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JANNA, een Platform voor Informatie Beveiliging 
Voor bewustwordingscampagnes en als permanente vraagbaak en kenniscentrum  

 

Informatie Beveiliging is een noodzaak, dat is helder. 

Het hoeft geen uitgebreid betoog dat informatie Beveiliging vandaag de dag een onderwerp van 

grote zorg is. Incidenten worden bijna dagelijks gerapporteerd, de overheid investeert in 

bewustwordingscampagnes en de publieke opinie kent geen tolerantie meer als het gaat om, 

bijvoorbeeld, banken die niet bereikbaar zijn, bedrijven die persoonsgegevens kwijtraken en 

organisaties die klantgegevens misbruiken.  

Er zijn maar weinig bedrijven en organisaties die niet flink investeren in middelen om hun 

informatie beter te beveiligen. De omvang van de investeringen is relatief eenvoudig vast te stellen, 

het rendement is niet altijd overtuigend, volgens velen. 

Wanneer verbeteringen op het gebied van Informatie Beveiliging niet in een breed kader worden 

gezien is de kans groot dat maatregelen niet meer het gewenste effect hebben en dat de 

transparantie bij het bepalen van investeringsprioriteiten op dit gebied langzaamaan verdwijnt.  

Informatie Beveiliging is vooral techniek,   toch? 

Wanneer we denken aan het verhogen van het niveau van veiligheid van informatie, gaat onze 

aandacht vaak vooral uit naar de technische hulmiddelen die ons ter beschikking staan om 

netwerken, servers en communicatiemiddelen te beschermen. Voorbeelden van zulke 

oplossingscomponenten zijn: firewalls, routerprotocollen, virusscanners, wachtwoord-beveiligde 

toegangscontrole, spam beveiliging, encryptie van E-mail berichten en nog heel veel meer. ICT 

managers en specialisten op het gebied van informatie beveiliging besteden bij het overgrote deel 

van alle organisaties een flink deel van hun tijd aan het installeren, onderhouden, monitoren, en 

verbeteren van deze oplossingen.  

 

Naast de aandacht voor beveiliging van netwerken, servers, en communicatie middelen moet er 

ook aandacht zijn voor de overige elementen die voor risico’s op het gebied van het gebruik van 

informatie kunnen zorgen. Hierbij valt te denken aan de manier waarop we informatie delen met 

partners, de fysieke beveiliging van onze gebouwen en werkplekken, de wijze waarop we signalen 

van risico’s of incidenten kunnen detecteren, de snelheid waarmee we kunnen handelen als dat 

nodig is, en zo verder. Veel van deze zaken zijn mens-gerelateerd en juist veel minder machine-

gerelateerd. Onderstaande mens-gerelateerde voorbeelden ter illustratie:  

 De HR manager die vergeet om een concurrentiebeding in een contract op te nemen 

 De crediteuren beheerder die wel heel makkelijk informatie geeft aan de externe 

kredietbeoordelaar, die daarom vraagt. 

 De inkoop manager die geen garanties vraagt voor de continuïteit van bestaande 

veiligheidsmaatregelen bij een nieuw computer systeem. 
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 De ambulante medewerkers die binnen de teams gemakshalve hetzelfde wachtwoord 

gebruiken. 

 Artsen die medische dossiers overdragen via e-mail. 

 De directeur die niets en niemand vertrouwt en alle belangrijke data op een USB stick in 

zijn colbert jas bij zich draagt. 

 De secretaresse die overbodige kopieën van belangrijke documenten gewoon in de 

prullenbak gooit. 

 De portier/receptionist die de computerservicemonteur gewoon binnenlaat omdat die er 

al vaker is geweest. 

 De secretaresses in de flex pool die met elkaar de wachtwoorden delen van de managers 

aan wie ze, bij toerbeurt, worden toegewezen. 

 Het afdelingshoofd dat de geboortedata van alle medewerkers op een lijstje aan de muur 

hangt, zodat hij de verjaardagen niet vergeet. 

 De systeem beheerder die vergeet om de SAP service accounts te blokkeren op het 

moment dat de externe support partij is uitgelogd. 

 De medewerkers die al hun e-mail automatisch doorsluizen naar hun privé mail adres, 

zodat ze ook buiten kantoor uren op mail berichten kunnen reageren. 

 De leraar die zijn tablet computer van school thuis door zijn kinderen laat gebruiken als 

spelletjes computer. 

De lijst is niet uitputtend, dat is niet de bedoeling en dat zou ook niet kunnen, maar veel van de 

genoemde voorbeelden zullen in veel organisaties herkenning opleveren bij medewerkers, 

ongeacht hun plek in het organogram. Wat ze gemeen hebben is dat er vanuit ICT perspectief, met 

in acht neming van redelijke budgeten, weinig aan te doen is. De verbeteringen moeten echt van 

de mensen komen en niet alleen van de machines. 

Vergelijking met initiatieven voor Kwaliteitsverbetering  

Als we terugblikken op de initiatieven die veel organisaties in het verleden hebben ontplooid om 

hun Kwaliteit te verbeteren (denk bijv. aan ISO9001 of NEN15224), zijn er duidelijke paralellen te 

zien. In eerste instantie hebben fabrieken bijvoorbeeld gekeken naar de manier waarop de 

techniek kon helpen om de kwaliteit van de producten te 

verhogen en daar zijn grote stappen mee gemaakt. Later 

heeft men ontdekt dat er een moment komt waarop er 

weinig verbetering meer te halen is als niet ook de hele 

organisatie wordt doordrongen van de Kwaliteitsgedachte. 

Bedrijven die ervoor hebben kunnen zorgen dat Kwaliteit is 

doorgedrongen tot de haarvaten van de organisatie zijn 

opnieuw in staat geweest om grote verbeterslagen te 

maken. 

Zo ligt het ook bij Informatie Beveiliging. De techniek kan 

maar tot op zekere hoogte helpen. Het is de manier waarop 

de organisatie omgaat met de beschikbare middelen, die uiteindelijk het verschil zal maken. Weinig 

De manier waarop lak wordt aangebracht op auto’s 

is de laatste jaren enorm verbeterd. In eerste 

instantie zijn de spuitmachines en ook de kwaliteit 

van de lak enorm verbeterd. Later heeft men ervaren 

dat de behandeling, de opslag en het transport van 

gespoten onderdelen de kwaliteit van het spuitwerk 

ernstig kunnen schaden. Het is een open deur om te 

constateren dat het weinig zin heeft om de 

spuitmachines nog veel te verbeteren als 

medewerkers verfcontainers onjuist opslaan, 

gespoten onderdelen laten vallen, zonder 

bescherming in de vrachtauto leggen etc..  
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organisaties zullen technische middelen hebben die kunnen voorkomen dat medewerkers hun 

wachtwoorden delen met anderen, een rapport in hun tas mee naar huis nemen, of tijdens een 

borrel informatie loslaten over de bedrijfsstrategie. Pas als de hele organisatie is doordrongen van 

de wetenschap dat informatie beveiliging iedereen aangaat en dat het zonder dat niet mogelijk is om echt 

veiliger te worden, zal het rendement van investeringen in technische hulpmiddelen weer flink toenemen.  

Inzet van moderne middelen. 

De razendsnelle ontwikkeling van Internet technologie, niet alleen op het vlak van het 

technologisch kunnen, maar ook op het vlak van de acceptatie en het wijdverbreide gebruik van 

de technologie, zorgt ervoor dat ook de middelen veranderen, die organisaties ter beschikking 

staan om grote veranderingen door te voeren. Ciso4you heeft de beschikbare technologie 

toegepast op de organisatorische kant van Informatie Beveiliging en een platform ontwikkeld 

waarmee alle medewerkers tegen hele lage kosten kunnen worden voorbereid en begeleid op het 

leveren van hun bijdrage op het gebied van Informatie Beveiliging. Toepassing van de platform 

oplossing (met de naam JANNA) zal de effectiviteit van al genomen en nog te nemen ICT 

maatregelen vergroten omdat de organisatie goed is ingespeeld.  

Het JANNA platform bestaat uit een set van processen en gereedschappen die organisaties in staat 

stelt om eenvoudig eigen accenten toe te voegen aan de al beschikbare middelen. Inzet van het 

JANNA platform is niet een eenmalige zaak, maar is effectief gedurende de gehele looptijd van het 

normaliter langdurige verbeterproces op het gebied van Informatie Beveiliging.  

Wat vormt de basis van JANNA  

Het basis principe achter het JANNA platform is gebaseerd op het feit dat kennisoverdracht en 

gedragsverandering een twee-richting proces is en niet alleen van bovenaf kan worden opgelegd. 

Het JANNA platform creëert een omgeving waarin iedereen kennis maakt met de verwachtingen 

die de organisatie heeft van de individuele medewerker, maar ook, op basis van specifieke eigen 

ervaring en kennis, kan bijdragen aan het verbreden van de kennis basis in de organisatie. Door 

slimme toepassing van Internet en Social Media technologie is de drempel voor iedereen heel laag 

om deel te nemen aan de verbreding van de kennis basis en aan het groeps-leerproces.  

Kennis en ervaring uit de wereld van e-learning en ook 

MOOC (massive open online courses) zijn toegepast bij het 

samenstellen van de individuele elementen van het JANNA 

platform.  

Daarnaast heeft Ciso4you haar kennis en ervaring op het 

gebied van Informatie Beveiliging gebruikt om het effect 

van toepassing van het JANNA platform voor juist dit 

gebied te maximaliseren. Informatie Beveiliging 

onderscheidt zich van andere gebieden onder meer door de alom aanwezige belangrijke 

technologie component, de noodzaak om heel snel te kunnen communiceren in geval van een 

Moderne e-learning, MOOC en knowledge sharing 

toepassingen zijn gebaseerd op slimme toepassing 

van bekende technologie componenten als Forums, 

Wiki’s, Twitter communciatie, video messaging, self 

assessments, group ranking, collaborative learning, 

survey’s, e-mail en/of smartphone triggers, en zo 

voort. De keuze van de combinatie maakt een 

toepassing geschikt voor sommige vak gebieden en 

juist minder geschikt voor andere vakgebieden. 
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incident of een dreiging, de eenvoudige koppeling die er te maken is met de privé situatie van 

medewerkers (internet bankieren en cloud shopping doen we immers allemaal), en de 

toenemende druk van buitenaf om tot handelen over te gaan.  

De inzet van het JANNA Platform 

Het platform kan worden ingezet om een bewustwordingsproces op het gebied van Informatie 

Beveiliging te ondersteunen, maar naderhand ook om de kennisoverdracht m.b.t. nieuwe 

maatregelen en procedures te faciliteren en om mogelijk verbeteringen op de maatregelen en 

procedures te verzamelen. Het platform ondersteunt gerichte campagnes, maar is tevens geschikt 

als permanente vraagbaak en kenniscentrum voor alles dat met Informatie Beveiliging en daarbij 

behorende maatregelen te maken heeft.  

Het ligt voor de hand om policy’s en procedures via het JANNA platform te publiceren, 

bespreekbaar te maken en te (laten) verbeteren, maar evenzogoed kan JANNA dienen als 

eenvoudig toegankelijk MELDPUNT VOOR INFORMATIE BEVEILIGING, waardoor het effect van vele ogen 

ook daadwerkelijk kan worden omgezet in effectief ingrijpen of voorkomen van problemen. 

Doordat Ciso4you het gebruik van het JANNA platform kan blijven begeleiden, kan, als dat nodig 

is, het meldpunt ook anoniem worden uitgevoerd. 

In het Ciso4you document : “Bewustwording programma betaalt zichzelf terug” wordt uitgelegd 

hoe de inzet van het platform juist voor de bewustwording een verdubbeling van de ROI oplevert, 

vergeleken met de meer klassieke aanpakken. Dit document is toegevoegd als bijlage.  

Wat vinden John P. Kotter en Dan S. Cohen1 ervan?   

We laten aan de hand van de 8 succesfactoren in het model van Potter voor 

organisatieveranderingen zien waar het gebruik van de platform oplossing en de embedded 

technologieën de grootste effecten zullen hebben. Onderstaand een illustratie van het model:  

                                                   
1 The Heart of Change, Real-Life Stories of How People Change Their Organizations 

by John P. Kotter and Dan S. Cohen 

http://www.ciso4you.com/
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De Acht Succes factoren: 

1. Creëer een gevoel van urgentie 

Als op management niveau de urgentie van actie op het gebied van Informatie Beveiliging wordt 

onderkend, zijn de communicatie middelen van het JANNA platform uitermate geschikt om dat 

gevoel van urgentie ook daadwerkelijk over te brengen op de gehele organisatie.  

2. Verzamel een leidend team 

Het JANNA platform kan helpen om het gekozen team grote zichtbaarheid te geven in de 

organisatie. Daarmee kan het leidende karakter van het team worden versterkt.  

3. Maak een plan van aanpak 

Het JANNA platform kan helpen bij het uitvoeren van een gemaakt plan van aanpak. Het platform 

kan het maken van een plan mogelijk zelfs vereenvoudigen, vanwege de eenvoudige 

beschikbaarheid en inzetbaarheid van plan-uitvoeringselementen.   

4. Communiceer voor draagvlak 

De toepassing van de genoemde technologieën zorgt ervoor dat JANNA over uitstekend 

communicatiemiddelen beschikt. Dat zal de verwezenlijking van een communicatieplan enorm 

kunnen. Bovendien, omdat JANNA is ingericht voor Informatie Beveiliging, kunnen de aanwezige 

communicatie patronen gebruikt worden om een communicatie plan eenvoudiger te maken. 

5. Creëer randvoorwaarden, neem obstakels weg 

Doordat alle deelnemers eenvoudig ideeën en ervaringen kunnen inbrengen kan het JANNA 

platform ervoor zorgen dat voorgestelde maatregelen en oplossingen snel kunnen worden 

aangepast aan wensen, eisen en suggesties uit het veld. Daarmee worden drempels geslecht en 

obstakels weggenomen. 

http://www.ciso4you.com/
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6. Genereer Quick wins 

Het collaboratieve element van het JANNA platform kan een uitstekend vehicle zijn om quick wins 

te identificeren en om daar draagvlak voor te creëren. Op het moment dat de “community” merkt 

dat inputs worden omgezet in daden kan er een katalysator effect optreden m.b.t. het draagvlak 

van de maatregelen en oplossingen. 

 

7. Houd het tempo hoog 

Daar waar een hoog tempo afhankelijk is van snelle communicatie kan het JANNA platform door 

middel van de geïmplementeerde online technologieën een goede bijdrage leveren. Ook kan het 

platform helpen bij het snel en voor iedereen zichtbaar maken van aanpassingen aan maatregelen 

en oplossingen.  

8. Borg resultaten 

Omdat maatregelen en oplossingen door middel van het kennis centrum in het JANNA platform 

worden vastgelegd en gecommuniceerd, is het borgen van resultaten onderdeel van het platform  

 

De conclusie kan zijn dat een doordachte inzet van het JANNA platform een belangrijk hulpmiddel 

is bij het doorvoeren van de veranderprocessen die nodig zijn om Informatie Beveiliging tot in alle 

uithoeken van een organisatie door te laten dringen. Ciso4you ondersteunt organisaties graag met 

raad en daad bij het maken en uitvoeren van zulke veranderplannen. 

 

 

 

Over Ciso4you 

Ciso4you is een team van senior business consultants die business management helpen om weer 

controle te krijgen over IB. Onze services zijn gericht op het ondersteunen van executives bij het 

managen van Informatie Beveiliging en tegelijk op het ontlasten van de ICT afdeling, die hun 

handen vaak vol hebben aan het beheren van de zware technische component binnen het 

Informatie Beveiliging domein. Ons service portfolio omvat: 

 Opzetten van een degelijk raamwerk voor het managen van Informatie Beveiliging 

 Ondersteuning van ICT en de business door middel van awareness programma’s en goede 

policy’s en procedures  

 Assessments en audits van het management van Informatie Beveiliging 

 Business process consulting op het gebied van Informatiebeveiliging  

 Het uitvoeren van Corporate Information Security Officer (CISO) opdrachten 

 Forensic consulting op het gebied van informatiebeveiliging 
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Bewustwording programma betaalt zichzelf terug 
Zonder investering in Mensen  is investering in Machines niet effectief  

 

 

Mensenprobleem en niet alleen een computerprobleem 

Informatie-fouten van mensen halen makkelijk de krant 

We kennen ze allemaal, de voorbeelden van al dan niet opzettelijke, menselijke fouten bij het 

omgaan met vertrouwelijke informatie. Zulke fouten kunnen leiden tot allerlei soorten schades. De 

laptop met Defensie informatie die werd achtergelaten in een taxi, de USB stick die werd gestolen, 

de verkeerde email die naar het hele bedrijf of naar de klant werd gestuurd en zo voort. Deze 

voorbeelden wijzen erop dat het niet voldoende is om alleen de computers, netwerken en 

communicatie processen veilig te maken, het is ook nodig om alle gebruikers van die middelen van 

het verstandig gebruik van die middelen te doordringen en ze op dit gebied bij te staan in hun 

dagelijkse praktijk. 

Techniek vaak wel op orde 

Veel bedrijven en organisaties hebben de technische aspecten van Informatie Beveiliging redelijk 

goed op orde: wachtwoorden zijn verplicht bij de toegang tot systemen, email servers zijn goed 

beveiligd tegen inbraak en misbruik van buitenaf, de implementatie van netwerken en netwerk 

protocollen is in lijn met de laatste best practices, van belangrijke bestanden wordt dagelijks een 

back-up gemaakt, log files worden bijgehouden om verdachte activiteiten te signaleren en te 

analyseren, en ga zo maar door. De ICT managers verrichten over het algemeen uitstekende werk 

op dit gebied. 

Management gaat toch om mensen 

Om de mensen in de organisatie zover te krijgen dat ze op een natuurlijke manier de al genomen 

maatregelen versterken vergt een effort die vergelijkbaar is met de effort die is besteed aan de 

eerder genoemde technische aspecten. Deze inspanningen bevatten meestal een grote 

component uit de categorie Bewustwording programma’s en vereisen, om succesvol te kunnen 

zijn, een aanpak en expertise die we aantreffen in de menswetenschappen en niet zozeer in de 

technische wetenschappen die aan de basis staan van de wereld van de ICT.  

Menswetenschappen kunnen helpen 

In de literatuur komen we steeds dezelfde elementen tegen die 

noodzakelijk zijn voor een succesvol 

bewustwording programma of 

veranderingsproces. Twee veel gebruikte 

bronnen op dit gebied zijn de adoptiecurve van 

Rogers en het AIDA model. In beide methodes 

draait het om aandacht krijgen, eenvoudige 

AIDA staat voor:  

Aandacht krijgen,  

Interesse wekken,  

Desire creëren, en  

Actie uitlokken 

De adoptiecurve van Rogers zegt dat 

wanneer iets:  

1. aansluit bij wat mensen kennen 

2. makkelijk te begrijpen is 

3. duidelijk voordelen biedt 

4. makkelijk te proberen is 

5. goed waarneembaar is 

Dan gaan mensen dat snel doen 

http://www.ciso4you.com/
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presentatie, zorgen dat mensen het begrijpen, dat mensen inzien dat ze er belang bij hebben of er 

plezier in hebben en pas als dat allemaal in orde is, dan pas kan je verwachten dat ze tot actie 

overgaan. Om dit voor een hele organisatie goed te doen vergt de nodige aandacht en een op het 

onderwerp toegespitste aanpak.  

Plenaire bijeenkomsten en “hei-dagen” bedreigen 

productiviteit.   

Bewustwording programma’s worden vaak uitgevoerd in de vorm van plenaire bijeenkomsten en 

“hei-dagen” voor een groot aantal medewerkers. Omdat de resultaten van deze aanpak vaak 

achterblijven bij de verwachtingen terwijl er toch een flinke aanslag wordt gepleegd op de 

productiviteit, zijn ze niet echt populair bij organisaties waar productiviteit een belangrijk 

onderwerp is. 

 

In dit document laten we zien dat het mogelijk is om te investeren in Bewustwording op het gebied 

van Informatie Beveiliging zonder aanslag te doen op de productiviteit, terwijl de opbrengsten 

vanwege de verbeterde omgang met informatie juist groot kunnen zijn. 

Bewustwording programma’s voor Informatie 

Beveiliging 

Link met privé situatie 

Informatie Beveiliging is een aandachtsgebied waar we allemaal mee te maken hebben. Iedereen 

die elektronisch bankiert zal er voor moeten zorgen dat de toegang tot zijn of haar account 

beveiligd is. Ook zijn we allemaal vertrouwd met het idee dat we onze PIN codes moeten 

beschermen. Wie thuis een computer heeft zal bekend zijn met disk crashes, virus infecties, 

phishing en andere vormen van ongemakken en (criminele) bedreigingen voor computers. 

Weerstand lager dan bij andere programma’s 

Wanneer het op de juiste manier wordt gepresenteerd, kan Bewustwording op het gebied van 

Informatie Beveiliging direct voordelen opleveren in de privé sfeer. Daarmee ontstaat er bij de 

mensen die de programma’s moeten ondergaan een lager weerstandsniveau dan we zouden 

mogen verwachten op basis van andere organisatie-brede bewustwording programma’s. De 

elementen: aandacht trekken, desire creëren, aansluiten bij wat mensen kennen, makkelijk te 

begrijpen, duidelijke voordelen, makkelijk te proberen, en goed waarneembaar zijn relatief 

eenvoudig in te brengen juist vanwege het feit dat iedereen er mee te maken heeft en er zijn of 

haar voordeel mee kan doen in de privé situatie. 

http://www.ciso4you.com/
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Grote dynamiek, vaak herhalen 

Informatie Beveiliging wordt gekenmerkt door de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van 

de dreigingen op basis van technologische ontwikkelingen en de inventiviteit  van criminele 

elementen in de maatschappij. Dat vergt in een Bewustwording programma dat het mogelijk 

maakt om snel (en misschien ook vaak) op deze ontwikkelingen in te spelen. Programma’s 

gebaseerd op plenaire meetings en “hei-dagen” zijn minder geschikt voor snelle inzet en hogere 

frequenties. 

Gebruik van moderne technologie 

Internet en social media i.p.v. plenaire sessies en hei-dagen 

De methode die Ciso4you heeft ontwikkeld voor Bewustwording programma’s op het gebied van 

Informatie Beveiliging komen overtuigend tegemoet aan de eerder geschetste bezwaren. De 

methode is gebaseerd op de toepassing van vertrouwde technologieën uit de wereld van Internet 

en Social Media. De plenaire bijeenkomsten en de hei-dagen worden vervangen door een serie 

korte interactieve internet sessies van 3-5 minuten per keer, verdeeld over 3-4 sessies per dag voor 

een periode van ongeveer een week. Iedereen kan naar eigen inzicht en omstandigheden de 

sessies plannen binnen de daarvoor aangewezen dag of dagen. De herhaling van 

“contactmomenten” met de materie zorgt ervoor dat het onderwerp niet, zoals bij veel plenaire 

benaderingen, na een dag alweer op de achtergrond raakt. Door de campagnes voor grote 

groepen medewerkers tegelijk uit te voeren zal het “saamhorigheidsgevoel” dat we gewend zijn 

van plenaire sessies versterkt aanwezig zijn. 

Ruim aanbod voor vorm en inhoud 

De informatieve elementen kunnen bestaan uit korte video’s, meerkeuze quizvragen, open vragen, 

en uitnodigingen om commentaar te leveren. Sessies kunnen worden aangeboden in de vorm van 

realistische situaties die voor de organisatie of voor de privé omgeving van toepassing zijn of een 

meer neutraal of zelfs humoristisch karakter hebben. Van belang is dat in de ongeveer 20 sessies 

in een week de belangrijkste elementen van Informatie Beveiliging aan de orde komen en dat de 

inhoud stof tot nadenken en gespreksonderwerpen levert. 

Ben ik nu zo slim of…. 

De sessies hebben allemaal een informatief karakter met de mogelijkheid om de opgedane kennis 

bij de deelnemer te testen. Antwoorden kunnen, als dat van toepassing en gewenst is, worden 

vergeleken met de statistieken van antwoorden van andere deelnemers.  

Big Brother functionaliteit  

De applicatie die wordt ingezet maakt het mogelijk om te volgen of mensen “bij de les blijven” en 

de sessies serieus doorlopen. In geval iemand niet meedoet of grote desinteresse toont bij de 

beantwoording van de vragen kan het systeem een melding daarvan doen uitgaan naar de 

betrokkene en deze aansporen om beter te participeren. Indien gewenst kan het organiserende 

management direct contact opnemen met deelnemers die minder gemotiveerd zijn.  

http://www.ciso4you.com/
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Eenvoudig te herhalen en aan te passen 

Door de eenvoudige inzetbaarheid van de applicatie kunnen sessies eenvoudig worden herhaald 

voor groepen medewerkers die niet in staat waren om eerder mee te doen. Hierbij valt ook de 

denken aan nieuwe medewerkers die op individuele basis of als groep kunnen worden benaderd 

voor een deelname. Tevens kunnen door aanpassing van de inhoud makkelijk vervolgsessies 

worden georganiseerd als daar door interne of externe omstandigheden aanleiding voor is. 

Effect van Kosten reductie op de ROI   

Kosten besparingen 

Wanneer we de kosten van een klassiek Bewustwording programma bestuderen komen we voor 

een programma voor 100 medewerkers al gauw tot een schatting voor verlies aan productiviteit 

die er als volgt uitziet:  

Plenaire Bewustwording sessie duur: 4 uur  

Aantal sessies in eerste jaar: 3 

Fictieve kosten productiviteitsverlies per uur: €40 

Kosten Bewustwording sessies: 100 * 4 * 3 * €40 = €48.000 

Wanneer we een vergelijkbare aanpak kiezen met behulp van de internet/social media technologie 

komen we bij 20 sessies in een week uit op een tijdsbesteding van ongeveer 1 uur en 40 minuten 

(= 1,67 uur) per medewerker. Als we geen rekening houden met het feit dat die tijd naar eigen 

inzicht kan worden besteed (dus evt. ook s’avonds thuis, of tijdens koffie- of rook pauzes) en alle 

tijd als productiviteitsverlies boeken dan kosten 3 campagnes van 1 week: 

Kosten Bewustwording sessies Internet: 100 * 1,67  * 3 * €40 = €20.000 

Dat is veel minder dan de helft. 

Halve kosten, meer dan dubbele ROI 

De conclusie die we aan de hand van bovenstaande kunnen trekken is dat de investering in 

Bewustwording programma’s specifiek voor Informatie Beveiliging bescheiden kunnen blijven bij 

gebruikmaking van de juiste opzet en hulpmiddelen. Dat betekent dat de te verwachten ROI 

makkelijker te bereiken is. ROI formule luidt: 

ROI = (Opbrengst investeringen – Kosten investeringen) / Kosten investeringen 

Bij gelijkblijvende Opbrengsten en halvering van de kosten wordt de nieuwe ROI: 

ROI_nieuw = 2 * ROI_oud + 1 
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Levert die Bewustwording ook wat op? 

Wat is de ROI van mijn brandverzekering?  

Investeringen in Informatie Beveiliging worden vaak uit voorzorg gedaan en hebben meestal een 

lastig te schatten opbrengst component. Dat heeft te maken met het feit dat de opbrengsten 

meestal bestaan uit het vermijden van mogelijke kosten op basis van het verkleinen van risico’s. 

Dat is vergelijkbaar met de ROI van een brandverzekering: Zolang er geen brand uitbreekt is de 

opbrengst nul. In de wereld van Informatie Beveiliging is er een nieuwe term ontstaan voor ROI en 

dat is de term ROSI, Return on Security Investment. In die formule wordt risico vermindering 

gekwantificeerd en als opbrengst meegenomen. In de context van dit document kijken we verder 

niet naar ROSI maar willen we kijken naar directe opbrengsten gerelateerd aan Informatie 

Beveiliging bewustwording. 

Voorbeelden ter Kwalificering vs kwantificering  

Password reset 

Voor veel organisaties is het regelmatig moeten resetten van wachtwoorden een significante 

kostenpost. Er zijn betrouwbare metingen over het aantal malen dat een medewerker jaarlijks zijn 

of haar password vergeet en er is zelfs een hele markt van producten die op dit terrein zichzelf 

terugverdienen door het proces van password vernieuwen te automatiseren. Een goed 

bewustwording programma over Informatie Beveiliging zal de houding van medewerkers t.o.v. het 

gebruik van wachtwoorden beïnvloeden. Iemand die het belang van passwords stellig onderschrijft 

zal vaker een goed hulpmiddel zoeken om passwords veiliger te maken en tegelijkertijd beter te 

onthouden.  

Imago verbetering 

Wanneer het voor de buitenwereld helder is dat een organisatie Informatie Beveiliging serieus 

neemt dan neemt de kans toe dat anderen die organisatie als een goede partner gaan 

beschouwen. Bewustwording programma’s, en zeker terugkerende programma’s, zijn een 

uitstekend middel om de buitenwereld te laten zien dat Informatie Beveiliging hoog op de agenda 

staat. Dat de technische beveiliging dan ook op orde moet zijn dat spreekt voor zich, maar dat is 

heel vaak al wel het geval. 

Betere omgang met klanten  

Medewerkers die zich bewust zijn van de waarde van informatie en zorgvuldig met informatie 

omgaan zijn zich er beter van bewust welke informatie echt nodig is en wat je een klant wel en niet 

kunt vragen. Dat kan betekenen dat klanten minder vaak worden lastiggevallen met onnodige 

vragen. Klanten laten weten dat de organisatie waar ze zaken mee doen zorgvuldig omgaat met 

(hun) informatie kan onderscheidend en ook versterkend werken op de relatie.  

Herstelkosten nemen af door toename van preventie en detectie 

Medewerkers die zich bewust zijn van het belang van zorgvuldigheid bij het omgaan met informatie 

en het belang van informatie beveiliging zullen eerder waarschuwen als er iets fout dreigt te gaan 
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of als er iets verdachts gebeurt. Daarmee neemt het detectie en preventie vermogen voor 

incidenten in de organisatie enorm toe, met als gevolg dat de herstel kosten voor incidenten zullen 

afnemen.  

Betere compliance met bestaande (en toekomstige) wet- en regelgeving  

De overheid en ook veel regelgevende instanties zijn zich terdege bewust van de gevaren die 

verbonden zijn met het wijze waarop het gebruik van informatie de laatste jaren is veranderd. De 

bewustmaking van iedereen in de samenleving is een wegbereider voor de gewijzigde wetten en 

regels die al zijn uitgevaardigd en die we nog kunnen verwachten. De overheid heeft op dit terrein 

al verschillende, gerichte campagnes opgezet en uitgevoerd. Zonder bewustwording programma 

is het meestal erg lastig om aan te tonen dat een organisatie voldoende haar best doet om aan de 

wetten en regels te voldoen. Bewustwording en management commitment zijn noodzakelijke 

voorwaarden voor vrijwel alle certificeringsprogramma’s op het gebied van Informatie 

management en informatie beveiliging.  

Conclusie: 

Opbrengsten reëel en dubbele ROI 

Investeren in Bewustwording is al gauw lucratief. Niet alleen zijn de opbrengsten concreet en 

relatief eenvoudig te duiden en mogelijk ook te kwantificeren, het is ook zo dat de moderne 

internet en social media technologieën het investering niveau flink kunnen helpen verlagen. 

Bovenstaande berekening toont aan dat de verwachte ROI makkelijk meer dan verdubbeld kan 

worden als de moderne technologieën worden ingezet.  

Bewustwording ligt op het kritische pad 

Organisaties die hebben verzuimd om een Bewustwording programma voor Informatie Beveiliging 

op te zetten zullen, wanneer externe factoren ervoor zorgen dat er snel verbeteringen moeten 

worden ingevoerd, veel minder slagvaardig kunnen handelen dan partijen die al onderweg zijn met 

de bewustmaking van de medewerkers. Het overwinnen van weerstand in de organisatie kost het 

meeste tijd, en als de mensen niet mee willen werken zijn er maar weinig maatregelen effectief.  

Anders dan een brandverzekering 

De eerder gemaakte vergelijking tussen Informatie Beveiliging en een brandverzekering gaat niet 

helemaal op: Dat een huis of een bedrijfspand in vlammen opgaat is gelukkig niet gegarandeerd, 

echter voor Informatie Beveiliging is de vraag niet OF externe factoren verbeteringen gaan eisen, 

maar WANNEER. Overheid, klanten, ketenpartners, en de publieke opinie, hebben allemaal maar 

één incident in de markt nodig om de roep om betere beveiliging een serieuze en dwingende klank 

te geven.  
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Over Ciso4you 

Ciso4you is een team van senior business consultants die business management helpen om weer 

controle te krijgen over IB. Onze services zijn gericht op het ondersteunen van executives bij het 

managen van Informatie Beveiliging en tegelijk op het ontlasten van de ICT afdeling, die hun 

handen vaak vol hebben aan het beheren van de zware technische component binnen het 

Informatie Beveiliging domein. Ons service portfolio omvat: 

 Opzetten van een degelijk raamwerk voor het managen van Informatie Beveiliging 

 Ondersteuning van ICT en de business door middel van awareness programma’s en goede 

policy’s en procedures  

 Assessments en audits van het management van Informatie Beveiliging 

 Business process consulting op het gebied van Informatiebeveiliging  

 Het uitvoeren van Corporate Information Security Officer (CISO) opdrachten 

 Forensic consulting op het gebied van informatiebeveiliging 
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