
               Ga er niet van uit 
dat netwerkbeveiliging en  
firewalls uw informatie 
beschermen. Meestal is  
uw kwetsbaarheid gelegen 
in uw personeel.

Door: Kevin D. Mitnick1

Cybersecurity Awareness 

Cybersecurity is geen aangelegenheid voor de IT-afdeling of de CIO alleen. 
Aangezien het gaat om de continuïteit van bedrijfsprocessen, reputatie, 
kosten en aansprakelijkheid of bescherming van klant- of persoonsgegevens 
en risicomanagement, raakt het de kern van de organisatie en daarmee alle 
medewerkers.

Cybersecurity is ‘business as usual’ en geen aangelegenheid voor de 
IT-afdeling. Cybersecurity mag echter geen belemmering zijn voor innovatie, 
gebruiksgemak of efficiënter werken en daar horen praktische oplossingen voor 
security bij. Het gaat niet alleen om technologische oplossingen, maar ook om 
bewustzijn van het management en zijn gebruikers. 

Een systeem, applicatie of proces kan namelijk nog zo dichtgetimmerd zijn: de 
security ervan valt of staat bij degene die er mee werkt, de mens. Zo kan men 
over een veilig two-factor authenticiation systeem beschikken, maar het beleid 
faalt immers alsnog op het moment dat de gebruiker onbemand zijn gegevens 
achterlaat.  

1 Kevin D. Mitnick; De Kunst van het Misleiden; de menselijke factor in informatiebeveiliging, 2003



Om deze reden is bewustwording (‘awareness’) over cybersecurity van uw medewerkers belangrijk. Het gaat dan niet alleen 
om het kunnen herkennen en beoordelen van risico’s bij het gebruik van ICT, maar ook om de maatregelen die genomen 
worden om risicovolle handelingen of fouten te beperken. Zijn medewerkers voldoende alert op phishing? Wat zijn de spel- 
regels voor omgang met social media? Hoe maken mijn medewerkers op een veilige wijze gebruiken van eigen devices? 

Onze aanpak 
Het stimuleren van de bewustwording voor cybersecurity vraagt om een multidisciplinaire aanpak, met aandacht voor leider-
schap, didactiek en opleidingen, communicatie, verandermanagement, ICT en cybersecurity zelf natuurlijk. Met onze kennis  
en ervaring op elk van deze gebieden heeft Capgemini in de loop der jaren een visie en een breed palet aan middelen 
ontwikkeld.

Bewustwording gaat in essentie om het veranderen van gedrag: het voorkomen van ongewenst gedrag en bevorderen van 
gewenst gedrag. Voordat gedrag verandert, is kennis nodig over wat gewenst en ongewenst is en waarom. Ook is acceptatie 
van de verandering nodig (houding). Elk van deze dimensies behoeft aandacht, wil een bewustwordingscampagne slagen. 
Soms zijn deze dimensies te combineren in één middel en één contactmoment, b.v. een managementsimulatie of andere  

Figuur 1: Fases bewustwording voor veranderingen

Figuur 2: Fases bewustwording en voorbeelden van leermiddelen
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“Ik heb gehoord dat 
er veranderingen 
aankomen.”

Onbewustzijn Verwarring Negatieve
perceptie

Falen Uitsluiting

“Ik begrijp de 
veranderingen.”

“Ik snap wat dit 
voor mij inhoudt.”

“Ik beschik over de
 vaardigheden.”

“Laten we er een 
succes van maken!!”
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 Boardroom presentaties
 Management-simulaties
 Social Engineering

 Zelftest (bedrijf/individu)
 Phishing actie
 Cybersecurity Scan
 E-learning

 Procesanalyse
 Proces- en risicoanalyse
 Dilemmatraining
 Confrontatie -sessie
 Dilemmatraining

 Oefenen
 Cyberstresstest
 Toolkits & richtlijnen 

 Zelftest
 Mystery Guest
 Audit/ scan
 Freshing UP
 Meld-/Loketplicht
 Learning Loop



vormen (learning by doing), soms ligt het accent sterk op één van deze dimensies 
(b.v. kennis overdragen via een intranetbericht). De doelen op kennis, houding en 
gedrag kunnen niet tegelijk worden bereikt. We hanteren een logische volgorde, 
of fasering, waarin u deze doelen kunt bereiken: van kennis naar houding naar 
gedrag.

Het overslaan van stappen in de bewustwording kan leiden tot ongewenste  
gevolgen, zoals verwarring bij medewerkers over het doel of een negatieve  
perceptie over het belang van het onderwerp, in casu digitale veiligheid. Een 
awarenessprogramma beslaat dan ook alle stappen.

Er is geen standaardrecept aan middelen en inhoud dat overal uit te rollen is; 
iedere organisatie kent haar eigen inhoudelijke aandachtspunten, organisatie- 
dynamiek en cultuur. Zowel qua inhoud als qua vorm is afstemming noodzakelijk. 
Komen de juiste onderwerpen aan de orde? Passen de middelen bij de specifieke 
bewustwordingsdoelen? Hoe voed je medewerkers op het juiste moment met de 
juiste informatie? Kortom, wat moet er op het menu staan? We hebben hiervoor 
alvast een menukaart opgesteld. Sommige elementen passen wellicht beter bij 
uw organisatie en doelen dan andere. Aan u de keuze, we adviseren u hier ook 
graag over.

Wat staat er op het awarenessmenu?

Voorgerecht: inzicht en organiseren

Ad hoc-acties hebben weinig succes: start een goede awareness- of bewustwordingscampagne met een plan, 

steun van het management en een betrokken en professioneel team. Daarom vooraf een aantal  

gerechten die meer structuur aanbrengen in bewustwordingsactiviteiten.

Cybersecurity scan: waar liggen de belangrijkste assets, dreigingen en risico’s?

Quickscan risicoanalyse: verdieping risicoanalyse op procesniveau

Awarenessprogramma: formuleren van doelen, doelgroepen en middelen, projectorganisatie

              

Hoofdgerecht: uitvoering

De pièce de résistance van uw bewustwordingscampagne. Welke gerechten serveert u aan uw organisatie?  

Is er vooral behoefte aan meer kennis? Of willen mensen praktisch aan de slag met het onderwerp?                   

Kennis bevorderen: e-learning, presentaties, specifiek dreigingsbeeld

Kwetsbaarheid ervaren: social engineering, mystery guest, phishing campagne, wifi-scan

Oefenen veilig gedrag: managementsimulaties, oefeningen 

                        

Nagerecht: toetsen en aanscherpen

De proof of the pudding is in the eating. De beste test is natuurlijk een cyberincident of -crisis. Om daar niet 

op te hoeven wachten, kunt u de weerbaarheid van uw mensen, organisatie en technologie ook vooraf op een 

gecontroleerde wijze beproeven. 

Toetsen weerbaarheid organisatie en technologie: cyberstresstest, penetratietest

Aanscherping: second opinion en review op beleid, organisatie en operatie

Learning Loop: opgehaalde lessen vertalen naar aanbevelingen



Toegevoegde waarde Capgemini 
Capgemini ondersteunt u in het bewustwordingsproces met zijn ruime ervaring en 
diepgaande kennis op het gebied van cybersecurity. We putten onze kennis uit 
meerdere disciplines, ervaring en een rijke hoeveelheid aan werkvormen. Digitale 
veiligheid zien we hierbij in de context van uw organisatie en uw branche, uw 
business staat centraal. 

Ook op het gebied van risicomanagement, informatiebeveiligingsbeleid en imple-
mentatie van technologische en organisatorische maatregelen kan Capgemini u 
van dienst zijn. 
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Met meer dan 125.000 mensen in 
44 landen is Capgemini wereldwijd een 
van de meest vooraanstaande aanbie-
ders van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten. In 2012 rappor-
teerde Capgemini Group een omzet van 
10,3 miljard euro. Samen met zijn klan-
ten creëert en realiseert Capgemini 
resultaatgerichte business- en techno-
logy-oplossingen, toegesneden op de 
klantbehoefte. Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn eigen
onderscheidende manier van werken,  de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van  
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.  

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

Capgemini Consulting is het mondiale 
Strategy en Transformation Consulting 
label van de Capgemini Group, gespecia-
liseerd in het adviseren en begeleiden 
van organisaties bij verandertrajecten: 
van de ontwikkeling van innovatieve 
strategieën tot en met de uitvoering 
daarvan, met continue aandacht voor 
duurzame resultaten. Capgemini 
Consulting biedt ondernemingen en 
overheden een vernieuwende benade-
ring, gebruikmakend van innovatieve 
methodes, technologie en het talent van 
meer dan 3.600 consultants wereldwijd. 

Voor meer informatie:  
www.nl.capgemini-consulting.com
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