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Toekomst van beveiligingsbewustwording 
Nieuwe innovatieve oplossingen nodig, zegt Gartner  

 

Inleiding 

Informatie beveiliging is een issue waar we niet meer omheen kunnen. De overheid heeft al een 

aantal maatregelen uitgevaardigd en er zijn er nog meer in ontwikkeling. Bedrijven worden 

geconfronteerd met toenemende druk van regelgevende instanties om aandacht te besteden aan 

Informatie Beveiliging. Daarnaast is het ook zo dat de samenleving steeds minder tolerant wordt 

als er onzorgvuldig met (persoonlijke) informatie wordt omgegaan.  

De schade bij incidenten kan aanzienlijk zijn, niet alleen de directe herstelschade maar ook de 

lange termijn vertrouwensschade kan behoorlijk oplopen. 

Op dit moment is het zo dat de meeste bedrijven hun informatie beveiliging activiteiten beperken 

tot de ICT gerelateerde zaken. En over het algemeen doen ze dat redelijk goed. ICT managers 

hebben vrijwel allemaal hun routers in orde, virusscanner geïnstalleerd, back-up georganiseerd en 

wachtwoordbeveiliging ingesteld.  

Waar bedrijven nu tegen aan lopen is de constatering dat Informatie Beveiliging niet alleen een 

kwestie is van machines, maar vooral ook van mensen. Een verloren telefoon, een verkeerd 

gestuurde email, een per ongeluk in de trein achtergelaten klantendossier 

zijn allemaal voorbeelden van incidenten waar machines niet zo heel veel 

aan kunnen doen. Toch zijn het juist dit soort incidenten die regelmatig 

voor hele grote schade zorgen Bekende voorbeelden van schade door 

informatie beveiliging incidenten voornamelijk veroorzaakt door menselijk handelen zijn:  

 de Ibn Ghaldoun school (proefwerken gestolen, school bestaat niet meer),  

 zeer recent nog Ordina (in een dag 25% van de beurswaarde verdampt vanwege informatie 

die gelekt was naar journalisten),  

 Diginotar (verzuimd updates te plaatsen, bedrijf bestaat niet meer),  

 Gemeente Amsterdam (mensen konden niet werken vanwege chaos in identiteitsbeheer),  

 Provincie Brabant (gelekt uit vergadering, tientallen ongewenste Megastallen) ,  

 Etc.     

De aandacht voor de menselijke factor bij Informatie Beveiliging is ook duidelijk zichtbaar in alle 

overheidscampagnes. Deze campagnes richten zich met name op gedragsverandering van 

mensen, met als doel om de kans op (crimineel) succes bij social engineering, phishing, 

virusinfecties, etc. te verkleinen. Iedereen die zich bewust is van de gevaren zal niet zo makkelijk 

verrast worden door dit soort aanvallen. 

 

In Nederland alleen al wordt 

elke 20 minuten een mobiele 

telefoon ontvreemd. 
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Bij veel organisaties is er een duidelijke aarzeling bij het opzetten van bewustwordingscampagnes. 

De twee klassieke manieren om bewustwording programma’s uit te voeren: Grote plenaire sessies 

en e-Learning kennen beiden flinke bezwaren. Plenaire sessies gaan ten koste van de productiviteit 

en vanwege de beperkte (=zo kort mogelijke) tijdsduur zijn ze niet blijvend succesvol. Voor e-

learning geldt dat veel mensen in het geheel niet gestimuleerd worden door een of meer lesjes te 

volgen, in isolement, achter een beeldscherm. De klassieke bewustwordingsprogramma’s blinken 

niet uit in succesvolle gedragsveranderingen.  

 

Er is dus behoefte aan een betere manier om bewustwording op het terrein van Informatie 

Beveiliging te organiseren. 

 

Wat is er nu beschikbaar 

Op het gebied van e-learning of ook wel Computer Based Training (CBT) is er op dit moment een 

redelijk ruim aanbod aan mogelijkheden. Gartner heeft recent (Oktober 2014) een onderzoek 

gepubliceerd naar de markt van Computer Based Training voor bewustwording op het gebied van 

Informatie Beveiliging1. 

Employees' actions can detrimentally impact security and risk performance. CISOs 

and employee communication leaders are increasingly turning to educational 

security awareness solutions to help improve organizational compliance, expand 

security knowledge and change poor security behaviors. 

ANDREW WALLS, GARTNER, OCTOBER 2014 

 

Bij dit onderzoek ligt de focus op Informatie Beveiliging.  

De uitdrukking "security awareness" wordt, volgens Gartner, vaak gebruikt om te verwijzen naar 

een breed scala van activiteiten en trainingsresultaten. Deze activiteiten en resultaten omvatten:  

 Compliance met lokaal beleid en wet- en regelgeving 

 Ondersteunende disciplinaire maatregelen  

 Toenemende kennis van werknemers over dreigingen, risico's en veiligheid opties  

 (blijvende) Gedragsverandering van werknemers met betrekking tot beveiligingsgedrag 

 

                                                        
1Magic Quadrant for Security Awareness Computer-Based Training Vendors 

Published: 13 October 2014, Analyst: Andrew Walls 

 

http://www.viajanna.nl/


 
 

Page 3 of 7 www.viajanna.nl  

Het onderzoek van Gartner beperkt zich tot leveranciers die content leveren volgens de 

wijdverbreide SCORM standaard, een standaard die de uitwisseling van de modules tussen 

verschillende learning management systemen (LMS) faciliteert. 

 

Het resultaat van het onderzoek laat zien dat er een ruim aanbod is aan CBT modules van een 

redelijk aantal leveranciers. De meeste leveranciers zijn echter wel nog regionale spelers. Gartner 

constateert dat de markt nog onvolwassen is maar wel sterk groeit. Bovendien is de vraag van 

klanten erg dynamisch vanwege de voortdurende veranderingen in dreigingen en risico’s en ook 

veranderingen in het gedrag van mensen. Ter illustratie: Veel bedrijven die investeren in het 

gebruik van moderne mobiele devices komen tot de ontdekking dat dat de kijk op informatie 

beveiliging beïnvloedt: het gedrag van mensen verandert sterk, de dreigingen nemen toe en ook 

de diversiteit aan plaatsen waar gevaar kan toeslaan neemt sterk toe. 

Gartner ziet een toenemende behoefte aan nieuwe innovatieve oplossingen die d.m.v. meetbare 

en stuurbare gedragsverandering de beveiligingsproblematiek kunnen helpen beheersen. Als 

drijvende krachten achter de toenemende behoefte ziet Gartner: 

 Voortdurende uitbreiding van cybersecurity regelgeving, die direct van invloed is op het 

gedrag van medewerkers.  

 De bedreigingen die zich toespitsten op medewerkers en hun devices. 

 Het gebruik van technologie die buiten het bereik valt van de IT Security organisatie. (hierbij 

valt te denken aan ontwikkelingen als “Bring Your Own Device” (BYOD) en het gebruik van de 

services “in the Cloud”). 

Waar schieten de beschikbare oplossingen nu al tekort 

Het onderzoek van Gartner richt zich met name op leveranciers die kant en klare informatie 

pakketten (CBT modules) leveren voor algemeen gebruik. Sommige leveranciers richten zich op 

speciale segmenten in de markt, en kunnen op die manier hun CBT modules qua toon en inhoud 

aanpassen aan de vereisten van die segmenten. Dit is een goede start voor een algemene aanpak 

van bewustwording maar is niet voldoende als het nodig is om heel specifieke onderwerpen onder 

de aandacht te brengen van geselecteerde medewerkers.  

Directe actie om schade in te dammen 

Een voorbeeld van de noodzaak voor een “ad hoc” aanpak, die moeilijk wordt ondersteund door 

standaard CBT modules is eenvoudig te vinden. Wanneer een bedrijf ontdekt dat er een incident 

heeft plaatsgevonden, of nog gaande is, kan er de behoefte ontstaan om alle medewerkers die 

ermee te maken hebben direct en op heel korte termijn te informeren over de situatie. Om dat te 

kunnen doen zou het goed zijn als de organisatie zou beschikken over een actief system om 

medewerkers te bewegen om de specifieke CBT module (met bijvoorbeeld instructies over gedrag 

dat de ontstane schade kan beperken) zo spoedig mogelijk te gaan bekijken. Deze faciliteit is in 

slechts weinig CBT of LMS systemen voorhanden. 

http://www.viajanna.nl/
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Reageren op wat leeft in de organisatie 

Standaard CBT systemen zijn voornamelijk gebaseerd op één richting verkeer. Het voornaamste 

doel is om CBT modules (lesjes) aan te bieden aan medewerkers en te meten hoe ze het 

aangeboden materiaal verwerken. Deze systemen kennen over het algemeen niet de mogelijkheid 

om ook te meten wat er leeft in de organisatie en vervolgmodules aan te passen aan de actualiteit. 

Om dit te kunnen doen zou het helpen als er een systeem beschikbaar was waar medewerkers 

vrijelijk onderling vragen, antwoorden en adviezen kunnen uitwisselen.  

Zoals op veel discussiegroepen op het internet, kan je uit de onderwerpen die actueel zijn 

eenvoudig aflezen wat er speelt. Met deze informatie is dan eventueel de eerstvolgende CBT 

module aan te passen.  

Materiaal voor een kleinere doelgroep 

Standaard CBT modules kunnen alleen bestaan bij gratie van een omvangrijke groep studenten. 

Wanneer een organisatie behoefte heeft aan een aantal modules om een kleine groep (zeg 25) 

medewerkers met een heel specifieke taak te trainen in speciale beveiliging aspecten van hun werk 

zal het lastig zijn om daar standaard materiaal voor te vinden. In zulke situaties zou het helpen als 

een organisatie zelf, tegen hele lage kosten, een CBT module kan creëren en aan de kleine groep 

van medewerkers kan aanbieden.  

Het creëren van een aantal kleine modules is relatief eenvoudig te realiseren, ook binnen een 

organisatie, die niet professioneel is uitgerust om CBT content te produceren. Het zelf maken van 

langere modules vergt een professionaliteit die niet iedere organisatie gegeven is. Wanneer we het 

voorbeeld van korte video instructies nemen zal het duidelijk zijn dat het veel eenvoudiger is om 

10 boeiende filmpjes van 1 minuut te maken dan een samenhangende film van 10 minuten.  

Om met behulp ven en CBT of LMS systeem een boodschap op te kunnen splitsen in een groter 

aantal kleine boodschappen is het noodzakelijk dat het systeem ook is ingericht op een hoge 

frequentie van kleine lesjes en niet geoptimaliseerd is voor af en toe een lange les. 

Actieve campagnes 

Voor een aantal onderwerpen binnen Informatie Beveiliging geldt dat ze zo weinig 

aantrekkingskracht hebben van zichzelf dat er meer nodig is dan een eenvoudig lesje. Hierbij valt 

te denken aan onderwerpen als Phishing en Social Engineering. Mensen hebben de neiging om 

deze onderwerpen niet of nauwelijks serieus te nemen zolang ze nog geen slechte ervaring ermee 

hebben opgedaan. Voor deze onderwerpen is het nuttig om een verrassingselement in te bouwen 

en mensen regelmatig gewoon op de proef te stellen of uit te dagen. Er zijn veel meer voorbeelden 

te bedenken van middelen die ingezet kunnen worden om het onderwerp Informatie Beveiliging 

interessanter te kunnen presenteren. We denken hierbij aan het toevoegen van spel elementen, 

het uitvoeren van opdrachten i.p.v. het volgen van een les, het eerdere genoemde testen van de 

medewerkers (uitdelen USB stick, sturen van phishing mails, etc), het inzetten van een mystery 

guest met een verborgen camera, etc. 

Het helpt als het CBT of LMS systeem de inzet van deze middelen ondersteunt.  

http://www.viajanna.nl/
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Bewustwordingsplatform JANNA 

Ciso4you heeft JANNA ontwikkeld als een platform om bewustwording en gedragsverandering mee 

te bewerkstelligen op het gebied van Informatie Beveiliging. JANNA kent 5 componenten die in 

samenhang een uiterst brede aanpak van het bewustwordingsproces ondersteunen:  

 Campagnes die worden ingezet om groepen gebruikers van de juiste informatie te 

voorzien.   

 Een meldpunt voor incidenten en risico’s op het gebied van Informatie Beveiliging. 

 Een kenniscentrum waar alles wat medewerkers moeten weten m.b.t. informatie 

Beveiliging kan worden opgezocht. 

 Een vraagbaak, waar iedereen alle vragen kan stellen die verband zouden kunnen 

houden met Informatie beveiliging, in de breedste zin van het woord. 

 Social Media technologie als basis om de aantrekkelijkheid en de effectiviteit van 

bovenstaande functies te optimaliseren. 

Het gebruik van social media technologie zorgt ervoor dat met name het Meldpunt en de 

Vraagbaak belangrijke bronnen kunnen worden voor het verkrijgen van inzicht in wat er leeft in de 

organisatie. Slim gebruik van beschikbare middelen als Campagnes, de BLOG functie en de 

Moderator functie voor de Vraagbaak kunnen niet alleen discussies initiëren maar ook bestaande 

discussies optimaliseren voor het verzamelen van informatie uit de organisatie op een manier die 

anders heel moeilijk is. JANNA biedt de mogelijkheid om (vrijwel) direct contact te hebben met 

grote groepen in de organisatie. Wanneer een incident of een dreiging daar aanleiding toe geeft 

kan JANNA worden ingezet om groepen medewerkers te mobiliseren. Daarnaast biedt deze 

faciliteit in JANNA ook de mogelijkheid om medewerkers mee te laten sturen bij beslissingen die 

hen sterk aangaan. 

Campagnes 

Het Campagne mechanisme in JANNA is een flexibel mechanisme om les materiaal in welke vorm 

dan ook bij geselecteerde gebruikers te krijgen. Een belangrijk element in Campagnes is de 

mogelijkheid om grote groepen medewerkers vrijwel tegelijkertijd lesmateriaal aan te bieden en 

automatisch te monitoren of de iedereen het materiaal binnen de daarvoor gestelde tijd ook 

daadwerkelijk consumeert. Op deze manier kan een Campagne bijdragen aan het 

saamhorigheidsgevoel dat normaal gesproken alleen in grote plenaire sessies kan worden 

gecreëerd.  

Campagnes kunnen bestaan uit een grote variëteit aan lessen of andere contactpunten met 

medewerkers. Onderstaand een aantal voorbeelden: 

 Kleine lesjes die met hoge frequentie aan iedereen worden aangeboden. Hierbij valt 

bijvoorbeeld te denken aan 3 lesjes per dag, van minder dan 4 minuten, voor een 

periode van 5 aaneengesloten dagen, met de randvoorwaarde dat iedere les door elke 

deelnemer binnen maximaal 24 uur wordt afgehandeld.  

http://www.viajanna.nl/
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 Doelgroepen campagnes die speciaal voor een beperkte groep medewerkers worden 

ingericht, bijvoorbeeld rondom een jaarlijkse activiteit, of rondom een wijziging in 

policies en procedures, of naar aanleiding van een beveiligingsincident. 

 Quiz campagnes, bestaande uit (een repetitie van) een aantal vragen waaraan ook een 

competitief element kan worden toegevoegd. 

 Het testen van medewerkers met behulp van phishing e-mails, social engineering calls of 

gratis USB sticks waarbij medewerkers die de test niet naar voldoening afleggen worden 

doorgestuurd naar de les(sen) die het betreffende onderwerp verder uitdiepen. 

Doordat alle logica voor specifieke campagnes op één plek is geïmplementeerd is het relatief 

eenvoudig om nieuwe type campagnes toe te voegen of bestaande campagnes te verfijnen. De 

verwachting is dat de beschikbare Campagnes een levend onderdeel van de JANNA service 

portfolio zullen vormen.  

Meldpunt 

Binnen JANNA wordt alle informatie die relevant is voor Informatie Beveiliging op een centrale plek 

bijeen gebracht. Daar horen ook de dreiging en incident meldingen bij. Door Het meldpunt te 

integreren in het platform is de kans groot dat het aantal meldingen als gevolg van het 

bewustwordingsproces en de gedragsverandering zal toenemen. Hoe meer (bewuste) ogen 

meekijken, hoe meer afwijkingen kunnen worden geconstateerd. Ook de afhandeling van de 

meldingen via het meldpunt kunnen worden gevolgd. Dat zorgt ervoor dat de waardering voor het 

belang en het effect van een melding zal toenemen. 

Kenniscentrum 

Zoals eerder gemeld, brengt JANNA alle informatie m.b.t. Informatie Beveiliging op één plek bijeen. 

In ket Kenniscentrum worden alle belangrijke documenten m.b.t. policies, procedures en 

aanverwante zaken opgeslagen, zodat die voor iedereen toegankelijk zijn. De toepassing van 

collaboratie technologie maakt het mogelijk om het Kenniscentrum open te stellen voor 

opmerkingen, verbeteringen en suggesties vanuit de gebruikersgroep. Daarmee kan de 

levendigheid van dit doorgaans zo saaie onderwerp flink toenemen.  

Vraagbaak 

De vraagbaak is bij uitstek het middel om relevante communicatie op gang te brengen tussen de 

medewerkers onderling. Omdat Informatie Beveiliging bijvoorbeeld voor veel mensen ook een 

onderwerp is dat thuis speelt, kan de mogelijkheid om daar advies over in te winnen bij collega’s 

een welkome toevoeging zijn op het geheel. Via de moderator functie van de Vraagbaak heeft de 

organisatie de mogelijkheid om discussies te initiëren en bij te sturen als dat nodig mocht zijn. 

Social Media technologie 

Door het gebruik van Social Media technologie zorgt JANNA ervoor dat iedereen altijd onmiddellijk 

wordt geïnformeerd als er iets is dat hem of haar direct betreft, en, minstens net zo belangrijk, dat 

alle gebruikers op het moment dat ze dat te binnen schiet ook direct boodschappen en meldingen 

kunnen versturen naar JANNA. Op die manier wordt de kans verkleind dat verdachte situaties niet 

http://www.viajanna.nl/
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worden gemeld omdat het te omslachtig was of omdat niet precies bekend was hoe dat moest 

gebeuren.   

 

Met de integratie van bovenstaande functies in een enkel platform onderscheidt JANNA zich van 

de eerder genoemde CBT module leveranciers. Bovendien, voor wie dat wil, kunnen de modules 

van externe leveranciers eenvoudig in JANNA worden geïntegreerd. 

 

JANNA is ingericht om in te 

spelen op de drie drijvende 

krachten die Gartner 

identificeert, en om in termen 

van Gartner te blijven: JANNA 

heeft alles in zich om een 

uitstekende kandidaat te zijn 

voor een van de nieuwe 

innovatieve oplossingen die d.m.v. meetbare en stuurbare gedragsverandering de 

beveiligingsproblematiek kunnen helpen beheersen.  

 

 

JANNA is een product van Ciso4you 

 

 

Over Ciso4you 

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

controle te krijgen over Informatie Beveiliging. De 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. Het 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 informatie beveiliging 

…….Gartner ziet een toenemende behoefte aan nieuwe innovatieve oplossingen die 

d.m.v. meetbare en stuurbare gedragsverandering de beveiligingsproblematiek kunnen 

helpen beheersen. Als drijvende krachten achter de toenemende behoefte ziet Gartner: 

 Voortdurende uitbreiding van cybersecurity regelgeving, die direct van invloed is op 

het gedrag van medewerkers. 

 De bedreigingen die zich toespitsten op medewerkers en hun devices. 

 Het gebruik van technologie die buiten het bereik valt van de IT Security 

organisatie. (hierbij valt te denken aan ontwikkelingen als “Bring Your Own Device” 

(BYOD) en het gebruik van de services “in the Cloud”). 
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