’s om de aanpak rondom veilig Wi-Fi voor bibliotheken vorm
te geven:
Beschrijving

Veiligheid

Gebruikerscomfort

Strategische
waarde

Veiligheidsrisico’s
bij onvoldoende
beveiligde Wi-Fi

Niet alle veiligere
opties zijn even gebruikersvriendelijk
als een open netwerk

Afbreekrisico imago
bibliotheek (zeker bij
veiligheidsincidenten)

0. Nulscenario
Huidige aanpak
wordt voortgezet.
Het beveiligingsniveau van gast-Wi-Fi
loopt sterk uiteen.

Geen schaalvoordelen
mogelijk
Koppeling landelijke
diensten (online bibliotheek) aan Wi-Fiaccount vergt maatwerk per organisatie
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Beschrijving

Veiligheid

Gebruikerscomfort

Strategische
waarde

1. Landelijke Wi-Fi-aanpak zonder roaming
Kwaliteitscode zet
standaard voor beveiligingsniveau en
bibliotheken kiezen
individueel hun
strategie om te conformeren aan de
code.

Code biedt handvatten aan
organisaties om
veiligheidsrisico’s
te signaleren en te
verkleinen

Er wordt geen eenduidige aanpak
gevolgd m.b.t roaming, waardoor dit
beperkt van de
grond komt.

Beperkt schaalvoordelen mogelijk
Koppeling landelijke
diensten (online bibliotheek) aan Wi-Fiaccount vergt maatwerk per organisatie

2. Landelijke aanpak Wi-Fi op basis van roaming
KB formuleert voorkeursaanpak
rondom roaming
waaraan organisaties kunnen
deelnemen.

Bij opvolging van
aanpak worden veiligheidsrisico’s
beperkt.

Gebruikers kunnen
op deelnemende locaties van de
openbare bibliotheek inloggen met
hetzelfde roamingaccount

Schaalvoordelen mogelijk
Opbouw uniform
imago van bibliotheken als punten voor
veilig participeren in
digitaal domein
Op termijn is koppeling landelijke
diensten (online bibliotheek) aan Wi-Fiaccount een optie

Voor het implementeren van het scenario ‘landelijke aanpak roaming voorzien we drie mogelijke oplossingsrichtingen:
Oplossingsrichting

Beschrijving

Voordelen

Nadelen

Roaming via één
partij

KB selecteert één
partij die voor de
bibliotheken een
roamingdienst levert

Efficiënte aanpak

Gebruikers van andere roamingoplossingen moeten
alsnog een account
aanmaken

Multi-roaming

KB selecteert
meerdere partijen
die voor de bibliotheken
roamingdiensten
leveren

Gebruikers worden
maximaal gefaciliteerd

Er moet met meerdere partijen
afspraken worden gemaakt

Gebruikers creëren
een landelijk account voor online
bibliotheekdiensten
waarmee zij eveneens toegang
hebben tot de gastWi-Fi

Bibliotheekleden
worden maximaal
gefaciliteerd

Roaming met KB
als Identity Provider

6

Kostbare oplossing
Vergt landelijke koppeling ledendatabase
Vergt medewerking
aanbieder roamingoplossing
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Uitgaande van de drie genoemde opties achten we de optie Roaming met KB als Identity
Provider het meest interessant op de langere termijn. Echter kunnen de potentiële voordelen van deze route op korte termijn nog beperkt worden benut. We zien deze route dan ook
als een toekomstige route die vooral niet zou moeten worden uitgesloten door de route die
op de korte termijn wordt gekozen. We bevelen de KB aan om in overleg te treden met één
of meer aanbieders van roaming over of en hoe zij de optie ‘Roaming met KB als Identity
Provider’ denken in te vullen. Op basis hiervan kan worden besloten met welke partij(en)
verdere samenwerking opportuun is.
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond
De openbare bibliotheek is voor veel mensen een toegangspoort tot informatie, kennis en
cultuur. De Bibliotheekwet1 beschrijft de maatschappelijke functie van de openbare bibliotheek op hoofdlijnen als ‘lezen, leren en informeren’. De bibliotheek van tegenwoordig is
echter niet langer slechts een ‘gebouw met boeken’, maar een ontmoetingsplaats met een
maatschappelijke rol. De functie van de bibliotheek beweegt mee met maatschappelijke veranderingen.
Digitalisering neemt een steeds grotere rol in de samenleving in, en de bibliotheek digitaliseert mee. Digitale vaardigheden en toegang tot ICT-faciliteiten zijn belangrijke
randvoorwaarden voor deelname aan de digitale maatschappij. Digitale vaardigheden zijn
noodzakelijk om overheidszaken te regelen bij de ‘Digitale Overheid’, online onderwijs te
volgen en zorg op afstand te ontvangen. Ook sociale contacten en commerciële dienstverlening gebeuren in toenemende mate digitaal. De gevoeligheid van gegevens die worden
verstuurd over het net neemt toe. Een veilige internetverbinding is daarom van steeds groter
belang. Hierbij gaat het niet alleen om veilig internetgebruik (mediawijsheid) maar ook om
de beschikbaarheid van een beveiligde verbinding, die niet kan worden afgeluisterd of gemanipuleerd, en een hoge mate van beschikbaarheid kent.
In de afgelopen jaren zien we een opkomst van mobiel internet, en zijn steeds meer mensen
‘altijd online’. Ondanks de ontwikkelingen op het vlak van 3G, 4G en nu 5G wordt ook toegang via de vaste verbinding thuis en Wi-Fi nog onverminderd veel gebruikt. Cisco voorspelt
een vervijfvoudiging van het aantal publieke Wi-Fi-hotspots in Centraal en Oost-Europa in
de periode 2018-2023.2
Wi-Fi-hotspots worden gezien als essentiële voorziening voor openbare gelegenheden, zoals
overheidsgebouwen, winkels, cafés en kantoren. Om burgers te voorzien in toegang tot het
internet bieden ook steeds meer bibliotheken gratis Wi-Fi aan. Hiernaast bieden zij andere
faciliteiten zoals bezoekers-PC’s en leenlaptops. Ook bieden zij ondersteuning bij ontwikkeling van digitale basisvaarheden, mediawijsheid en bij omgang met de digitale overheid,
zoals het aanvragen van uitkeringen en toeslagen.

1.2 Aanleiding
Doordat dienstverlening in toenemende mate via het internet plaatsvindt, is de betrouwbaarheid van de internetverbinding van steeds groter belang. Een betrouwbare verbinding
kent een hoge kwaliteit (beschikbaarheid/uptime) en is veilig: niet af te luisteren en niet te
manipuleren door kwaadwillenden. Voor thuissituaties is de beveiliging van Wi-Fi “met
wachtwoord” veelal adequaat. Voor openbare locaties is dit echter niet zo. Doordat het
wachtwoord gedeeld wordt met alle bezoekers, is het mogelijk om verkeer van andere gebruikers van hetzelfde netwerk af te luisteren. Op netwerken waar helemaal geen
wachtwoord wordt gebruikt (‘open’ netwerken) speelt dit nog sterker. Het gebruik van open
netwerk is echter wel te begrijpen: het moeten invullen van een wachtwoord is wat omslachtig bij een kort bezoek. Het faciliteren van een (potentieel) onveilige Wi-Fi-omgeving brengt

1

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) 2015.

2

Cisco (2020). Cisco Annual Internet Report Highlights Tool. [cisco.com]
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gebruikersrisico’s met zich mee. Het overgrote deel van de Nederlanders dat gebruikmaakt
van onveilige gast- of publiek-Wi-Fi netwerken is zich hier echter onvoldoende van bewust.3
De laatste jaren zijn verschillende initiatieven ontstaan voor het realiseren van veilig openbaar Wi-Fi. Deze initiatieven bieden een dienst aan waarmee Wi-Fi-netwerken worden
beveiligd op basis van een eenmalig aan te maken account, dat vervolgens op alle aangesloten Wi-Fi-netwerken kan worden gebruikt. Dit is vergelijkbaar met ‘roaming’ op mobiele
netwerken, waar je met een Nederlandse mobiele telefoon zonder moeite gebruik kunt maken van een buitenlands mobiel netwerk. Aanbieders van dergelijke “Wi-Fi roaming” zijn
onder andere Govroam en Eduroam, met als doelgroep respectievelijk overheidsmedewerkers en studenten en onderwijspersoneel. In de bibliotheekwereld is het initiatief Biebroam
opgestart. Publicroam tenslotte is gericht op roaming voor publieke ruimtes meer in het
algemeen.
De Wi-Fi-roamingsystemen maken gebruik van een beveiligingsmodus van Wi-Fi waarbij de
gebruiker individueel wordt geïdentificeerd door de roamingaanbieder (WPA2 Enterprise).
Daarbij wordt ook het netwerk geïdentificeerd, waarmee voorkomen wordt dat de gebruiker
automatisch verbindt met een ‘nepnetwerk’. Dit maakt het voor kwaadwillenden uiteraard
lastiger om een netwerk met dezelfde naam op te zetten, met het doel dat mensen zich per
ongeluk bij een frauduleus netwerk aanmelden. Bijkomend voordeel is dat een gebruiker die
eenmaal is geregistreerd, automatisch wordt verbonden met Wi-Fi op alle locaties waar de
roamingpartij actief is – zonder opnieuw te hoeven inloggen.
Op dit moment is er geen eenduidige oplossing die door alle openbare bibliotheken wordt
gebruikt. Als gevolg hiervan bieden sommige bibliotheken onveilige Wi-Fi, zoals Wi-Fi zonder
wachtwoord, of Wi-Fi op basis van zogenaamde ‘captive portals’, terwijl er veiligere alternatieven bestaan.
De Koninklijke Bibliotheek (KB) onderkent het belang van veilig Wi-Fi en geeft aan dat bezoekers van openbare bibliotheken mogen rekenen op een gratis, veilige en gastvrije Wi-Fiomgeving. 4 De KB heeft samen met Publicroam bij het SIDN-fonds een projectvoorstel voorgelegd voor het aanbieden van een oplossing. Dit voorstel is gehonoreerd. Een voorwaarde
voor de uitvoering van dit project is dat er een behoefteonderzoek wordt uitgevoerd naar
een veilige oplossing voor Wi-Fi in openbare bibliotheken.

1.3 Doel van dit onderzoek
Dit onderzoek beoogt in kaart te brengen in hoeverre een veilige en gastvrije Wi-Fi-oplossing
opportuun is.
Van belang hierbij is dat de kernwaarden van de bibliotheek geborgd blijven. Zo dient het
netwerk laagdrempelig toegankelijk te zijn, ook voor mensen zonder financiële mogelijkheden of met lage (digitale) geletterdheid. Het netwerk dient bovendien niet-commercieel te
zijn, passend bij de onafhankelijke positie van bibliotheken.
Uit bovenstaande achtergrond volgen de hoofdvraag voor dit onderzoek:
Is er noodzaak voor, en draagvlak onder, openbare bibliotheken (c.q. hun bezoekers)
om over te stappen naar een veiligere (op roaming gebaseerde) vorm van gast-WiFi?

3

Norton (Symantec) (2017). Norton Wi-Fi risk report.

4

SIDN Fonds (n.d.) Projecten: veilig open Wi-Fi voor de bieb. [www.sidnfonds.nl]
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Het doel van de beantwoording van deze vraag is om te bepalen welke factoren ondersteunend c.q. bepalend zijn voor een succesvolle uitrol van veilige Wi-Fi. Ter beantwoording van
de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen gedefinieerd:
1. Wat is het belang van veilige en gebruiksvriendelijke gast-Wi-Fi in de openbare bibliotheken?
2. Wat is de huidige situatie met betrekking tot veiligheid en gebruiksvriendelijkheid
van gast-Wi-Fi in openbare bibliotheken?
a. Welke oplossingen zijn reeds in gebruik door openbare bibliotheken en wat
zijn de ervaringen?
b. Is het wenselijk om de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van Wi-Fi in
openbare bibliotheken te verbeteren? Waarom?
3. Als het wenselijk is om verbeteringen door te voeren:
a. Welke bestaande oplossingen in de markt sluiten hierop het best aan?
b. Is het haalbaar voor openbare bibliotheken om wenselijke oplossingen te
implementeren?
c. Welke rol kan de Koninklijke Bibliotheek vervullen om openbare bibliotheken
te ondersteunen om geschikte oplossingen te overwegen en in gebruik te
nemen?
Het feit dat er een gehonoreerde fondsaanvraag ligt voor het uitrollen van Publicroam is één
van de aanleidingen voor het onderzoek, maar speelt geen rol in de uitkomsten. Het onderzoek is onafhankelijk, en de onderzoekers hebben geen belang bij de uitkomsten van het
onderzoek. Zelfs wanneer public roaming een gewenste oplossing zou blijken, betekent dit
niet automatisch dat dit ook door de organisatie Publicroam geleverd dient te worden. We
spreken in het onderzoek daarom over “public roaming” wanneer we het concept van roaming in publieke ruimtes bedoelen, en “Publicroam” wanneer we de organisatie bedoelen.
Het ligt voor de hand dat bibliotheken naast gast-Wi-Fi ook nog een netwerk voor het eigen
personeel hebben, of wellicht voor andere (interne) doeleinden zoals kassasystemen; dit valt
buiten scope van dit onderzoek. In het vervolg van het rapport spreken we, omwille van de
leesbaarheid, over “Wi-Fi” en laten we de kwalificatie “gast” weg.

1.4 Onderzoeksaanpak
Voor de uitvoering van dit onderzoek maken we gebruik van interviews met managers, directeuren en/of IT-beheerders van openbare bibliotheken inclusief locatiebezoeken bij de
bibliotheken, alsmede een online vragenlijst. De vragenlijst is parallel aan de locatiebezoeken
uitgezet onder bibliotheekorganisaties.

1.4.1 Interviews en locatiebezoeken
Ter voorbereiding van de locatiebezoeken hebben we documentatie bestudeerd over de visie
van openbare bibliotheken rondom veilig Wi-Fi (deskresearch). Deze interviews vonden
plaats aan de hand van een semigestructureerd interviewprotocol. In dit interviewprotocol is
een lijst met onderwerpen en vragen opgesteld, die ruimte biedt voor verdiepende vragen
tijdens de gesprekken. In augustus en september zijn er bij tien bibliotheken interviews
afgenomen met managers, directeuren en/of IT-beheerders, en hebben er locatiebezoeken
plaatsgevonden.
Doel van de locatiebezoeken was om een beeld te krijgen van de huidige Wi-Fi-oplossingen
en faciliteiten op locaties. Voor de interviews en locatiebezoeken is gestreefd naar een gevarieerde set in termen van bibliotheekorganisaties. In overleg met de opdrachtgever zijn
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tien bibliotheekorganisaties geselecteerd. De doelgroep van de respondenten was primair de
directie, bij een aantal bibliotheken is er gesproken met IT-managers. Voor een toelichting
op de selectie van de locaties voor de interviews en locatiebezoeken en de gesprekspartners,
zie Bijlage 1.

1.4.2 Online vragenlijst
Naast de interviews en de locatiebezoeken is ook een online vragenlijst uitgezet onder de
openbare bibliotheken. De vragenlijst omvat een lijst met vragen over de volgende onderwerpen (voor de volledige vragenlijst, zie Bijlage 2):
•
•
•
•

Karakteristieken van de bibliotheek
Huidige Wi-Fi-implementatie en ervaringen hiermee
Vereisten aan het aanbieden van Wi-Fi en de het belang van aspecten van roaming
Behoeften aan een andere oplossing voor het aanbieden van Wi-Fi

De online vragenlijst stond open voor bibliotheken van begin september tot en met begin
oktober. Middels een link in de nieuwsbrief van de KB is de vragenlijst uitgestuurd naar de
bibliotheken. Deze nieuwsbrief wordt periodiek verstuurd naar 1.800 abonnees, waaronder
medewerkers van de 150 openbare bibliotheken. Het doel was hierbij om minimaal 50 respondenten te verzamelen en om een goede spreiding te realiseren van de bibliotheken zodat
de resultaten representatief zijn. Uiteindelijk is een respons behaald van 50 compleet ingevulde vragenlijsten door respondenten. Voor een uitgebreide toelichting van de respons, zie
Bijlage 1.

1.5 Leeswijzer
Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 gaan we in op de technische achtergrond.
In hoofdstuk 3 gaan we in op de digitale activiteiten van bibliotheken. Vervolgens bespreken
we in hoofdstuk 4 het huidige aanbod van Wi-Fi in de openbare bibliotheek. Hoofdstuk 5
beschrijft overwegingen bij nieuwe Wi-Fi-oplossingen. In hoofdstuk 6 presenteren wij de
conclusie en aanbevelingen van dit onderzoek.

12
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2 Technische achtergrond en analyse
Wanneer de beveiliging van het netwerk ontbreekt of is achterhaald, kunnen andere gebruikers van dit netwerk alle data opvangen die het netwerk opgaat met tools als een
‘netwerksnuffelaar’. Dit is software ontworpen om data uit een netwerk te onderscheppen
en te decoderen. Dit kan grote gevolgen hebben, wanneer er gevoelige informatie (bijvoorbeeld emailadressen, login-ID’s en creditcardgegevens) onversleuteld over het netwerk
wordt verstuurd kan deze dus worden opgevangen door een kwaadwillend persoon en worden ingezet om identiteitsfraude mee te plegen.
We merken hierbij op dat steeds meer diensten overstappen op “end-to-end” encryptie. Het
bekende “slotje” in de browser maakt dat de verbinding tussen gebruiker en dienst beveiligd
is en risico’s sterk worden beperkt wanneer de verbinding toch zou worden afgeluisterd.
Desondanks is het van belang dat de onderliggende infrastructuur veilig is. Met geraffineerde
trucs en als gevolg van beveiligingsmanco’s in de apparatuur en software is het daarbij immers toch vaak mogelijk om schade aan te richten.

2.1 Architectuur van een Wi-Fi-dienst
Om een Wi-Fi-dienst te realiseren zijn verschillende functionele onderdelen benodigd:
•

•
•
•

Een eindgebruikersapparaat; meestal voorziet de eindgebruiker hier zelf in (bijvoorbeeld een eigen laptop, tablet of smartphone), maar in bibliotheken worden ook
apparaten (vaak vaste computers) beschikbaar gesteld.
Wi-Fi-infrastructuur; dit zijn de basisstations en bijbehorende apparatuur die het WiFi-netwerk op locatie uitzenden.
Een internetverbinding.
Indien wordt gebruik gemaakt van een roamingoplossing of toegang per gebruiker:
een account voor de gebruiker en een roamingdienst.

Onderstaande Figuur 1 toont de relevante onderdelen en de bijbehorende rollen in onderlinge
verhouding.

Accounts

Roamingdienst

I dent it y provider ( I dP)

Internetverbinding op locatie
I nt ernet service provider ( I SP)

Roam ing provider

Wi-Fi-infrastructuur op locatie
I CT- infrast ruct uuraanbieder

Eindgebruikersapparaat
Eindgebruiker

Figuur 1 Functionele rollen bij het aanbieden van Wi-Fi-infrastructuur

In het vervolg van deze paragraaf gaan we in op de keuzes die kunnen worden gemaakt
rondom de Wi-Fi-infrastructuur, en de manieren waarop toegang en beveiliging kan worden
geregeld. Daarna gaan we in op de verschillende manieren waarop dit te organiseren is.
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2.2 Beveiliging van het Wi-Fi-netwerk
Er zijn verschillende manieren om een Wi-Fi-netwerk te beveiligen. Deze zijn te kenmerken
door het beveiligingsmodel:
•

Bij open Wi-Fi-netwerken mag ieder apparaat (‘station’ in Wi-Fi-termen) verbinding
maken, kan ieder station meeluisteren met alle verkeer en bestaat geen verificatie
van het netwerk. In sommige gevallen wordt het verkeer nog wel beveiligd met een
afgesproken (door het netwerk verstrekte) shared key, wat nauwelijks extra veiligheid biedt. Authenticatie van het netwerk is bij PSK over het algemeen niet mogelijk.
Captive portal-netwerken zijn eveneens open netwerken met gelijk beveiligingsniveau. Gebruikers moeten echter inloggen via een inlogpagina om gebruik te
kunnen maken van het internet. De risico’s op het radiodeel zijn echter gelijk aan
die bij open netwerken.

Internet

Wi-Fi-hotspot

Kwaadwillend persoon

Apparaat bezoeker bibliotheek

Kan de communicatie afluisteren

Onbeveiligde draadloze verbinding

Figuur 2 Schematische weergave open netwerk

•

14

Bij pre-shared key (PSK)- of ‘Personal’-netwerken kunnen alleen stations verbinding maken die over een bepaalde sleutel beschikken. Daarna is het verkeer
eventueel ook gecodeerd met een sleutel. Voor het aanmelden op het netwerk is een
wachtwoord nodig, zonder dit wachtwoord is het verkeer niet af te luisteren. Iedereen die het wachtwoord weet kan dit wél. Authenticatie van het netwerk is bij PSK
over het algemeen niet mogelijk.
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Internet

Wi-Fi-hotspot

Kwaadwillend persoon
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Figuur 3. Schematische weergave netwerk met WPA2-personal encryptie met PSK

•

Bij private pre-shared key (PPSK)-netwerken wordt aan iedere gebruiker een
eigen, uniek wachtwoord uitgedeeld voor toegang tot het netwerk. De verbinding is
daarna ook met een unieke sleutel beveiligd. Hierdoor is de verbinding niet af te
luisteren, ook voor andere gebruikers van hetzelfde Wi-Fi-netwerk. PPSK is een nietgestandaardiseerde technologie, en beschikbaarheid is afhankelijk van de fabrikant
van de gebruikte Wi-Fi-apparatuur. Authenticatie van het netwerk is bij PPSK niet
mogelijk. De oplossing is onder andere onder de namen ePSK (Cambium) of Identity
PSK (Cisco) beschikbaar. De werking is echter in alle gevallen (voor wat betreft authenticatie en beveiliging van de verbinding met de eindgebruiker) hetzelfde; de
verschillen zitten in de wijze waarop wordt gekoppeld met de identity provider en de
manier waarop de gebruiker aan een code kan komen. Wanneer we in dit rapport
over PPSK spreken bedoelen we alle vergelijkbare implementaties.

•

Bij enterprise-netwerken vindt authenticatie plaats op basis van individuele gebruikersidentificatie. Daarnaast kan een station ook het netwerk authenticeren.
Afluisteren is niet mogelijk omdat iedere gebruiker altijd een eigen sleutel krijgt toegewezen.
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Figuur 4 Schematische weergave netwerk met WPA2 Enterprise encryptie

Roamingnetwerken zijn beveiligingstechnisch gelijk aan enterprise-netwerken omdat
dezelfde technologie wordt gebruikt. De gebruikersaccounts worden echter bijgehouden
door de identity provider (IdP). Hierbij kan de roamingaanbieder zelf als IdP optreden
(bijv. een gebruiker kan bij Publicroam een account aanmaken) of kan deze de authenticatieverzoeken doorsturen naar andere IdP’s (bijv. bij Eduroam wordt het verzoek tot
aanmelden bij de wi-fi geauthentiseerd bij de onderwijsinstelling waar een gebruiker
studeert of werkt). Gebruikers maken eenmalig een account aan en kunnen hiermee op
alle aangesloten netwerken automatisch inloggen. De roamingpartij beheert en checkt
de inloggegevens, zodat de locatie-houder dat niet hoeft te organiseren (en daarbij de
nodige AVG-maatregelen moet treffen). Hiertoe maken de locatiehouder en roamingpartij(en)5 afspraken. In Nederland zijn Eduroam (voor studenten en onderwijspersoneel)
en Govroam (voor overheidspersoneel) de meest bekende voorbeelden van roamingnetwerken, echter richten zij zich maar op een deel van de bezoekers van de bibliotheek.
Biebroam is voor alle bezoekers van bibliotheken waar dit wordt aangeboden toegankelijk, Publicroam is voor alle bezoekers van publieke ruimten waar dit wordt aangeboden
toegankelijk.

5

Via technieken als Hotspot 2.0 kunnen per locatie meerdere roamingnetwerken worden ondersteund.
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Bij alle netwerken kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen (zoals MAC-filtering,
waarmee apparaten op basis van hun unieke nummer wel of niet worden toegelaten). Dit
heeft vanuit perspectief van afluisteren en veiligheid echter nauwelijks impact (bij MACfiltering speelt bijvoorbeeld dat de MAC-adressen op zichzelf afgeluisterd zouden kunnen
worden, en de filtering eenvoudig kan worden omzeild door een afgeluisterd adres aan te
nemen).
De beveiligingsmodellen zijn toepasbaar op basis van verschillende beveiligingstechnologieën. De allereerste Wi-Fi-netwerken maakten gebruik van WEP (het, optimistisch
genaamde, Wired Equivalent Privacy). Doordat de in WEP gebruikte beveiligingsalgoritmes
in de loop der tijd ‘gekraakt’ zijn, zijn opvolgers geïntroduceerd. In 2003 kwam de WPAstandaard (Wi-Fi Protected Access) beschikbaar; later opgevolgd door WPA2 en (recent)
WPA3. Alle versies van de WPA-standaard zijn geschikt te maken voor de hierboven genoemde modellen, maar nieuwere versies zijn daarbij veiliger. WPA3 wordt op dit moment
nog niet door alle randapparatuur ondersteund.
Authenticatie van het netwerk
Bij onvoldoende beveiligde netwerken bestaat eveneens het risico dat een gebruiker onbewust gebruikmaakt van een frauduleus netwerk. Gebruikers kunnen bij een laag
beveiligingsniveau (niet zijnde WPA2 Enterprise) niet controleren of het netwerk bonafide
is. In de volgende figuur lichten we toe hoe dit werkt. Hier zien we dat een kwaadwillende
een frauduleus netwerk instelt met dezelfde of nagenoeg dezelfde netwerknaam (SSID)
als het Wi-Fi-netwerk van de bibliotheek, bijvoorbeeld ‘gastwifi bibliotheek’ of ‘Wifi bibliotheek’. De kans bestaat dat je als gebruiker nietsvermoedend inlogt op frauduleuze
netwerk. De kwaadwillende kan vervolgens bijvoorbeeld verkeer omleiden naar een eigen
webserver. Daarmee zou de kwaadwillende een ‘neppagina’ van (bijvoorbeeld) een bank
kunnen presenteren, om zo inloggegevens af te troggelen van de nietsvermoedende gebruiker. Als gebruiker ben je dan in de veronderstelling dat je gebruikmaakt netwerk van
de vertrouwde partij, de bibliotheek, terwijl in werkelijkheid het frauduleuze netwerk wordt
gebruikt.
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Figuur 5 Afluisteren verkeer door inzet van frauduleus netwerk

Voor overheidsorganisaties6 geldt het advies WPA2 Enterprise voor eigen netwerken.7 Voor
gast-Wi-Fi netwerken bij die overheidsorganisaties bestaat een uitzondering, maar het is de
vraag of deze uitzondering blijft bestaan. Het conceptadvies van het Forum Standaardisatie
adviseert om de standaard WPA2 Enterprise verplicht te stellen voor gast-Wi-Fi van (semi)overheden.8 Dit advies is momenteel onder consultatie.
WPA2 Enterprise wordt erkend als veilig omdat zowel netwerk als individuele verbindingen
met het netwerk zijn beveiligd. Bij andere standaarden bestaat het risico van het afluisteren
van het verkeer via een frauduleus netwerk.

6

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi)publieke sector.

7

Forum Standaardisatie (2016). Lisjt open standaarden. WPA2 Enterprise. [forumstandaardisatie.nl]

8

Forum Standaardisatie (24 juni 2020). Agendapunt 3B Intakeadvies aanpassing toepassingsgebied
WPA2 Enterprise. [forumstandaardisatie.nl]
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3 De digitale activiteiten van bibliotheken
In dit hoofdstuk gaan we in op de veranderingen binnen de bibliotheek, zowel op strategisch
niveau (functie van de bibliotheek) als operationeel niveau (programma’s en de faciliteiten
die op locaties worden aangeboden). Daarbij zoomen we in op de aanpak rondom digitale
vaardigheden en ICT-faciliteiten voor bezoekers.

3.1 Functie van de bibliotheek
Uit de gesprekken met bibliotheekmedewerkers komt naar voren dat de rol van de bibliotheek steeds meer verschuift naar een maatschappelijke rol gericht op het aanleren van
basisvaardigheden, zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij (‘een leven lang leren’). De bibliotheek is niet alleen toegangspoort tot informatie maar draagt deze ook actief
over middels educatieve activiteiten. De gesprekspartners geven aan dat de bibliotheek in
toenemende mate inzet op programmering van activiteiten, gekoppeld aan specifieke
thema’s binnen het sociaal domein waaronder taal en digitaal. Hierbij richt men zich in toenemende mate op specifieke doelgroepen, zoals bezoekers met een leerachterstand,
kinderen tot twaalf jaar of in meer generieke zin kwetsbare groepen. Deze maatschappelijke
rol uit zich ook in de praktische functie van de bibliotheek: het faciliteren van een laagdrempelige, veilige en niet-commerciële ontmoetingsplek voor iedereen. Er is toegang tot
informatie, personeel aanwezig met kennis van de collectie en er zijn in toenemende mate
aanvullende faciliteiten ter plaatse, zoals werkplekken, een bibliotheekcafé of leestafel.
Een andere trend die in de interviews naar voren komt is dat bibliotheken steeds vaker het
pand delen met andere organisaties. Deze samenwerking met diverse maatschappelijke
(bijv. school), culturele (bijv. theater) maar ook commerciële (bijv. café of fitness) organisaties leidt zo tot multifunctionele accommodaties. Dit levert efficiëntievoordelen op en
synergie tussen functies.

3.2 Educatieve programma’s rondom digitale geletterdheid
Als we inzoomen op educatieve programma’s rondom digitale vaardigheden dan zien we dat
een aantal aspecten meermaals wordt genoemd in de gesprekken:
•
•

Participatie en zelfredzaamheid: deelnemers in staat stellen deel te nemen aan de
‘digitale maatschappij’ middels ontwikkeling van digitale vaardigheden.
Mediawijsheid en veilig internetgebruik: deelnemers ondersteunen een kritische blik
te ontwikkelen als het gaat om consumeren en interpreteren van digitale informatie.

Voorbeelden van (generieke) programma’s zijn Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), Digisterker en Klik & Tik. Daarnaast geven medewerkers aan dat bibliotheken ook activiteiten
inrichten met rondom specifiek thema’s zoals e-books, online verkoop, donorregistratie, belasting, energiesubsidies of leren programmeren. Deze activiteiten worden vormgegeven als
inloopspreekuren, iPadcafés, cursussen of workshops.
Bijna alle respondenten op de online vragenlijst geven aan dat hun organisatie workshops
en/of cursussen aanbiedt gericht op leren omgaan met een computer of tablet (zie Figuur
6). Ook cursussen met het thema digitale overheid en belastingdienst worden vaak
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genoemd. Slechts 1 respondent geeft aan geen workshops en/of cursussen aan te bieden op
dit thema.

Leren omgaan met een computer of tablet

Spreekuren voor de belastingdienst

Communicatie met de digitale overheid

Veilig gebruik van social media

Veilig internetbankieren

Veilig gebruik van (openbare) wifinetwerken

Dat weet ik niet

Wij bieden dergelijke workshops en/of cursussen niet aan
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Figuur 6 Aanbod van cursussen – en workshops rondom digitale vaardigheden (N=50)

3.3 Faciliteiten op locatie
In 2019 tot 2021 wordt een landelijk dekkend netwerk van ‘informatiepunten digitale overheid’ opgebouwd via de bibliotheken. Hier kunnen bezoekers terecht met vragen over digitaal
contact met de overheid. Uit de respons op de vragenlijst blijkt dat dit netwerk volop wordt
uitgerold, bij 39 respondenten is op één of meerdere locaties van de organisatie zo’n informatiepunt aanwezig.
Informatiepunt digitale overheid?

1
10

12

Ja, allemaal
Een deel van de vestigingen, namelijk:
Een deel van de vestigingen, ik weet
niet precies hoeveel

5

Nee
Dat weet ik niet

22

Figuur 7 Aanwezigheid van een informatiepunt digitale overheid in 1 of meerdere vestigingen (N=50)

Middels de survey is gevraagd welke faciliteiten bibliotheken plannen om eventueel binnen
5 jaar aan te bieden, zie Figuur 8. Het is niet verrassend dat het informatiepunt digitale
overheid het vaakst wordt genoemd. Ook studeer- en werkplekken worden veel genoemd.
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Faciliteiten komende 5 jaar
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Filmzaal
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Geen van allen
Anders, namelijk:
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Hoofdlocatie (%)
Nevenlocaties (%)

Figuur 8: Verwachting faciliteiten de komende vijf jaar op hoofdlocaties en nevenlocaties (n=45)

3.4 Conclusie
De rol van de bibliotheek verschuift steeds meer naar een maatschappelijke rol, waarbij
deelname aan de digitale maatschappij een centrale pijler vormt. Op operationeel niveau
zien we dat de bibliotheek steeds meer activiteiten inricht rondom dit thema, waarbij aandacht wordt besteed aan participatie, zelfredzaamheid, mediawijsheid en veilig internet. Dit
wordt structureel verankerd middels uitrol van de informatiepunten landelijke overheid. Ook
de verwachte toekomstige faciliteiten zijn ondersteunend aan deze rol.
Als gevolg van deze activiteiten achten we de kans groot dat een relatief kwetsbare groep
gevoelige gegevens verwerkt in de bibliotheek. De doelgroep van dit soort activiteiten heeft
een lage digitale geletterdheid en is zich mogelijk niet bewust van risico’s van onveilige WiFi. Gezien deze ontwikkelingen zien wij veilige Wi-Fi als een essentiële voorziening van bibliotheken om participatie aan de digitale maatschappij te faciliteren.
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4 Huidig aanbod van Wi-Fi
In dit hoofdstuk gaan we in op het huidige aanbod van Wi-Fi in de bibliotheek. Achtereenvolgens bespreken we de beschikbaarheid van Wi-Fi en het gebruik ervan. Tot slot staan we
stil bij de kwaliteit van de Wi-Fi.

4.1 Beschikbaarheid van Wi-Fi
In de gesprekken wordt aangegeven dat alle organisaties op vrijwel alle locaties Wi-Fi aanbieden. Op sommige (veelal hoofd)vestigingen zijn ook publiekscomputers aanwezig. Een
gesprekspartner gaf bovendien aan dat er leenlaptops worden verstrekt ten behoeve van
cursussen.
Uit de respons op de vragenlijst wordt het beeld bevestigd dat Wi-Fi door alle organisaties
wordt aangeboden. Desondanks is Wi-Fi niet overal beschikbaar (Figuur 9).
45
40
35
30
25
20

15
10
5
0
Ja, in alle vestigingen

Ja, in een deel van de vestigingen

Figuur 9 Aanbod van Wi-Fi door bibliotheekorganisaties (N=50)

4.2 Gebruik netwerk
Op basis van de respons op de vragenlijst de gebruikscijfers van de Wi-Fi vallen twee zaken
op.
Ten eerste blijkt dat er weinig zicht is op het gebruik van het netwerk (22 van de 50 respondenten geeft aan ‘weet ik niet’). Dit beeld wordt in de gesprekken bevestigd. De Wi-Fi-dienst
is veelal uitbesteed aan een leverancier. De organisaties kunnen inloggen in een online omgeving en de actuele status van het netwerk inzien, maar hebben geen inzicht in historische
data. Hoewel het vaak wel mogelijk is om deze gegevens op te vragen bij de leverancier is
hier weinig interesse in.
Ten tweede valt op dat de gebruikerscijfers sterk uiteenlopen, variërend van minder dan
100, tot meer dan 5.000 gebruikers van het netwerk per maand. Dit is niet verrassend,
bezoekersaantallen op verschillende locaties lopen eveneens sterk uiteen. Met name op grote
locaties met veel werkplekken, nabij een onderwijsinstelling wordt de bibliotheek veelvuldig
gebruikt als studeer- of werkplek. Kleinere locaties kennen in de regel minder bezoekers en
beschikken over een beperkt aantal zitplekken. De gebruikscijfers van de Wi-Fi zijn logischerwijs een stuk lager op deze vestigingen.
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Figuur 10 Inschatting van het gemiddeld aantal maandelijkse gebruikers van het Wi-Fi-netwerk door
respondenten (N=50)

Als we inzoomen op typische gebruiksgroepen van de Wi-Fi, dan worden studenten en scholieren het vaakst genoemd door respondenten, gevolgd door jongeren die ter recreatie
komen (Figuur 11). De gebruikersgroepen zijn heel divers, dit blijkt zowel uit de vragenlijst
als de gesprekken.
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Figuur 11. Gebruiksgroepen van de Wi-Fi (N=50)

Ook in de gesprekken worden studenten en scholieren veelvuldig genoemd. Daarnaast zien
gesprekspartners veel zzp’ers of andere werkenden die de bibliotheek regelmatig gebruiken
als werkplek. De bibliotheek wordt ook gewaardeerd als ontmoetingsruimte of plek om een
deel van de dag door te brengen voor kwetsbare groepen in de samenleving zoals senioren,
dak- en thuislozen, arbeidsmigranten, bezoekers van inloopspreekuren en personen die thuis
geen internet hebben. Dit sluit ook aan bij de maatschappelijke rol van de bibliotheek. Tot
slot worden winkelend publiek en toeristen meermaals genoemd in de gesprekken als gebruiker van het netwerk.

4.3 Kwaliteit Wi-Fi
De kwaliteit van een Wi-Fi-dienst kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. Gezien
de achtergrond van dit onderzoek beschouwen wij de kwaliteit vanuit twee aspecten: de

24

Dialogic innovatie ● interactie

technische kwaliteit (is de Wi-Fi-verbinding voldoende snel, stabiel, voldoende dekking, et
cetera) en de veiligheid (is de verbinding zodanig beveiligd dat deze de privacy van de gebruiker voldoende beschermt, en risico’s minimaliseert?). Merk op dat we hier alleen kijken
naar het Wi-Fi “radiodeel”. Uiteraard is ook een goede internetverbinding (en wellicht andere
infrastructuur, zoals een firewall en router) ‘voorbij’ het Wi-Fi-basisstation benodigd.

4.3.1 Leeftijd apparatuur
De kwaliteit van een Wi-Fi-dienst wordt voor een groot deel bepaald door de gebruikte apparatuur. De laatste generatie Wi-Fi-apparatuur voldoet aan strengere veiligheidseisen, kan
meer dataverkeer aan (hogere maximale doorvoersnelheid) en is geschikt voor hogere gebruikersaantallen.
Wi-Fi-apparatuur kent een relatief korte afschrijvingstermijn. Dit komt ten eerste door de
snelle technologische ontwikkeling. Deze wordt deels gedreven door snelle groei van dataverkeer, maar ook het achterhalen (‘kraken’) van beveiligingsmethoden speelt hierbij een
rol. Daarnaast neemt het gebruik van Wi-Fi toe, waardoor investeringen in betere apparatuur
gerechtvaardigd worden.
Al met al leidt dit ertoe dat de Wi-Fi apparatuur eens in de zoveel tijd moet worden geüpgraded. Voor Wi-Fi op scholen geldt een ruime afschrijvingstermijn van vijf jaar9, voor
bedrijven is deze termijn korter, eerder twee tot drie jaar.
23 van de 50 respondenten op de vragenlijst geven aan dat het huidige Wi-Fi-netwerk vóór
2017 is geïnstalleerd (Figuur 12). Uitgaande van een ruime afschrijvingstermijn van vijf jaar
zou vernieuwing van het netwerk voor een deel van de organisaties op de agenda moeten
staan. Toch geven 24 van de 50 respondenten aan dat vernieuwing van het netwerk nog
niet gepland staat (Figuur 13).

Wanneer is het huidige wifnetwerk geïnstalleerd
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Figuur 12 Jaar van installatie Wi-Fi-netwerk (N=50)

9

Kennisnet geeft aan dat voor Wi-Fi en netwerkcomponenten in scholen uitgegaan kan worden van een
periode van vijf jaar, gebaseerd op een reële economische afschrijvingstermijn en technische levensduur. Kennisnet (2017). Handreiking netwerk en Wi-Fi school. [www.kennisnet.nl]
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Figuur 13 Verwachtingen rondom moment van vernieuwing Wi-Fi-netwerk (N=50)

Kijken we naar de redenen waarom het netwerk juist wél of juist níet wordt vernieuwd,
ontstaat het beeld weergegeven in Figuur 14 en Figuur 15. De vaakst genoemde reden om
het netwerk te vernieuwen is vervanging van de apparatuur, gevolgd door verbouwing van
het pand. Ook de dekking en snelheid van het netwerk zijn een drijfveer voor vernieuwing.
Opvallend is dat het beveiligingsniveau van het netwerk geen enkele keer wordt genoemd.
Vervanging van oude apparatuur
Verbouwing/renovatie van het pand
Wij vinden de dekking van het netwerk niet meer acceptabel
Wij vinden de snelheid niet meer acceptabel
Dat weet ik niet
De leverancier vernieuwt regelmatig het netwerk
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Dit werd geadviseerd vanuit een partnerorganisatie (bijv. de KB, de VOB, de POI)
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Figuur 14 Redenen waarom het Wi-Fi-netwerk wordt vernieuwd (n=18)

De redenen waarom het netwerk níet wordt vernieuwd is redelijk voor de hand liggend:
organisaties ervaren dat dit nog naar behoren werkt (23 respondenten). Echter, als we inzoomen op deze groep organisaties dan blijkt dat 9 van deze respondenten het heeft over
een netwerk dat in 2017 of eerder is geïnstalleerd.
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Figuur 15 Redenen waarom het Wi-Fi-netwerk niet wordt vernieuwd (n=27).

We zien in het kort dat de leeftijd van netwerkapparatuur sterk uiteenloopt en dat de voornaamste reden voor vernieuwing van het netwerk de afschrijving van apparatuur is. Toch
zijn het niet per se de oudste netwerken die vervangen worden. Een deel van de organisaties
ervaart geen noodzaak voor vernieuwing.
Uit de gesprekken blijkt dat Wi-Fi bij veel bibliotheken niet bovenaan de agenda staat: zolang
er geen klachten zijn over de gebruikerservaring van het netwerk gaat men ervan uit dat
het nog naar behoren werkt en is er geen reden om het netwerk te vernieuwen. Wi-Fi is,
anders gezegd, vergelijkbaar met “water uit de kraan”.
Een aantal gesprekspartners geeft aan dat intern beperkte kennis aanwezig is over Wi-Fi:
het leveren van Wi-Fi wordt uitbesteed aan een leverancier. Dit beeld wordt bevestigd in de
antwoorden die respondenten de vragenlijst geven over de technische inrichting van het
netwerk. Als we vragen hoe het netwerk is ingericht (één of meerdere access points, gekoppeld door één of meerdere controllers) geven slechts 18 van de respondenten een antwoord,
waarvan 7 ‘ik weet het niet’.

4.3.2 Veiligheid Wi-Fi-netwerken
De Wi-Fi van bibliotheken kent in veel gevallen een lager beveiligingsniveau dan WPA2 Enterprise. Van de respondenten op de vragenlijst geven 35 aan dat er wordt ingezet op een
open netwerk (Figuur 16). 12 respondenten geven aan het netwerk te beveiligen met een
generiek wachtwoord voor alle gebruikers, als we vervolgens doorvragen of dit wachtwoord
wordt gewijzigd geven 10 aan dat dit nooit gebeurt, 2 geven aan niet te weten hoe vaak het
wachtwoord wordt gewijzigd.
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Dat weet ik niet

Anders, namelijk:
Gebruikers kunnen inloggen op het netwerk met een eigen account,
waarmee ook kan worden ingelogd op andere wifinetwerken
(roaming-oplossing, o.a. eduroam, publicroam, biebroam).
Het netwerk is beveiligd, er worden per gebruiker unieke
wachtwoorden aangemaakt.
Het netwerk is beveiligd met een enkel wachtwoord waarmee
iedereen kan inloggen.
Het netwerk is open met een (inlog)scherm waarop gebruikers
doorklikken.
Het netwerk is open: het netwerk aanklikken is voldoende om
verbinding te maken.
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Figuur 16 Wijze van inloggen op het Wi-Fi-netwerk (N=50)

Uit de open toelichting in de vragenlijst en ook de gesprekken blijkt dat slechts een aantal
organisaties beveiliging van het netwerk op het netvlies heeft staan. Zo geven twee organisaties aan meerdere netwerken (SSID’s) operationeel te hebben: zowel een open als een
beveiligd netwerk voor digitale cursussen en belastinghulp, of zowel een netwerk beveiligd
met unieke wachtwoorden en een roamingoplossing.
Ook in de gesprekken horen we eveneens terug we dat een aantal organisaties de beveiliging
van de Wi-Fi op orde heeft (WPA2 Enterprise). Een aantal organisaties biedt WPA2 Enterprise
met roaming aan. Tevens blijkt uit de locatiebezoeken dat sommige organisaties bezoekers
actief wijzen op veiligheidsrisico’s die optreden wanneer de Wi-Fi wordt gebruikt. Voor veel
zaken zijn ook leenlaptops en publiekscomputers aanwezig met een beveiligde internetverbinding.
In de gesprekken worden drie verklaringen genoemd voor de veelvuldige inzet van open
netwerken door bibliotheekorganisaties:
-

Men is zich niet bewust van de veiligheidsrisico’s. Uit de vragenlijst blijkt ook dat er maar
zeer beperkt incidenten zijn opgetreden waar respondenten weet van hebben. Bij 7 respondenten is dit aan de orde geweest, maar uit de open toelichting blijkt dat dit in geen
gevallen van doen heeft met het beveiligingsniveau van het netwerk.10

-

Men legt de verantwoordelijkheid bij de gebruiker van het netwerk.

-

Er is een afweging tussen gebruiksgemak (makkelijk aanmelden op het netwerk) en
beveiliging (meer drempels voor aanmelding in de vorm van wachtwoorden of vereiste
handelingen na aanmelding). Hierbij wordt gebruiksgemak over het algemeen prioriteit
gegeven. Zo hadden meerdere organisaties eerder een captive portal, maar werd ook
deze weggelaten nadat bleek dat veel gebruikers moeite hadden met aanmelden omdat
zij de noodzakelijke pop-up pagina niet te zien kregen.

10

Genoemd werden o.a. ongewenst gebruik (hangjongeren, bezoekers met gedrags- en psychische
problemen, bekijken van porno) en storingen van het netwerk.
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4.3.3 Gebruikersvoorwaarden en aansprakelijkheid
Ook als het gaat om toegankelijkheid van de Wi-Fi blijkt een gefragmenteerd beeld uit de
vragenlijst. Hoewel alle respondenten aangeven dat het netwerk gratis toegankelijk is voor
bezoekers, geven 22 respondenten aan dat hierbij niet hoeft te worden voldaan aan gebruikersvoorwaarden.
Onbeperkt gebruik van de gastwifi

Weet ik niet
Nee, er is een datalimiet waarna opnieuw
moet worden ingelogd
Nee, er is een tijdlimiet waarna opnieuw
moet worden ingelogd
Ja, mits voldaan aan de
gebruikersvoorwaarden

Ja, zonder dat er hoeft te worden voldaan
aan gebruikersvoorwaarden
0%

20%

40%

60%

Figuur 17 Beperkingen en gebruikersvoorwaarden Wi-Fi (N=50)

Gebruikersvoorwaarden hanteren zijn een middel om binnen de privacywetgeving verkeer
op het netwerk actief te monitoren.11 Dit monitoren is noodzakelijk om misbruik op te sporen
zodat effectieve maatregelen kunnen worden getroffen. Zo kunnen maatregelen genomen
worden waarmee personen die de verbinding excessief belasten van het netwerk worden
geweerd. Een nadeel is wel dat zodra er actief gemonitord wordt er ook een aansprakelijkheid
wordt geïntroduceerd voor het gedrag van bezoekers op het netwerk.
Zonder actieve monitoring is een organisatie niet aansprakelijk voor het gedrag, maar wel
voor eventuele schade die bezoekers lijden door gebruik te maken van de aangeboden internetverbinding. Dit is vastgelegd in consumentenwetgeving. Gebruikersvoorwaarden
kunnen worden benut om deze aansprakelijkheid enigszins te verkleinen.12

4.3.4 Gebruiksgemak
Het beveiligingsniveau van Wi-Fi heeft implicaties voor het gebruiksgemak. Een open netwerk en netwerk met een generiek wachtwoord zijn het meest laagdrempelig in gebruik.
Helaas zijn deze ook het meest laagdrempelig voor kwaadwillende personen (zie boven). Het
wachtwoord wordt in de regel verstrekt via een affiche of zelfs een QR-code die gescand kan
worden om verbinding te maken.
Voor beveiliging met WPA2 Enterprise en PPSK bestaat een gebruiksdrempel bij het verstrekken van de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Hiervoor zien we
verschillende opties:
-

Via een ‘aanmeldzuil’. Hiermee kan een inlogcode worden gegenereerd voor bezoekers
of leden. Voor leden kan dit door het scannen van hun bibliotheekpasje.

11

Mits voldaan aan een eisen volgend uit de Wbp en AVG.

12

Zie: Van Broekhoven (nd). Gasten-Wi-Fi aanbieden aan je bezoekers. [juridict.nl]v
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-

Via SMS. Dit vereist wel dat personen een telefoonnummer hebben en dit nummer willen
delen ten behoeve van verkrijgen van toegang tot de Wi-Fi.

-

Via email. Dit vereist wel dat personen een emailadres hebben en een (veilige) internetverbinding waarmee ze de inloggegevens kunnen opvragen.

-

Opvragen bij de balie. Dit vereist wel dat er personeel beschikbaar is om inlogcodes
uit te delen.

Het nadeel hierbij is dat gebruikers voor elk individueel Wi-Fi netwerk dat zij gebruiken een
inlognaam en wachtwoord moeten onthouden. Om dit probleem weg te nemen zijn verschillende oplossingen in de markt, waarvan de meerwaarde toeneemt naarmate meer
organisaties deelnemen. Zo is er de aanmeldzuil, gericht op bibliotheekleden. Eenmaal lid
van de bibliotheek kan een bezoeker aanmelden met hun bibliotheekpasje op het Wi-Fi netwerk op locaties waar zo’n zuil aanwezig is. Een andere optie is roaming, bezoekers melden
zich hiervoor eenmalig aan en kunnen na verificatie automatisch inloggen op elk netwerk
van de organisatie deelneemt aan het roaminginitiatief.
Momenteel zijn drie roamingvarianten bij bibliotheken geïmplementeerd. De volgende tabel
geeft een aantal kenmerken van deze roamingopties weer.
Tabel 1. Roamingoplossingen en kenmerken.13
Biebroam

Eduroam

Publicroam

Govroam

Doelgroep

Bezoekers
bibliotheek

Studenten

Iedereen

Medewerkers
overheidsinstelling

Registratiemethode

Online

Via onderwijsinstituten

Online

Via overheidsinstelling

Verificatiemethode

Email of SMS

Account onderwijsinstituut

SMS

Account overheidsinstelling

Aantal locaties in
Nederland

2

1.500

260

700

Typen locaties

Bibliotheken

Mbo’s, hbo’s, universiteiten,
UMC’s, etc.

Gemeentehuizen, locaties brandweer,
bibliotheken, etc.

Gemeenten,
Waterschappen etc.

Deelnemende bibliotheekorganisaties

Eindhoven

Oostland

Amsterdam

n.v.t.14

AanZet

Den Haag
Kennemerwaard

4.4 Conclusie
Als we kijken naar de aanpak rondom Wi-Fi valt op dat deze sterk uiteenloopt tussen bibliotheken. Op vrijwel alle locaties wordt Wi-Fi aangeboden, veelal uitbesteed aan een
leverancier. Er is bij bibliotheekorganisaties weinig zicht op het aantal gebruikers, wel valt

13
14

Deze tabel geeft de stand van zaken weer op het moment van het schrijven van het rapport.
Een aantal bibliotheken is gevestigd in een multifunctionele accommodatie waar ook een overheidsinstelling (zoals een gemeentehuis) is gevestigd. Hierdoor is in sommige gevallen ook Govroam
beschikbaar op de locatie (zoals bij de Bibliotheek Landgraaf), maar wordt dit niet weergegeven op
govroam.nl
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op de dat de gebruikersgroepen erg divers zijn. De kwaliteit van Wi-Fi netwerken loopt sterk
uiteen. Een aantal organisaties maakt gebruikt van verouderde apparatuur en heeft geen
concrete plannen deze te vernieuwen. Anderen hebben juist de Wi-Fi recent vernieuwd. Het
valt op de veiligheid van de netwerken nauwelijks de primaire drijfveer lijkt te zijn achter
deze vernieuwing.
Er is bij een aantal organisaties beperkt aandacht voor veiligheid van het Wi-Fi netwerk en
dit uit zich in veel gevallen door het bieden van een onvoldoende veilige dienst. Dit neemt
risico’s met zich mee, waarvan het grootste risico het inzetten van een frauduleus netwerk
door kwaadwillende personen betreft. Het expertadvies voor overheidsorganisaties (momenteel in concept) luidt dan ook om op gastnetwerken gebruik te maken van WPA2 Enterprise.
Een aantal bibliotheekorganisaties is koploper en biedt voldoende veilig Wi-Fi aan (WPA2
Enterprise). Een groot deel is middenmoot en treft een aantal maatregelen om beveiligingsrisico’s te verkleinen.
Een aantal bibliotheken ervaart een uitruil tussen veiligheid en gebruikersgemak: veiligheid
leidt tot mogelijke drempels voor gebruikers om in te loggen op het netwerk. Hiertoe zien
we twee typen oplossingen die door bibliotheken worden ingezet: aanmelden via een aanmeldzuil en Wi-Fi-roaming middels Biebroam, Eduroam en/of Publicroam.
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5 Overwegingen bij nieuwe oplossingen
5.1 Perspectief bibliotheken op de rol van Wi-Fi
Uit gesprekken blijkt dat Wi-Fi steeds meer wordt gezien als een verwachting (een musthave) in plaats van een onderscheidende faciliteit. Wi-Fi wordt relevanter, het geldt als belangrijke randvoorwaarde voor het aanbieden van programmering rondom digitale
geletterdheid. Gesprekspartners vragen zich af of deze trend doorzet. Data wordt immers
steeds goedkoper, geven zij aan.
Bibliotheken richten zich in toenemende mate op educatie over digitale communicatie. Met
de uitrol van informatiepunten digitale overheid wordt deze taak structureel verankerd binnen de bibliotheek. Dit heeft als direct gevolg dat het Wi-Fi netwerk belangrijker wordt.
Organisaties zijn op zoek naar een balans tussen veiligheid en gebruiksgemak en privacy
die binnen het kostenplaatje past.
We zetten een aantal overwegingen op een rij de pleiten voor een hoog beveiligingsniveau:
-

-

-

Als informatiepunt digitale overheid groeit de kans dat de Wi-Fi in de bibliotheek
wordt gebruikt voor de uitwisseling van gevoelige informatie. Het gaat immers om
issues als het aanvragen van DigiD, ondersteunen bij donorregistratie, aangifte inkomstenbelasting, enzovoort. Bibliotheken richten zich specifiek op doelgroepen die
beperkt digitaal vaardig zijn. Van deze groepen kan niet worden verwacht dat zij in
staat zijn risico’s in te schatten die gepaard gaan met gebruik van onvoldoende beveiligd netwerk.
De bibliotheek kan door bezoekers worden gezien als autoriteit op het gebied van
digitale communicatie en heeft daarmee een voorbeeldfunctie. De bibliotheek biedt
immers allerhande cursussen aan op dit onderwerp. Hierdoor wordt mogelijk bij gebruikers het vertrouwen versterkt dat de bibliotheek de beveiliging van het netwerk
op orde heeft. Een gesprekspartner onderschrijft deze paradox: enerzijds adviseren
we in cursussen terughoudend te zijn in het gebruik van open netwerken, anderzijds
bieden we zelf open Wi-Fi aan, met alle gebruikersrisico’s van dien.
Tot slot bestaat er bij diverse bibliotheken een behoefte aan het inzetten van de WiFi voor marketingdoeleinden. Gegevens van gebruikersaccounts (mailadressen) van
het Wi-Fi-netwerk kunnen worden benut voor marketingdoeleinden, zoals een
nieuwsbrief.

Anderzijds geldt dat de bibliotheek er graag wil zijn voor iedereen en dat elke vorm van
beveiliging drempels opwerpt voor het gebruik van het netwerk. Zo benadrukken bibliotheken het belang van anoniem gebruik. Privacy wordt meermaals benoemd als aandachtspunt.
Bovendien hebben organisaties in de praktijk te maken hebben met een beperkt budget: de
meest veilige optie (WPA2 Enterprise) is niet de goedkoopste optie. Een gesprekspartner
geeft aan dat het belangrijk is dat inzichtelijk is wat een hoger beveiligingsniveau kost en
wie de kosten draagt.
Respondenten van de vragenlijst geven eenzelfde beeld weer, zij hechten het grootste belang
aan privacy van gebruikers, beveiliging van het netwerk en gebruiksgemak (zie Figuur
18).
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Voorwaarden gastwifi
Het mag geen additionele kosten vergen

De implementatie moet kunnen worden uitbesteed

Het moet een gedeelde oplossing zijn met andere bibliotheken

Het moet de privacy van gebruikers waarborgen

Het moet goed beveiligd zijn

Het moet gebruiksvriendelijk zijn
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Weet ik niet

Figuur 18 Belang dat wordt gehecht aan voor voorwaarden voor Wi-Fi (1= onbelangrijk, 7= belangrijk;
N=50)

Interessant hierbij is dat respondenten van de vragenlijst verschillen in het belang dat zij
hechten aan de voorwaarde dat Wi-Fi een gedeelde oplossing moet zijn met andere bibliotheken.
Een aantal gesprekspartners ziet meerwaarde in een uniforme aanpak, waarbij de bibliotheek
met één gezicht naar buiten treedt:
-

Het koppelen van Wi-Fi-accounts aan bestaande accounts, zoals van de (online)bibliotheek rekent op veel interesse. Dit verhoogt gebruikersgemak en geeft
bibliotheken inzicht in het gebruik van het netwerk.

-

Wanneer meerdere bibliotheken van dezelfde oplossing gebruikmaken kan deze
goedkoper worden gerealiseerd of verkregen.

5.2 Perspectief bibliotheken op Wi-Fi-roaming
5.2.1 Bekendheid met roaming
Uit de respons op de vragenlijst blijkt dat 17 van de respondenten niet bekend is met roamingoplossingen. De respondenten die hiermee wel bekend zijn (33 respondenten), kennen
vooral Eduroam en Biebroam.
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Eduroam

Biebroam

Publicroam

Eigen roaming
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Figuur 19. Bekendheid met roamingoplossingen (n=33).

5.2.2 Voor- en nadelen roaming
Respondenten zijn gevraagd om potentiële voor- en nadelen van roaming te scoren op het
belang dat zij hieraan hechten. Uit Figuur 20 blijkt dat het voordeel van roaming vooral wordt
gezien in verbeterde veiligheid. Dat de verwerking van persoonsgegevens bij een derde partij
komt te liggen acht men minder relevant: het wordt juist als belangrijk nadeel gezien dat
hier goede afspraken over moeten worden gemaakt (zie Figuur 21).
Belang van potentiële voordelen roaming

Door wifi-roaming aan te bieden draagt de
bibliotheek bij aan veilig publiekswifi op steeds meer
locaties.
Gebruikersaccounts kunnen worden gebruikt voor
andere toepassingen (bijv. marketingvanuit de
bibliotheek, informatievoorziening, gepersonaliseerd
aanbod)
De verwerking van persoonsgegevens (voor de
accounts) komt bij een derde partij te liggen, de
bibliotheek heeft er geen omkijken meer naar.
Uniformiteit in het aanmeldproces tussen
bibliotheken: één keer aanmelden voor het gebruiken
van wifinetwerken in meerdere bibliotheken
Door registratie weet de bibliotheek in geval van
misbruik wie de gebruiker was.

De wifiverbinding is beter beveiligd: gebruikers
kunnen niet worden afgeluisterd.
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Figuur 20 Belang dat wordt gehecht aan potentiële voordelen van roaming (1= onbelangrijk, 7= belangrijk; N=50)
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Belang van potentiële nadelen roaming

Gebruikers moeten een verificatiecode kunnen
ontvangen
Er is een authenticatiesysteem nodig dat
operationele kosten met zich meebrengt
Voor het aanmaken van een eigen account is eerst
een internetverbinding nodig (andersdan het
roaming netwerk) of contact met de receptie
De verwerking van persoonsgegevens (voor de
accounts) komt bij een derde partij teliggen: dit is
een risico en vraagt goede afspraken
Gebruikers moeten eenmalig een eigen account
aanmaken
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Figuur 21 Belang dat wordt gehecht aan potentiële nadelen van roaming (1= onbelangrijk, 7= belangrijk; N=50)

Respondenten van de vragenlijst geven aan dat zij verwachten dat het eenmalig aanmaken
van een account de gebruikerservaring van het netwerk zal verslechteren (19 scoren 1, 2 of
3 in Figuur 22). Over de verhoogde veiligheid zijn respondenten overwegend positief (29
scoren 5,6, of 7 in dezelfde figuur).
Verwachte invloed van roaming op gebruikerservaring netwerk

Meer vertrouwen in het netwerk, door de
herkenbaarheid van roamingnetwerken.
Het niet meer (opnieuw) hoeven afgeven van
persoonsgegevens om toegang tot
lossenetwerken te krijgen.

De verhoogde veiligheid van een wifiverbinding
op basis van roaming.
Het automatisch verbonden worden met
deelnemende wifinetwerken op
verschillendelocaties.
Het eenmalig moeten aanmaken van een
account.
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Figuur 22 Verwachte invloed van roaming op de gebruikerservaring van het Wi-Fi-netwerk (1= sterk
verslechteren; 4= neutraal; 7= sterk verbeteren; N=50).

5.2.3 Interesse voor roaming
Uit de respons op vragenlijst blijkt dat slechts een klein deel (8 van de 50) direct interesse
heeft in een roamingoplossing; de grootste groep respondenten (27 van de 50) geeft aan
dat hun organisatie misschien interesse heeft in Wi-Fi-roaming. Hoewel er dus geen massale
weerstand is tegen een roamingoplossing, is de interesse grotendeels afhankelijk van andere
voorwaarden.
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Interesse van organisatie in een roaming-oplossing
8

8

Ja
7

Nee
Misschien
Weet ik niet

27

Figuur 23 Interesse voor roamingoplossing (N=50)

Uit de respons op de vragenlijst blijkt dat een financiële tegemoetkoming in kosten als belangrijkste voorwaarde wordt gezien om deel te nemen aan een roamingoplossing (36 scoren
5,6 of 7). Ook wordt sterk gehecht aan dat de implementatie hiervan wordt uitbesteed (27
scoren 5, 6 of 7) en dat andere bibliotheken ook meedoen (25 scoren 5, 6 of 7).
Belangrijke voorwaarden voor deelname aan roaming-oplossing

Financiële tegemoetkoming kosten

Andere bibliotheken doen ook mee

Implementatie kan worden uitbesteed

Snelle realisatie
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Figuur 24. Voorwaarden voor deelname aan een roamingoplossing (1= onbelangrijk, 7= belangrijk;
N=50)

Drie respondenten laten zich in de open toelichting kritisch uit over de meerwaarde van
roaming, drie anderen reageren overwegend positief (op voorwaarde dat dit geen afbreuk
doet aan recente investeringen in het netwerk) en een aantal geeft aan hier geen zeggenschap over te hebben. In de interviews komen ook zowel kritische als positieve geluiden naar
voren als het gaat om uitrol van roaming. De uitrol van Biebroam is vooralsnog beperkt of
zoals een aantal gesprekspartners aangeeft ‘niet geslaagd’. Men is dan ook sceptisch over
het opnieuw leven inblazen van dit of een ander roaminginitiatief. Anderzijds geldt dat er
een latente behoefte bestaat aan veiligheid; het heeft geen directe prioriteit maar er wordt
maar er wordt erkend dat dit onderwerp in belang toeneemt. Ook geven gebruikersaccount
volgens gesprekspartners mogelijkheden voor o.a. ontwikkelen van gepersonaliseerde informatievoorziening, meer datagedreven strategievorming, benchmarks tussen bibliotheken en
nieuwe vormen van dienstverlening.

5.2.4 Aandachtspunten bij roaming
In de open toelichting op de vragenlijst worden de volgende aandachtspunten genoemd voor
het implementeren van een roamingoplossing:
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-

Compatibiliteit (vijfmaal genoemd). Het gaat o.a. om compatibiliteit met bestaande
hardware, niet-openbare netwerken en bestaande diensten voor bezoekers (printen,
kopiëren en scannen)

-

Behoefte aan meer informatie, o.a. over het concept en bijhorende kosten (viermaal
genoemd)

De oplossing moet conformeren aan de AVG (driemaal genoemd)

Gesprekspartners van de interviews wijzen op de volgende aandachtspunten:
-

De koppeling van gebruikersaccounts aan deze van individuele bibliotheekorganisaties.

-

Afspraken over delen van gegevens over het verkeer op het netwerk (gebruikersaantallen etc.)

-

De doorlooptijd is van belang: een te snelle uitrol kan betekenen dat kosten niet
gedekt zijn in de jaarbegroting. Een te lange looptijd kan betekenen dat er al andere
systemen zijn aangeschaft en dit geen meerwaarde meer biedt.

5.3 Conclusie
Wi-Fi wordt steeds relevanter voor bibliotheken en ondersteunt de programmering rondom
digitale educatie. In de afweging voor de keuze voor een Wi-Fi-dienst spelen de volgende
aspecten een centrale rol: veiligheid, gebruikersgemak, privacy en kosten. Deze balans valt
voor de verschillende bibliotheken anders uit, vandaar dat een veelvoud aan oplossingen
momenteel operationeel is.
Onvoldoende beveiliging levert risico’s op voor gebruikers van de dienst. Eventuele incidenten vormen een afbreukrisico voor het imago van bibliotheek als autoriteit op het gebied van
digitale educatie. Anderzijds geldt dat de bibliotheek er graag wil zijn voor iedereen en dat
elke vorm van beveiliging drempels opwerpt voor het gebruik van het netwerk.
Er is beperkte bekendheid met roamingoplossingen onder de bibliotheken. Er is geen massale
weerstand tegen een roamingoplossing, de interesse is grotendeels afhankelijk van andere
voorwaarden waaronder kosten, privacy, compatibiliteit en deelname van andere bibliotheken.
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6 Conclusie en aanbevelingen
6.1 Beschouwing
6.1.1 Behoefte
We constateren dat de bibliotheek een steeds nadrukkelijkere maatschappelijke rol krijgt in
het digitale domein. Hiermee schept zij verwachtingen richting bezoekers over de veiligheid
en gebruikersvriendelijkheid van eigen digitale diensten.
Wi-Fi is een essentiële voorziening die niet mag ontbreken in bibliotheken.15 Bibliotheken
herkennen dat roaming gebruikersgemak en meerwaarde kan bieden. Er is geen brede weerstand tegen een roamingoplossing. De interesse is echter grotendeels afhankelijk van andere
voorwaarden waaronder kosten, privacy, compatibiliteit en deelname van andere bibliotheken.

6.1.2 Huidige situatie
We concluderen dat Wi-Fi momenteel op een adequaat niveau door organisaties wordt aangeboden, maar dat de beveiliging van de verbinding in een deel van de organisaties te
wensen over laat. Dit leidt tot risico’s voor de gebruiker die gedeeltelijk kunnen worden
ingeperkt door maatregelen te treffen (instellingen op basisstations Wi-Fi, waarschuwingen
aan gebruikers, firewalls, geavanceerdere beveiligingssleutels), maar voor een fundamentele
oplossing upgrade van netwerken naar WPA2 Enterprise vereisen. Op basis van WPA2 Enterprise kan veiliger Wi-Fi worden aangeboden dan tot nu toe het geval is (open netwerken
of netwerken beveiligd met een enkel wachtwoord). Door toepassing van WPA2 Enterprise
is de verbinding per gebruiker beveiligd, kan de gebruiker verifiëren dat het netwerk daadwerkelijk ‘echt’ is, en is in geval van misbruik te garanderen dat de dader kan worden
geïdentificeerd.

6.1.3 Overwegingen bij nieuwe oplossingen
Veilig Wi-Fi maakt het gebruik van netwerk minder laagdrempelig. We zien dat een aantal
koplopers daarom inzet op aanvullende diensten om aanmelden bij het netwerk eenvoudiger
te maken. We zien twee typen oplossingen in gebruik: een aanmeldzuil (met PPSK) en roaming (met WPA2 Enterprise).
Roaming biedt als aanvullend voordeel dat gebruikers die elders al een account hebben gemaakt, dit ook in de bibliotheek kunnen gebruiken. Een nadeel van roaming is dat, tot nu
toe, het aanmaken van een account (via een webpagina of SMS) de eerste keer meer werk
kost. Oplossingen op basis van zuilen en “private pre-shared keys” (PPSK) zijn eenvoudiger
in gebruik. De meerwaarde van roaming wordt groter wanneer dit op meer locaties wordt
aangeboden. In die zin zou de bibliotheek een voortrekkersrol kunnen nemen door ook op
haar locaties roaming aan te bieden.

15

Uitzondering hierop zijn bibliotheekvestigingen die enkel de functie hebben van uitleen van boeken,
bijvoorbeeld bibliotheken binnen scholen.
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6.1.4 Technische invulling
De verschillende functionele onderdelen die nodig zijn voor het bieden van Wi-Fi (zie Figuur
1) kunnen door verschillende partijen worden geleverd en beheerd. Dankzij technische standaarden als WPA2 en RADIUS kunnen de onderdelen ongeacht merk met elkaar werken. In
sommige gevallen biedt dezelfde partij meerdere diensten (‘verticale integratie’). Zo bieden
ICT-leveranciers aan sommige bibliotheken vaste computers voor eindgebruikers, beheren
zij de Wi-Fi infrastructuur en de internetverbinding, en realiseren zij roaming tussen locaties.
Publicroam biedt een roamingdienst en beheert daarbij ook de benodigde Publicroam-accounts.
Bij verticale integratie komen ook ‘non-standaard’ oplossingen in beeld; deze oplossingen
werken alleen met een specifiek merk. Een geïntegreerde aanbieder kan deze oplossingen
toepassen, omdat de onderdelen die moeten samenwerken gezamenlijk onder haar beheer
vallen. Zo kunnen de leveranciers van ICT-infrastructuur oplossingen op basis van PPSK
aanbieden, maar is een dergelijke oplossing lastiger uitvoerbaar in een situatie waarin de
rollen over meerdere partijen verdeeld zijn.
Vanuit strategisch en praktisch oogpunt adviseren wij om integratie te voorkomen. Door de
onderdelen te scheiden kunnen ze immers separaat worden geselecteerd en aanbesteed. De
PPSK-oplossingen zijn over het algemeen merkspecifiek en kunnen dus lastiger worden uitgerold tussen meerdere bibliotheken met verschillende merken apparatuur. Het door KB
(exclusief) selecteren van een PPSK-oplossing zou de bibliotheken daarbij beperken in hun
keuze voor een ICT-leverancier (c.q. de ICT-leverancier in de oplossingen die zij kan bieden).
Door de functionele rollen te scheiden blijft de mogelijkheid bestaan om in de toekomst de
opzet te veranderen of uit te breiden. Zo is het denkbaar dat meerdere roamingaanbieders
tegelijk actief worden, of dat de rol van IdP (deels) bij KB komt te liggen (zie elders). Het
uitrollen van specifiekere oplossingen náást de generieke oplossing (bijvoorbeeld PPSK binnen een bibliotheekgroep die afneemt bij dezelfde ICT-leverancier) is uiteraard
onverminderd mogelijk.

6.2 Oplossingsrichtingen
Op basis van de conclusies geven we een aantal mogelijke oplossingsrichtingen.
0. Nulscenario
Bibliotheken blijven zelf kiezen wat ze realiseren. Een aantal organisaties zal koploper zijn
en biedt wel voldoende veilig Wi-Fi aan, bij andere organisaties ontvangt dit minder prioriteit.
In dit scenario bestaat een afbreukrisico voor het landelijke imago van de bibliotheek als
autoriteit op het gebied van digitale educatie. Hier zouden ook de koplopers door kunnen
worden geschaad.
1. Landelijke Wi-Fi-aanpak zonder roaming
Bibliotheken formuleren een gezamenlijke kwaliteitscode als het gaat om gast-Wi-Fi. In deze
kwaliteitscode staat beveiliging van het netwerk centraal (WPA2-E of PPSK wordt dan de
kwaliteitsstandaard). Een aandachtspunt in deze code zijn mogelijke risico’s die optreden
wanneer Wi-Fi onveilig wordt aangeboden en best practices om deze te beperken (direct) en
te mitigeren (door te conformeren aan de code).
Het inrichten van een WPA2 Enterprise-netwerk voor individuele bibliotheken (buiten wellicht
voor het eigen personeel) is complex omdat accounts moeten worden gemaakt voor bezoekers. We zien daarom de volgende aanbevelingen binnen dit scenario:
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•

•

Ondersteun bibliotheken bij de inkoop van Wi-Fi met een leidraad waarbij onder
meer veiligheid, privacy en verkrijgen van strategische informatie (gebruikscijfers
van het netwerk) wordt uitgewerkt.
Inventariseer de behoefte om landelijk op te trekken als het gaat om inkoop16 van
de Wi-Fi dienst. Hiermee kunnen landelijk schaalvoordelen worden behaald en gezamenlijke afspraken worden gemaakt als het gaat om privacy en gebruiksdata van de
netwerken.

In dit scenario ligt de focus op het verhogen van de veiligheidsstandaard van Wi-Fi. Er wordt
geen eenduidige aanpak vanuit de bibliotheken gevolgd als het gaat om roaming waardoor
dit beperkt van de grond komt. De meerwaarde van roaming is groter als meerdere organisaties meedoen. Bibliotheken geven veelal aan dat deelname van andere organisaties
medebepalend is voor de eigen deelname. Wanneer er geen regie wordt gevoerd, achten we
de kans groot dat organisaties afwachtend blijven.
2. Landelijke aanpak roaming
In dit scenario wordt er wel regie gevoerd op de aanpak rondom roaming. Uiteraard hebben
bibliotheken de optie om al dan niet een roamingdienst af te nemen. Er wordt een voorkeursaanpak geformuleerd waar bibliotheken zich gezamenlijk achter kunnen scharen. Deze
aanpak heeft niet alleen aandacht voor het vormgeven van de dienst (het hoe) maar ook de
gewenste ondersteuning vanuit bibliotheken (communicatie, promotie, hulp bij inloggen).
Door gezamenlijk op te trekken wordt de meerwaarde van roaming vergroot. Dit geldt voor
gebruikers van de roamingdienst, omdat zij op meerdere locaties automatisch inloggen op
het netwerk, maar ook voor bibliotheekorganisaties omdat mogelijk strategische voordelen
kunnen worden bedongen bij inkoop van de dienst. Naast de technische veiligheid bevelen
we aan om afspraken te maken over:
-

De privacy van de gebruiker: hoe ‘ver’ gaat bijvoorbeeld het gebruik van Wi-Fistatistieken voor marketing (na toestemming van de gebruiker)?

-

Gebruiksgemak: in overleg met roamingaanbieders zou kunnen worden aangestuurd op laagdrempelige opties, zoals het scannen van een QR-code. Zo kunnen
bezoekers die anoniem wensen te blijven en/of die het aan internettoegang ontbreekt ook eenvoudig gebruikmaken van de dienst.
Benutten van bestaande accounts: Leden van de bibliotheek hebben reeds een
account waarmee zij gebruikmaken van de (online) bibliotheek. Uit oogpunt van de
gebruiker is het handig dat zij dit account wederom kunnen benutten voor de roamingdienst. Bovendien levert deze koppeling mogelijk informatie op van strategische
waarde.
Benutten van gebruiksinformatie over het netwerk: het gaat daarbij om afspraken over welke informatie de KB en individuele bibliotheken ontvangen.

-

-

In dit scenario ligt de focus op het voeren van regie rondom roaming. Door gezamenlijk op
te trekken kan de potentiële meerwaarde van roaming worden benut en kunnen mogelijk

16

Wi-Fi is, net als andere ICT-voorzieningen, iets wat bibliotheken zelf of in samenwerking, inrichten.
Zij nemen daartoe veelal diensten af van ICT-aanbieders, waarvan een aantal een groot aantal bibliotheken bedient. Het ligt niet voor de hand om dit model te wijzigen: het centraal regelen van Wi-Finetwerken biedt nauwelijks voordelen en vooral nadelen. Gezamenlijk inkopen kan wel schaalvoordelen met zich meebrengen.
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strategische voordelen kunnen worden bedongen bij inkoop van de dienst. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over de rol van de bibliotheken zelf.
Voor het implementeren van dit scenario zien we drie verschillende oplossingsrichtingen:
Public roaming via één partij
KB zou een partij kunnen selecteren die voor de bibliotheken een roamingdienst levert.
Alle bibliotheek-Wi-Fi-netwerken leveren dan ten minste toegang via dit netwerk. De roamingdienst beheert daarbij alle accounts en de aanmeldingsprocedure. Een mogelijkheid
daarbij is dat de bibliotheken via een andere route accounts kunnen aanmaken bij de
aanbieder, om het aanmelden te vergemakkelijken. Voorbeelden daarvan kunnen zijn:
•

Het automatisch aanmaken van een public roamingaccount voor bibliotheekleden
(en dit bijvoorbeeld aanbieden via een QR-code bij het bibliotheekpasje)

•

Het aanmaken van tijdelijke of permanenten accounts op vertoon van bibliotheekpasje of identificatie bij de balie (en verstrekken via QR-code)

•

Als er bestaande accounts zijn: deze doorgeven aan de public roamingaanbieder
zodat ze op het netwerk gebruikt kunnen worden. Vanuit privacy-oogpunt is dit
waarschijnlijk geen wenselijke optie.

Hoewel de ICT-leveranciers die nu Wi-Fi leveren aan bibliotheken technisch in staat zijn
om een landelijk roamingplatform te realiseren, ligt een keuze voor deze partijen niet voor
de hand; de verticale integratie leidt tot minder keuzevrijheid. Daarnaast zijn de huidige
aanbieders niet (zoals bijvoorbeeld Publicroam, eduroam en govroam) actief met roaming
Wi-Fi búiten de bibliotheken. De ICT-aanbieders kunnen overigens wel geïntegreerde, gebruiksvriendelijkere oplossingen leveren: op basis van bijvoorbeeld ‘aanmeldzuilen’, QRcodes en private pre-shared keys (PPSK) is het gebruik van Wi-Fi erg eenvoudig te maken,
maar dit vereist dan bijvoorbeeld wel een specifiek type apparatuur.
Multi-roaming
Bij een multi-roamingoplossing ondersteunt het Wi-Fi-netwerk van een bibliotheek meerdere roamingaanbieders. Denk bijvoorbeeld aan eduroam voor studenten, govroam voor
overheidsmedewerkers, en publicroam voor alle bezoekers. Het voordeel van deze aanpak
is dat bezoekers maximaal gefaciliteerd worden: hebben zij toegang via een van deze
partijen, dan is er direct toegang tot Wi-Fi.
Het nadeel is dat met meerdere partijen afspraken moeten worden gemaakt, dat de verschillende partijen verschillende eisen kunnen stellen, en dat er wellicht verschillen
ontstaan tussen bibliotheken en welke aanbieders zij ondersteunen (overigens is hier nu
al sprake van: enkele bibliotheken bieden al toegang via roamingnetwerken). Ook is het
minder eenvoudig om ‘eenvoudigere’, bibliotheekspecifieke aanmeldvormen (zoals hierboven beschreven) te realiseren (tenzij voor één partij; dat is in feite de hierboven
beschreven “enkele public roaming”-oplossing met optioneel andere roamingnetwerken
ernaast).
Roaming met KB als Identity Provider
Vanuit andere ontwikkelingen (zoals het e-bookplatform) is het in de toekomst wellicht
wenselijk om voor bibliotheekleden een landelijk uniek account te hanteren dat voor alle
bibliotheekdiensten kan worden gebruikt. Dit account (bestaande uit unieke naam en
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wachtwoord) zou vervolgens door de lokale bibliotheek kunnen worden gebruikt om op
Wi-Fi-netwerken aan te melden (voor gasten die geen lid zijn zou een andere oplossing
moeten worden gezocht). Het voordeel van deze oplossing is dat nauw kan worden aangesloten bij de bestaande ‘identiteit’ die een bibliotheeklid heeft (lidnummer). De KB
onderzoekt op moment van schrijven met het netwerk de mogelijkheden voor een dergelijk landelijk uniek account (Single Identity (SI) waarmee ook Single Sign on (SSO)
mogelijk wordt).
Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden vormgegeven als een samenwerking met een public
roamingaanbieder. Deze aanbieder zou bij het valideren van accounts gebruik kunnen
maken van een koppeling naar één accountdatabase. Uit het onderzoek naar de mogelijkheden van SSO zal duidelijk worden welke partij in het netwerk deze accountdatabase
gaat beheren. Daarnaast kunnen bezoekers met een ‘generiek’ public roamingaccount de
Wi-Fi gebruiken, en kunnen bibliotheekleden dat met hun bibliotheekaccount op alle andere aangesloten locaties (niet-bibliotheken).
Uitgaande van de drie genoemde opties achten we de optie Roaming met KB als Identity
Provider het meest interessant op de langere termijn. Op deze manier kunnen niet alleen
voordelen van roaming voor gebruikers worden benut, maar bestaat er ook een strategisch
voordeel voor deelnemende organisaties. Dit heeft mogelijk een positief effect op het aantal
organisaties dat deelneemt aan het roaming-initiatief, wat op zijn buurt weer de meerwaarde
van roaming zelf vergroot.
Echter, op dit moment wordt de realisatie van een dergelijke landelijke identiteit noch onderzocht en kunnen de potentiële voordelen van deze route beperkt worden benut. We zien
deze route dan ook als een route die niet zou moeten worden uitgesloten door de route die
op de korte termijn wordt gekozen.
Omdat de route intensieve samenwerking vergt met de aanbieder(s) van roaming loont het
om dit aspect in de selectie van partij(en) voor roaming mee te nemen. We bevelen de KB
aan om in overleg te treden met één of meer aanbieders van roaming over of en hoe zij de
optie ‘Roaming met KB als Identity Provider’ denken in te vullen. Op basis hiervan kan worden besloten met welke partij(en) verdere samenwerking opportuun is. Hieruit blijkt ook de
haalbaarheid voor het scenario roaming via één partij versus multi-roaming.
Een vraag die rijst bij bovengenoemde modellen is of een roamingnetwerk het enige netwerk
zou moeten zijn dat een bibliotheek aanbiedt. Vanuit beveiligingsperspectief is het antwoord
eenvoudigweg “ja” – er zouden geen open netwerken of netwerken met een enkel wachtwoord moeten worden gebruikt als maximale veiligheid gewenst is. Vanuit adoptieperspectief
is het aanwezig zijn van een “low effort”-optie met lage veiligheid (een open netwerk) ook
niet aan te bevelen. Wel kunnen we ons voorstellen dat een beveiligd netwerk (met een
enkel wachtwoord of op basis van PPSK) blijft bestaan naast de gekozen oplossing. Zo kan
worden ingespeeld op specifieke situaties en is het beveiligingsrisico beperkt tot een kleine
groep die een netwerk met gedeeld wachtwoord blijft gebruiken (de huidige netwerken zullen
dan overigens wel eenmalig moeten worden voorzien van een nieuw wachtwoord, om te
voorkomen dat huidige gebruikers blijven verbinden met dit netwerk).

Dialogic innovatie ● interactie

43

Bijlage 1. Verantwoording
Selectie locaties voor interviews & locatiebezoek
Tabel 2 bevat de geselecteerde locaties van bibliotheken voor de locatiebezoek en de gesprekspartners van de interviews.
Tabel 2: Geselecteerde locaties bibliotheken en gesprekspartners
Bibliotheek

Gesprekspartner(s)

Bibliotheek Utrecht

Lennart ter Beek en Petra Orthel

Bibliotheek Rivierenland

Inge de Haas en Manon Balfoort

Stichting OB Almere

Elham Bahrami, Peter Hegeman

Graafschap Bibliotheken

Jacqueline Roelofs

Stichting Openbare Bibliotheken Midden-Drenthe

Erwin Vos

De Bibliotheek Eindhoven

Richard Timmermans

De Bibliotheek Landgraaf-Onderbaken

Magda Loupias

De Bibliotheek Midden-Brabant

Jan Verschure

Biblionet Groningen

Rachel van den Hoogen

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

Arnold Hertogh

In Tabel 3 staat een aantal gegevens van de gekozen bibliotheken. Met deze selectie van
bibliotheken is getracht om een zo divers mogelijke set aan bibliotheeklocaties te selecteren
om zodoende een rijk beeld te verkrijgen van de ontwikkelingen, wensen en eisen rondom
veilig Wi-Fi. Hierbij is onder andere gekeken naar het aantal vestigingen van de bibliotheekorganisaties. Ook is er gekeken naar de provincies waarin de bibliotheken zich bevinden en
naar de leeftijdsopbouw in de wijken van de bibliotheken. Met de geselecteerde tien bibliotheken is ernaar gestreefd om een gevarieerde set van bibliotheekorganisaties te verkrijgen.
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Tabel 3: Bibliotheekgegevens ter onderbouwing keuze
Bibliotheek

Provincie

Bibliotheek Utrecht

Utrecht

Bibliotheek Rivierenland

Gelderland

Stichting OB Almere

Flevoland

Graafschap Bibliotheken

Gelderland

Bibliotheek MiddenDrenthe

Drenthe

De Bibliotheek - Eindhoven

Noord-Brabant

De Bibliotheek LandgraafOnderbanken
De Bibliotheek Midden-Brabant

Limburg

Biblionet Groningen

Groningen

De Bibliotheek ZuidHollandse Delta

Aantal vestigingen

Leeftijdsopbouw
wijk: personen
tot 15 jaar

Leeftijdsopbouw
wijk: personen
15 tot 25 jaar

Leeftijdsopbouw
wijk: personen
25 tot 45 jaar

Leeftijdsopbouw
wijk: personen
45 tot 65 jaar

Leeftijdsopbouw wijk:
personen 65
jaar en ouder

13

11%

28%

34%

9%

18%

30

18%

12%

21%

19%

30%

4

19%

13%

28%

10%

30%

9

16%

11%

21%

19%

30%

1

15%

11%

20%

24%

30%

2

6%

23%

47%

9%

16%

1

11%

10%

20%

26%

33%

16

12%

18%

29%

20%

22%

38

13%

23%

29%

18%

18%

7

17%

11%

23%

21%

28%

Noord-Brabant

Zuid-Holland
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Respons online vragenlijst
De online vragenlijst is uitgestuurd naar mailadressen van bibliotheken in het mailbestand
van de nieuwsbrief van de KB. De respons rate is weergegeven in Tabel 4. Van de 150
aangeschreven bibliotheken hebben 50 medewerkers van 49 bibliotheken gerespondeerd.
Dit komt neer op een respons rate van 33% onder bibliotheekorganisaties. Om de respons
te verhogen, is tussentijds ook nog een reminder uitgestuurd door de KB naar de directies
van de openbare bibliotheken.
Tabel 4: Respons rate aangeschreven bibliotheken

Aantal aangeschreven
respondenten

Respons

Respons rate

150 organisaties

49 organisaties

33 %

1.800 abonnees nieuwsbrief

50 abonnees nieuwsbrief

3%

In Figuur 25 is het aantal respondenten weergegeven per type functie. Het merendeel van
de respondenten (20) is werkzaam in de directie, gevolgd door IT-medewerkers (17) en
management (9). Daarnaast hebben 4 respondenten een functie in de dienstverlening of een
overige functie.
Functie
2

2

20

Directie
Management
IT

17

Dienstverlening
Anders, namelijk:

9

Figuur 25: Respondenten per type functie
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Bijlage 2. Online vragenlijst
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