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•Nulmeting 

 

•Dialoog medewerkers 

 

•Evaluatie 

 

•Vervolg dialoog 

Samenvatting 

•Een organisatie waarin iedereen zich bewust is van de noodzaak van een optimale 
informatiebeveiliging en hier gemotiveerd naar handelt. Doelstelling 

•Informatiebeveiliging is een ‘organisatievraagstuk’  

•Bevorderen van het bewustzijn van informatiebeveiliging vergt aanpassing in gedrag 

•Aanpassing in gedrag vergt intrinsieke motivatie van individuele medewerker 
Uitgangspunten 

•Organisatie beschikt over een strategie op IB 

•Management stelt tijd en middelen beschikbaar en vertoont voorbeeldgedrag 

•Werkwijzen en procedures zijn beschreven, toegewezen en vindbaar 

•Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn helder 

•Doelgroepen beschikken over vaardigheden om gewenst gedrag te vertonen 

Randvoorwaarden 

•Directie 

•Management  

•Medewerkers 

•Medewerkers ICT 

•IB’ers 

•Nieuwe en tijdelijke medewerkers 

Doelgroepen 

•Dialoog met medewerkers 

•Ondersteunende campagne Twee sporen aanpak 

PLAN DO CHECK ACT 
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•Gap analyse/nulmeting 

•Bepaal doelstelling 

•Opdracht/commitment 
directie/management 

•Businesscase 

•Werkgroep 

•Train de trainer 

•Dialoog medewerkers 

•Ondersteunende 
campagne 

•Verslaglegging 

•Evaluatie 

•Effectmeting 

•Bijsturing 

•Vervolg dialoog 

•Vervolg campagne 



 Opdracht: Ontwikkel een methode die ervoor zorgt dat het bewustzijn over 
informatiebeveiliging (IB) blijvend geborgd is in de organisatie 

 Bewustzijn over IB is van toenemend belang, ivm nieuwe dreigingen als gevolg van: 

o Technische ontwikkelingen, zoals webbased dienstverlening, gebruik smartphones, tablets, 
cloudoplossingen etc. 

o Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals mondige burger, transparante overheid, vraag om 
gebruikersvriendelijke dienstverlening, social media, aandacht voor privacy, ontwikkeling mbt 
‘Bring Your Own Device’, toenemend aantal DDOS aanvallen, E-Identity etc. 

o Organisatorische ontwikkelingen, zoals Het Nieuwe Werken, Flexibele werk- en contractvormen 
etc. 

 Informatiebeveiliging is containerterm met veel verschillende onderwerpen en 
‘beelden’. Hiervoor moeten bij de implementatie nadere keuzes gemaakt worden 

 Iedere organisatie heeft met IB te maken, want in iedere organisatie is gevoelige 
informatie aanwezig, zoals privacygevoelige registerinformatie, personeels- en 
persoonsgegevens, contractgegevens of gegevens die zijn aangemerkt als 
‘vertrouwelijk’ of ‘gevoelig’ 

 Informatiebeveiliging is een zaak van mens, techniek en organisatie. In dit plan staat 
(het gedrag van) de mens centraal 
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 Een organisatie waarin iedereen zich bewust is van de noodzaak van een 

optimale informatiebeveiliging en hier gemotiveerd naar handelt. 

 

 Een optimale informatiebeveiliging waarborgt dat informatie en 

informatiesystemen: 

o op het afgesproken moment beschikbaar is voor geautoriseerde gebruikers 

(beschikbaarheid); 

o alleen geautoriseerde gebruikers kunnen geautoriseerde handelingen uitvoeren 

(integriteit); 

o de juiste informatie, op het juiste moment aan de juiste medewerker beschikbaar wordt 

gesteld (vertrouwelijkheid).  
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 Organisatie beschikt over een strategie op IB 

 Management stelt tijd en middelen beschikbaar en vertoont 

voorbeeldgedrag 

 Werkwijzen en procedures zijn beschreven, toegewezen en 

vindbaar 

 Rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn helder 

 Doelgroepen beschikken over vaardigheden om gewenst 

gedrag te vertonen 
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 IB is een organisatievraagstuk  

o Informatiebeveiliging draagt bij aan de bedrijfsdoelstellingen en 

raakt het bestaansrecht van een organisatie. Negatief gesteld: als 

de informatiebeveiliging niet op orde is, kan dit grote gevolgen 

hebben voor het imago, de kosten en zelfs de continuïteit van een 

organisatie 

 Bevorderen van het bewustzijn van IB vergt aanpassing in gedrag 

o Tussen de 50 en 70% van de IB incidenten wordt veroorzaakt door 

medewerkers 

 Aanpassing in gedrag vergt intrinsieke motivatie van individuele 

medewerker 
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 Neemt toe bij 

o Positieve gedragsintentie  

o Voorbeeldgedrag door management en ondersteund door beleid 

o Gewenste gedrag zo specifiek mogelijk benoemen in termen van 

duidelijk geformuleerde eenduidige acties op korte termijn 

o Hoge betrokkenheid met het onderwerp 

o Voorkennis  

o Gelegenheid om de boodschap te verwerken  

o Stimulerende sociale en fysieke omgeving, waarbij intern gepraat 

wordt over de campagne 

o Benoemen van de discrepantie tussen wat men vindt en wat men 

feitelijk doet 
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 Neemt toe bij 
o Medewerkers motiveren om intentie daadwerkelijk uit te voeren 

o Medewerkers regelmatig herinneren aan goede voornemens 

o Argumenten om voor gedragsverandering te kiezen moeten worden 
onderhouden en liefst versterkt  

o Hindernissen verkleinen of wegnemen. Hindernissen voor 
ongewenst gedrag vergroten  

o Vaardigheden aanleren (bijv. door communicatie over hoe men 
gewenst gedrag het beste kan uitvoeren) 

o Medewerkers stimuleren om na te denken over wat ze zullen doen 
in bepaalde situaties. Hiermee neemt de kans toe dat ze in die 
situaties hun intentie omzetten in het gewenste gedrag 

o Boodschap niet ervaart als een ongewenste ingreep  
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 Neemt toe bij  

o doel van de verandering wordt niet duidelijk gemaakt  

o de medewerkers zien het nut of de noodzaak van de verandering 

niet in 

o de medewerkers worden niet betrokken bij de planning en de 

communicatie is slecht 

o de gewoonten van de medewerkers worden genegeerd- er is geen 

respect, noch vertrouwen  

o de medewerkers zijn van mening dat de verandering slecht past bij 

de bestaande situatie 

o medewerkers hebben het idee dat sleutelfiguren in de organisatie 

niet werkelijk achter de verandering staan 
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 Afhankelijk van bestaande bewustzijnsfase 

o Fase 1 - Onbewust onbekwaam: je hebt niet door dat je onbekwaam 

bent of dat gedrag niet effectief is. 

o Fase 2 - Bewust onbekwaam: je wordt je bewust dat je onbekwaam 

bent en dat je gedrag niet effectief is en je leert hoe het anders en 

beter kan. 

o Fase 3 - Bewust bekwaam: je past het nieuwe aangeleerde gedrag 

bewust en met succes toe. 

o Fase 4 – Onbewust bekwaam: het effectieve gedrag gaat 

automatisch; is vanzelfsprekend. 

 Afhankelijk van antwoorden checklist (zie volgende sheet) 
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 Wat is de beleidsopgave?   

o Welk probleem moet worden opgelost?   

o Wat is het specifieke gewenste gedrag dat we tot stand willen 

brengen? 

o Welke gedragsalternatieven zijn er? 

o In welke (fysieke en sociale) omgeving vindt dit gedrag plaats en 

hoe beïnvloedt dit het gedrag van de doelgroep?  

 Welke cijfers en feiten zijn er bekend over gedrag?  

o In welke mate vindt het gewenste en ongewenste gedrag plaats?   

o Welke groep(en) vertoont het (on)gewenste gedrag?   

 Hoe groot is de communicatieve uitdaging?  

o In hoeverre wordt de beoogde gedragsverandering ondersteund 

door een of meerdere beleidsmaatregelen?  
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 Twee pijlers: 

1. Dialoog met medewerkers 

2. Ondersteund door communicatiemiddelen, eventueel 

campagnematig en thematisch in te zetten om onderwerp levend 

te houden 
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 Directie 

 Managers  

 Medewerkers 

 Medewerkers ICT 

 IB’ers 

 Nieuwe en tijdelijke medewerkers 
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Doel • Ziet noodzaak om aandacht te besteden aan informatiebeveiliging & awareness 

• Geeft opdracht om awarenesscampagne te ontwikkelen en stelt middelen beschikbaar 

Strategie Dialoog 

Boodschap Organisatie heeft belang bij een veilige cultuur. Hiervoor is permanente actie op awareness noodzakelijk. 

Maak daar budget voor vrij en geef medewerkers tijd en gelegenheid om aan activiteiten deel te nemen. 

Bovendien heb jij een voorbeeldfunctie. Wees je daarvan bewust en pak die rol op. 

Wanneer Gedurende gehele PDCA cyclus 

Middelen • Plan: plan van aanpak, besluitvormingsnotitie, resultaten GAP analyse  

• Do: dialoog met MT / Directie. Onderwerpen:  

1. Waar zitten informatierisico’s in jouw werk 

2. Hoe ziet je huidige gedrag er uit, wat doe je nu al 

3. Wat kan er beter 

4. Wat is er voor nodig om dat te realiseren 

• Check: Voortgangsrapportages, ISO Rapportages,  effectmeting 

• Act: Vervolg op dialoog 

Verantwoordelijke Hoogst leidinggevende 
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Doel • Zien noodzaak om aandacht te besteden aan informatiebeveiliging & awareness 

• Zijn bereid en in staat om diaaloog met medewerkers over IB aan te gaan 

• Geven medewerkers tijd en ruimte om aan activiteiten deel te nemen 

• Stimuleren medewerkers deel te nemen aan dialoog 

• Vertonen voorbeeldgedrag en bekrachtigen informatiebeveiligingsbeleid 

Strategie Dialoog – overtuigen - informeren 

Boodschap Organisatie heeft belang bij een veilige cultuur. Hiervoor is permanente actie op awareness noodzakelijk. 

Ga daarover met je medewerkers in gesprek. Bovendien heb jij een voorbeeldfunctie. Wees je daarvan 

bewust en pak die rol op. 

Wanneer Gedurende gehele PDCA cyclus 

Middelen • Plan: externe gespreksleider of IB’er: 

1. Informeert managers en/of teammanagers over doelstelling en plan van aanpak 

2. Traint managers en/of teammanagers in methode (‘train de trainer’) 

•Do: dialoog met managers. Onderwerpen:  

1. Waar zitten informatierisico’s in jouw werk 

2. Hoe ziet je huidige gedrag er uit, wat doe je nu al / wat doe je als het mis gaat 

3. Wat kan er beter 

4. Wat is er voor nodig om dat te realiseren 

• Check: Effectmeting, Evaluatie bij medewerkers 

• Act: Vervolg op dialoog 

Verantwoordelijke IB’er 

15 



 

 
Doel • Zijn zich permanent bewust van de risico’s en weten hoe te handelen 

• Staan positief tegenover  beveiligingsmaatregelen  

• Handelen pro-actief en conform instructies  

• Spreken elkaar aan op mogelijke risico’s 

• Zijn bereid om dialoog over IB aan te gaan 

Strategie • Dialoog ondersteund met communicatiemiddelen om te informeren. PDCA om continuiteit te 

waarborgen. Eventueel resultaten borgen in bijv. Functioneringsgesprekken. 

Boodschap In onze organisatie gelden een aantal normen. Wij willen dat jij je daar aan houdt. Een van de 

normen gaat over het omgaan met informatie. Onze klanten, collega’s en leveranciers  vertrouwen 

er op dat hun (soms privacygevoelige) gegevens in veilige handen zijn. Dat is mede afhankelijk van 

jouw gedrag. Wij willen met jou in gesprek over hoe je deze belofte waarmaakt. 

Wanneer Gedurende gehele PDCA cyclus 

Middelen • Onder begeleiding teammanager dialoog aangaan. Onderwerpen:  

1. Waar zitten informatierisico’s in jouw werk 

2. Hoe ziet je huidige gedrag er uit, wat doe je nu al 

3. Wat kan er beter 

4. Wat is er voor nodig om dat te realiseren 

• Ondersteund door communicatiemiddelen (zie ‘middelen’) 

• Rapportage 

Verantwoordelijke Teammanager 
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 Doel • Zijn zich bewust van hun aparte positie mbt IB 

• Handelen conform de eisen 

Strategie Dialoog en informeren 

Boodschap In onze organisatie gelden een aantal normen. Wij willen dat jij je daar aan houdt. Een van de 

normen gaat over het omgaan met informatie. Als ICT’er heb je een bijzondere positie en 

verantwoordelijkheid waar het gaat om informatiebeveiliging.  Onze klanten, collega’s en 

leveranciers  vertrouwen er op dat hun (soms privacygevoelige) gegevens in veilige handen zijn. 

Dat is mede afhankelijk van jouw gedrag. Wij willen met jou in gesprek over hoe je deze belofte 

waarmaakt. 

Wanneer Gedurende gehele PDCA cyclus 

Middelen • Onder begeleiding teammanager dialoog aangaan. Onderwerpen:  

1. Waar zitten informatierisico’s in jouw werk 

2. Hoe ziet je huidige gedrag er uit, wat doe je nu al 

3. Wat kan er beter 

4. Wat is er voor nodig om dat te realiseren 

• Ondersteund door communicatiemiddelen (zie ‘middelen’) 

• Rapportage 

Verantwoordelijke Teammanager 
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 Doel • Zijn zich bewust van hun aparte positie mbt IB 

• Handelen conform de eisen 

• Nemen initiatief om IB onder de aandacht te brengen en in te richten 

• Draagt nut en noodzaak van IB actief uit 

Strategie Dialoog 

Boodschap Als IB’er ben je mede verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van IB. Daarmee 

heb je een voorbeeldfunctie voor de organisatie. Wees je daarvan bewust en handel 

conform de eisen die de organisatie stelt. 

Wanneer Gedurende gehele PDCA cyclus 

Middelen • Security overleg 

Verantwoordelijke Lijnmanager 
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Doel • Zijn zich  bewust van de risico’s en weten hoe te handelen 

• Staan positief tegenover  beveiligingsmaatregelen  

• Hebben kennis genomen van de normen 

• Handelen pro-actief en conform instructies  

• Spreken elkaar aan op mogelijke risico’s 

Strategie • Informeren bij aanvang dienstverband middels bijv. E-learning, film, presentatie  

Boodschap In onze organisatie geldt een aantal normen. Wij willen dat jij je daar aan houdt. Een van 

de normen gaat over het omgaan met informatie. Onze klanten, collega’s en 

leveranciers  vertrouwen er op dat hun (soms privacygevoelige) gegevens in veilige 

handen zijn. Dat is mede afhankelijk van jouw gedrag. Wij willen dat jij deze belofte 

waarmaakt. 

Wanneer • Bij aanvang dienstverband 

Middelen (voorbeelden) • Intakegesprek  

• E-learning 

• Video 

• Presentatie 

• Geheimhoudingsverklaring 

• Etc. 

Verantwoordelijke Afhankelijk van situatie: Teammanager, IB’er 
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 Plan  

o GAP analyse 

o Bepaal doelstelling 

o Maak businesscase 

o Zorg voor opdracht van directie 

o Formeer brede werkgroep  

o Maak communicatieplan/ plan van 

aanpak 

 

 

 Check 
o Onderzoek effecten 

o Stuur waar nodig bij 

 Do 
o Bepaal thema’s 

o Bereid communicatiemiddelen voor 

o Train teammanagers 

o Zorg voor borging / verslaglegging 

o Voer campagne 

o Bepaal vorm van dialoog 

o Voer dialoog 

 

 Act 
o Vervolg dialoog 

o Vervolg campagne 
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 Kondig campagne intern aan / organiseer kick-off 

 Train de managers en/of teammanagers 
o Informeer teammanagers over doelstelling en plan van aanpak 

o Train teammanagers in methode (‘train de trainer’) 
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 Interview medewerkers afdeling (optioneel) tbv 

o Fase bewustwording 

o Specifieke IB thema’s 

 Regel verslaglegging 

 Bepaal gespreksthema(s), frequentie 

 Bepaal werkvorm (zie voor voorbeelden bijlage 4) 

o In alle gevallen interactief 

o Passend bij cultuur manager en team 

 Nodig medewerkers uit 

o Bepaal of dit in regulier werkoverleg past 

o Ruimte reserveren 

o Eenduidige uitnodigingstekst (zie voorbeeld) 
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 Regel verslaglegging  

 Centrale vragen eerste bijeenkomst: 
1. Waar zitten informatierisico’s in jouw werk 
2. Hoe ziet je huidige gedrag er uit, wat doe je nu al? Wat doe je 

als het mis gaat? 
3. Wat kan er beter? 
4. Wat is er voor nodig om dat te realiseren? 

Maak vervolgafspraak 
 Centrale vragen vervolggesprek: 

1. Wat heb je gerealiseerd om je gedrag mbt informatierisico’s te 
veranderen/verbeteren? 

2. Hoe heb je dat gedaan? 
3. Zijn er meer punten die beter kunnen? 
4. Wat is er voor nodig om dat te realiseren? 
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 Evaluatie met deelnemers 

 Evaluatie met manager en/of teammanager: 

o Wat ging er goed 

o Wat kan beter 

o Hoe kunnen we dat bereiken 

 Organisatiebrede effectmeting 

24 



 Opleidingen & Trainingen  

 Presentaties 

 Posters 

 Berichten op intranet 

(aankondigingen, tips, 

wetenswaardigheden, 

incidenten) 

 Artikelen personeelsblad 
 

 E-learning 

 Beveiligings-ideeënbus 

 Filmpjes 

 Onderzoeksresultaten  

 Mystery test of -guest 

 Game 

 Best practices 

 Verkiezing 
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Doel: ondersteuning dialoog 



 Boodschap geloofwaardig formuleren 

 Positieve toonzetting (humor mag) 

 Consequente stijl van uitingen en tone of voice 

 Stimulerend (door uitingen persoonlijk relevant te maken/mensen direct aan te spreken) 

 Identiteit en cultuur van de organisatie in overweging 

nemen 

 Aansluiten bij de situatie en behoeftes van de doelgroep 

 Begrijpelijk 
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 Veiligheid zit tussen de oren 

 Samen aware, samen secure 

 “The human firewall” 

 Wees bewust, wees zorgvuldig, wees alert 

 Beveiliging en jij 

 Een vreemde in je huis laat je niet wandelen 

 Beveiligen is mensenwerk 

 Don’t be stupid! 
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Wanneer Actie 

 Q1 • GAP analyse 

• Bepaal doelstelling 

• Maak businesscase 

• Zorg voor opdracht van directie 

• Formeer brede werkgroep  

• Maak communicatieplan/ plan van aanpak 

 Q2 • Bepaal thema’s 

• Bereid communicatiemiddelen voor 

• Train teammanagers 

• Zorg voor borging / verslaglegging 

 Q3 • Kick-off 

• Voer campagne 

• Voer teamgesprekken 

 Q4 • Onderzoek effecten 

• Stuur waar nodig bij  

 Q5 • Vervolg teamgesprekken 

• Vervolg campagne 
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 Communicatiemiddelen 

 Tijd van medewerkers en managers 

 Externe inhuur  

 Catering 

 Vergaderruimte 

 Doorlooptijd 
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 Social Engineering 

 Privacy 

 Veilig beheer van bedrijfsmiddelen (laptops, 

smartphones, USB Sticks) 

 Bewust omgaan met 'gevoelige' informatie  

 Mobiel werken en veiligheid bij thuiswerken 

 Veilig gebruik van internet  

 Veilig gebruik van e-mail 

 Veilige wachtwoorden 

 Omgang met incidenten  

 Weglekken van informatie 

 Gegevensbeveiliging/ versleuteling 

 Social media / sociale netwerken 

 Omgang met onbekenden en leveranciers 

 Gedrag op kantoor 

 Cybercrime (Ddos, hackaanvallen) 

 Locken van monitor bij verlaten werkplek 

 Toegangscontrole 

 Omgang met bezoekers 

 Clear desk 

 Veilige werkomgeving / fysieke beveiliging 

 Cloud toepassingen (Dropbox etc.) 

 

IT specifiek: 
 Beveiliging bij ontwikkeling van nieuwe 

processen of middelen 

 IT beveiligingsmanagement 

 Beveiliging applicaties 

 Beveiliging netwerk 

 Serverbeheer 

 Broncodes 

 Administrator rechten (voorkomen misbruik) 
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Dat de informatie waar onze organisatie over beschikt goed beveiligd is, is van groot belang. Daarom 

gaat binnenkort een campagne ‘Informatiebeveiliging’ van start, waar álle medewerkers aan mee 

gaan doen. 

 

Binnen onze organisatie is veel informatie beschikbaar. Onze organisatie hanteert als norm dat 

klanten, collega’s en leveranciers  er op moeten kunnen vertrouwen dat hun (soms privacygevoelige) 

gegevens bij ons in veilige handen zijn. Of dat ook daadwerkelijk zo is, hangt voornamelijk af van het 

gedrag van ieder van ons afzonderlijk. Daarom start binnenkort een campagne om met elkaar in 

gesprek te gaan op welke manier wij die belofte waarmaken.  

 

Hiervoor word je binnenkort door je teammanager uitgenodigd voor een teamgesprek. Op intranet 

<link toevoegen> vind je het informatiebeveiligingsbeleid. 
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Beste collega, 

 

Via intranet heb je al kunnen lezen dat er een campagne van start gaat over informatiebeveiliging. 
Via deze mail wil ik je van harte uitnodigen voor een teamgesprek hierover. 

 

Het gesprek, dat een verplichtend karakter heeft, vindt plaats op: [datum] van [begintijd] tot [eindtijd] 
in [locatie] en staat onder leiding van [naam gespreksleider]. Indien je onverhoopt verhinderd bent, 
dan verneem ik dat graag (met reden) zo spoedig mogelijk. Dan kan ik je inplannen voor een van de 
andere sessies. 

 

Ter voorbereiding op het gesprek wil ik je vragen alvast na te denken over de volgende zaken: 
1. Waar zit informatiebeveiliging in jouw werk 
2. Hoe ziet je huidige gedrag er uit, wat doe je nu al 
3. Wat kan er beter 
4. Wat is er voor nodig om dat te realiseren 

 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat uiteraard graag. Op intranet <link 
toevoegen> vind je het informatiebeveiligingsbeleid. 

 

[Ondertekening] 
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Medewerker: Team: Datum: 

Waar zitten informatierisico’s in jouw werk 

Hoe ziet je huidige gedrag er uit, wat doe je nu al 

Wat kan er beter 

Wat is er voor nodig om dat te realiseren 

Opmerkingen/suggesties 
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Medewerker: Team: Datum: 

Wat heb je gerealiseerd om je gedrag mbt informatierisico’s te veranderen/verbeteren 

Hoe heb je dat gedaan 

Zijn er meer punten die beter kunnen 

Wat is er voor nodig om dat te realiseren 

Opmerkingen/suggesties 
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 Bedenk drie stellingen. Schrijf deze op flipover en laat 

medewerkers hun mening erbij schrijven. Plenaire 

terugkoppeling 

 Verdeel team in twee groepen en start discussie met 

voor- en tegenstanders over bepaald gewenst gedrag 

 Verdeel team in vier groepen en geef iedere groep een 

thema. Iedere groep werkt thema uit in termen van 

gewenst gedrag 

 Laat teamleden individueel een mindmap maken over 

specifiek IB thema 

 Verdeel team in groepen. Iedere groep beeld bepaald 

gewenst gedrag uit.  

 ……… 
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Bij dit document is voor verdieping  

aanvullende achtergrondinformatie  

beschikbaar.  

 

 

 

Vragen, opmerkingen of suggesties zijn welkom op cip@uwv.nl of sweiland@rdw.nl 
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