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Misschien weet u wel dat er meegelift kan 

worden met de medewerkers die toe-

gangsdeuren openhouden, maar weet u ook

bij welke zeer vertrouwelijke informatie die 

ongenode gast kan komen? Het gedrag van 

mensen en de daadwerkelijke bescherming van 

vertrouwelijke gegevens zijn sterk met elkaar

verbonden. Bewustwordingsprogramma’s waarin 

Social Engineering (SE) als thema is opgenomen, 

zijn van groot belang in de bescherming van 

deze vertrouwelijke gegevens.
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Vaak weten verantwoordelijke managers niet dat er naast de ‘bovenwereld’ 
waarin veiligheidsbeleid en regelgeving gedefinieerd zijn, er een soort ‘onder-
wereld’ bestaat; zelfs in totalitair geleide organisaties zoals gevangenissen, 
kloosters en internaten is het mogelijk om alle veiligheidsregels te omzeilen
en drugs, seks en drank ter beschikking te krijgen. 

Mensen zijn van nature gedreven om veiligheidsmaatregelen te omzeilen. Het management

denkt dat alles veilig geregeld is, maar in werkelijkheid loopt de organisatie groot risico. Wilt 

u weten hoe veilig uw organisatie is en hoe uw medewerkers zich gedragen, overweeg 

dan eens om een onderzoek te houden in de vorm van een mystery man-bezoek. Binnen 

de informatiebeveiliging wordt een dergelijk onderzoek een Social Engineering Assess-

ment genoemd. Het zal u een helder beeld geven waar de grootste bedreigingen liggen.

De aanleiding
In 2010 heb ik acht artikelen geschreven over de psychologie in de informatiebeveili-

ging waarvoor ik de prijs ‘Beste artikel van het jaar’ heb mogen ontvangen van het 

Platform voor Informatiebeveiligers. In de omschrijving van de prijs werd vermeld dat 

het verplichte kost zou moeten zijn voor iedere informatiebeveiliger. Dit is voor mij de 

aanleiding geweest om de artikelen te bundelen en uit te breiden met meer informatie 

en voorbeelden. De verhalende schrijfstijl uit de artikelen heb ik gehandhaafd in dit 

rapport. Daardoor leest dit rapport misschien anders dan u gewend bent.

Resultaten
De resultaten van de diverse mystery man-onderzoeken of Social Engineering 

Assessments verbaasden me vanaf het allereerste begin enorm: wachtwoorden 

van kritische systemen, toegang tot hoog beveiligde locaties en inzage in criminele 

informatie. Zelfs handvuurwapens kreeg ik onterecht in handen. In het merendeel 

van de gevallen was het enige dat ik hoefde te doen: er gewoon om vragen! Door 

misleiding van mensen was ik in staat om zeeschepen uit een beveiligd deel van een 

haven te varen en een account te krijgen op een valse naam op het netwerk van een 

ministerie. Ik was zelfs in staat om mijn valse identiteit te ondersteunen met vervalste 

formele identiteitspapieren en uittreksels uit de Gemeentelijke Basis Administratie.

De inhoud
In dit rapport ga ik in op de psychologische trucs die door Social Engineers gebruikt 

worden om slachtoffers te manipuleren en door te dringen tot de ‘kroonjuwelen’ van 

een bedrijf. Waarom werken deze trucs zo goed en waarom zijn mensen er zo gevoe-

lig voor? Hoe zijn deze trucs te herkennen en wat is de beste verdediging ertegen.

Er worden uitstapjes gemaakt naar voorbeelden van soms verbluffende resultaten, 

ervaringen van opdrachtgevers en andere nuttige informatie, waaronder de juridische 

context van een SE-opdracht.

Doelgroep
Dit rapport is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de psychologische trucs 

van misleiding en hoe je je daartegen kunt wapenen. Het is vooral bruikbaar voor 

managers en organisaties:

• die willen weten hoe een Social Engineering Assessment kan worden ingezet om na 

te gaan hoe veiligheidsbewust medewerkers zijn. Ook onderzoek naar de werking 

van beveiligingsmaatregelen kan hiermee getoetst worden; 

• die een bewustwordingsprogramma willen opzetten en daarin Social Engineering 

willen behandelen en 

• die een training willen opzetten voor specifieke doelgroepen, waaronder beveiligings- 

en bewakingspersoneel en secretariaatsmedewerkers. 
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W   e worden voortdurend gemanipuleerd, beïnvloed 

en misleid. Niet alleen door reclamemakers en 

autoverkopers maar ook door collega’s, vrienden en 

familie. Én door mensen die iets van ons willen, toegang 

tot een locatie of informatie in systemen maar ook privi-

leges. Deze profi teurs hanteren psychologische trucs 

die goed geanalyseerd zijn. Invloed uitoefenen is weten-

schappelijk onderzocht en goed gedocumenteerd.

Managementsamenvatting
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Een security audit die zich niet richt op 

de techniek maar op de mens geeft 

een goed beeld van hoe medewerkers 

omgaan met vertrouwelijke informatie. 

De Social Engineer kruipt in de huid 

van een journalist, arbo-deskundige of 

brandveiligheidsinspecteur en probeert 

toegang te krijgen tot vertrouwelijke 

informatie nadat hij het bedrijf is binnen 

geslopen of doet dat telefonisch. 

Dit zogenaamde Social Engineering 

Assessment wordt vaak gebruikt als 

nulmeting voor een bewustwordings-

programma. 

Een trend om steeds minder budget ter 

beschikking te stellen voor bewustwor-

dingsprogramma’s lijkt gestopt te zijn. 

Er is weer aandacht voor de menselijke 

kant van de informatiebeveiliging.

Aan de hand van veel voorbeelden wor-

den de psychologische mechanismen 

toegelicht en worden tegenmaatregelen 

benoemd. Deze kunnen direct gebruikt 

worden in een bewustwordingspro-

gramma voor de gehele organisatie of 

speciale doelgroepen zoals de bewa-

king/beveiliging en secretaresses.
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1 Inleiding in de Social Engineering. 
   Verbazing en verwondering



9

the way we see itApplication Services

In de informatiebeveiliging wordt de mens steeds omschreven als de 

 zwakste schakel. Ondanks alle inspanning zoals een fi rewall, bewa-

kingspersoneel, toegangscontrolesystemen, vercijfering en hoge hekken 

kan een mens achter die hekken overgehaald worden om indringers toe 

te laten tot gebouwen en informatie. Bijvoorbeeld door gewoon de deur 

open te houden.

Highlights

• Bij Social Engineering (SE) gaat het om het doelbewust manipuleren van 

menselijk gedrag.

• Mensen vertonen voorgeprogrammeerd gedrag. Profiteurs kunnen daar handig 

gebruik van maken.

• De resultaten van onderzoeken zijn vaak spraakmakend.

• Bedrijven en overheden doen weinig om diefstal van vertrouwelijke gegevens door 

SE tegen te gaan. Bewustwordingsprogramma’s zijn de sluitpost van de begroting.

• Het is noodzakelijk om tegenmaatregelen ook daadwerkelijk te beoefenen.

Social Engineering als 
security audit
In mijn rol als security consultant heb 

ik een groot aantal security audits uit-

gevoerd in de vorm van zogenaamde 

Social Engineering Assessments, zowel 

binnen de publieke als private sector. 

Social Engineering kan omschreven 

worden als het manipuleren van men-

sen met het doel toegang te verkrijgen 

tot vertrouwelijke informatie of locaties. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van 

list, bedrog, manipulatie van mensen 

en psychologische trucs. De resultaten 

van deze bijzondere vorm van security 

audits waren soms schokkend: toegang 

tot een kluis met opiaten, geheugens 

van stemcomputers, de nachtkluis met 

paspoorten en rijbewijzen, procescon-

trolesystemen voor bruggen, sluizen en 

gemalen. Het meest extreme resultaat 

was het in ontvangst mogen nemen 

van vijf handvuurwapens, simpel op 

basis van één telefoontje en een goed 

verhaal.

Ook was ik in staat om een valse iden-

titeit aan te nemen die werd onder-

steund door vervalste uittreksels uit 

de Gemeentelijke Basis Administratie 

van circa tien Nederlandse gemeenten 

(inclusief trouwboekje), natuurlijk op 

een valse naam. In een aantal gevallen 

waren deze documenten ondertekend 

door de burgemeester of gemeente-

secretaris zelf. En allemaal echt, althans 

niet van echt te onderscheiden, want ze 

zijn afgedrukt op gecertifi ceerd papier 

van de afdeling Burgerzaken.

Ik ben er steeds meer van overtuigd 

geraakt dat de beveiliging niet zit in de 

fi rewall, hardware tokens en andere 

technische beveiligingsmaatregelen 

maar in de mens zelf. Om deze reden 



10 De zwakste schakel in de informatiebeveiliging

1 Huidig: TiasNimbas, the business school of Tilburg University and Eindhoven University of Technology,
2 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kevin_Mitnick
3 North American Aerospace Defense Command

heb ik er voor gekozen om af te stude-

ren voor de opleiding Master of Security 

in the Information Technology aan 

(destijds) EUFORCE van de Technische 

Universiteit Eindhoven1 op het onder-

werp Social Engineering: herstel van de 

zwakste schakel.

Het begrip Social Engineering 
en Kevin Mitnick2

Social Engineering is een ietwat onge-

lukkig begrip dat helaas niet de lading 

dekt van het onderwerp. Er is momen-

teel geen betere omschrijving dus moe-

ten we het er maar even mee doen.

De term is afkomstig van Kevin Mitnick 

(6 augustus 1963), alias Condor. Hij is 

een van de meest bekende en veroor-

deelde hackers.

Levensloop: Kevin Mitnick toonde
al vanaf 12-jarige leeftijd interesse
in het omzeilen van het systeem. 
Zo kocht hij een buskaartjes-
machine zodat hij gratis kon rei-
zen met de bus in Los Angeles. 

Enkele jaren later werd hij bekend via 

‘phone phreaking’ (het manipuleren 

van telefoonsystemen om gratis lange- 

afstandsgesprekken te kunnen voeren). 

Kevin was lange tijd actief als hacker in 

de Verenigde Staten. Hij is meerdere 

keren gearresteerd, de eerste keer in 

1981 voor het vernietigen van data op 

een netwerk, nog eens in 1983 voor 

inbraak in het Pentagon, wederom in 

1988 voor het stelen van softwarecode 

en uiteindelijk de bekendste inbraak in 

1995 in North Carolina. De New York 

Times meldde dat hij had ingebroken in 

de computersystemen van NORAD en 

de NSA. NORAD3 ontkent tot op van-

daag iedere inbraak. Ook voor de ver-

meende inbraak in de National Security 

Agency zijn geen bewijzen geleverd.

Kevin Mitnick is ook de man achter de 

hackeracties bij grote computerbedrij-

ven zoals Dell, Compaq en Digital. Als 

een inbraak lukte, maakte hij kopieën 

van de programmacode (source code) 

van nieuwe applicaties om ze te bestu-

deren. Hoewel hij inderdaad illegaal 

kopieën van de broncode van bestu-

ringssystemen en mobiele telefoons 

heeft gemaakt, werd hij alleen veroor-

deeld voor het mobiel telefoneren op 

kosten van anderen. Opvallend was 

dat de strafmaat die hij daarvoor kreeg 

zwaarder was dan de straf voor moord. 

Voor het kopiëren van broncode van 

besturingssystemen werd hij zonder 

proces veroordeeld. De ‘Free Kevin’ 

beweging is opgericht om aandacht

te vragen voor deze zaak. Het hackers

magazine ‘2600’ heeft hierover een 

twee uur durende documentaire 

gemaakt (via Bittorrent te downloaden).

Mitnick werd door de FBI gezien als een 

groot gevaar voor de samenleving. Hem 

werd verboden telefoons en computers 

te gebruiken. Vanaf 2003 is hij weer vrij 

(na acht jaar gevangenis zonder proces 

of veroordeling) en werkt hij als adviseur 

in de beveiligingsbranche. De aanvals-

techniek die Mitnick gebruikte, heet 

tegenwoordig Social Engineering. Head 

hacking is een andere, minder vaak 

gebruikte term.

Bewustwordingsprogramma’s, 
een neerwaartse trend
Tegen doelbewuste manipulatie van 

mensen is geen technische maatre-

gel bestand. De enige, echt effectieve 

maatregel is een bewustwordings-

programma waarin aandacht wordt 

besteed aan dit onderwerp. Er is echter 

al een aantal jaren een trend te onder-

kennen waarbij steeds minder aan-

dacht en geld beschikbaar is voor deze 

bewustwordingsprogramma’s. 

Periode tot 2008
Capgemini heeft tot 2008 jaarlijks een 

onderzoek gehouden onder 250 CIO’s, 

CISO’s of CFO’s van bedrijven en over-

heden naar incidenten en beschikbaar 

budget op het gebied van de (infor-

matie) beveiliging.
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4 http://blogs.hbr.org/hbr/hbreditors/2013/03/the_companies_and_countries_lo.html
5 A study conducted by the Verizon RISK Team with cooperation from the Australian Federal Police, Dutch National High Tech 

Crime Unit (KLPD/NHTCU), Irish Reporting and Information Security Service, Police Central e-Crime Unit, and United States 

Secret Service.

Uit dit onderzoek (cijfers van 2008) blijkt:

• 16% van de ondervraagden geeft 

aan dat er informatie gestolen is met 

behulp van Social Engineering (het 

betreft 8% van de incidenten, een 

toenemende trend), 

• 23% van de ondervraagden ervaart 

de dreiging die uitgaat van diefstal 

van informatie door middel van Social 

Engineering als reëel (vergelijk: fysieke

inbraak 11%, phishing 19%),

• 60% geeft aan GEEN aandacht te 

schenken aan het beveiligingsbe-

wustzijn van de medewerkers. Dit 

is opnieuw een verslechtering ten 

opzichte van het voorgaande jaar 

en wel met 5% (zie het fi guur “GEEN 

bewustwordingsprogramma”).

Periode vanaf 2012
Over de jaren 2009 tot 2011 zijn mij 

helaas geen betrouwbare cijfers bekend. 

Uit een recent verschenen rapport van 

KPMG4 blijkt dat in 2012 in de USA 

gemiddeld tussen de 8% en 18% 

informatie door middel van fraude en/

of Social Engineering verdwijnt, met 

uitschieters naar de 2 à 3% (overheid) 

maar ook met grote uitschieters naar

de 33% (verzekeringsmaatschappijen).

In het ‘2012 Data Breach Investigations 

Report’ van Verizon5 wordt melding 

gemaakt van een verlaging van diefstal 

van informatie door sociale technieken

van 11% naar 7%. De hoeveelheid data 

die gestolen is, is echter wel fors toege-

nomen. De verlaging wordt voorname-

lijk veroorzaakt door een procentuele 

toename van incidenten waarin enige 

vorm van hacking gebruikt wordt (van 

50% naar 81%) en incidenten waar 

ingebouwde malware een rol speelt 

(van 41% naar 61%).

Uit eigen waarneming kan ik bevestigen 

dat de neerwaartse spiraal om minder 

geld te besteden aan bewustwordings-

programma’s zich vanaf 2009 heeft 

gestabiliseerd of zelfs iets is verbeterd. 

Steeds meer bedrijven geven aan een 

achterstand in bewustwordingspro-

gramma’s te onderkennen en daar iets 

aan te gaan of willen doen.

De serie ‘SPY’ op Discovery Channel
De theoretische onderwerpen uit dit rapport kunnen onder-

bouwd worden met de praktische ervaring van acht kandidaten 

die in de Discovery serie ‘Spy’ met de camera werden gevolgd 

terwijl zij een (vergelijkbare) opleiding tot spion volgden. De 

opleiding werd gegeven door drie voormalige Amerikaanse en 

Engelse opleiders van de CIA en MI5. De kandidaten werden 

getraind in het gebruik van technische hulpmiddelen en 

achtervolgingstactieken maar voornamelijk in het manipuleren 

van mensen zodat deze de opdrachten van een kandidaat 

zouden uitvoeren. Vooral dit laatste is vergelijkbaar met de 

werkwijze van een SE. Discovery Channel herhaalt regelmatig 

series. Mocht u in de gelegenheid zijn de serie SPY (2005) te 

volgen, dan wordt dat van harte aanbevolen. De serie is nog 

steeds actueel.

WHO LOSES THEIR DATA AND HOW?
Data loss according to industry and cause, January-June 2012.
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De onderwerpen in dit rapport 
In de volgende hoofdstukken wordt 

ingegaan op de psychologische achter-

gronden van menselijk gedrag en hoe 

daar misbruik van gemaakt kan worden 

door profi teurs, verkopers, criminelen 

en Social Engineers. Met de kennis die

u in deze hoofdstukken opdoet, is het 

mogelijk om te herkennen wanneer 

iemand u probeert te beïnvloeden, zowel 

privé als zakelijk. Maar de kennis van de 

psychologische mechanismen is ook 

in positieve zin bruikbaar in uw eigen 

zakelijke contacten of in de privésfeer. 

Dit rapport is vooral bedoeld 
om de lezer bewust te maken 
van het doelbewust manipule-
ren van menselijk gedrag en
wat daar tegen te doen is. 

Het is ook bedoeld als bijdrage aan een 

al bestaand bewustwordingsprogramma 

van een organisatie, maar het is ook 

prima inzetbaar als zelfstandig bewust-

wordingsprogramma voor een speci-

fi eke risicogroep zoals secretaresses of 

bewakingspersoneel. De hoofdstukken 

behandelen de psychologische mecha-

nismen die door SE’s gebruikt worden 

om tegenstanders te manipuleren. Er 

wordt ingegaan op de achtergrond van 

de werking en er vindt een verduidelij-

king plaats aan de hand van voorbeel-

den uit de praktijk. Deze voorbeelden 

komen zowel uit de dagelijkse omgang 

met collega’s alsook uit de gehouden 

onderzoeken. Verder worden maatre-

gelen aangedragen om een aanval te 

herkennen en af te slaan.

Daar waar vroeger gold dat de aanval 

de beste verdediging is, geldt in het 

informatietijdperk dat kennis de beste 

verdediging is: kennis van je tegen-

stander, zijn ‘wapens’ en zijn aanvals-

technieken. Maar ook kennis van je 

eigen zwakheden is essentieel om 

effectieve tegenmaatregelen te kunnen 

nemen. Daardoor is het mogelijk om 

je weerbaarheid tegen een mogelijke 

SE-aanval te vergroten.

Ken de ‘wapens’ van je tegen-
stander
De wapens die een SE ter beschikking 

staan, vallen onder de categorie list en 

bedrog, misleiding, overtuigen, mani-

puleren etc. Kortom, de toepassing van 

psychologische beïnvloedingswapens 

om resultaat te bereiken. Een aantal van 

deze wapens is zelfs zo sterk dat het 

’slachtoffer’ met een tevreden gevoel 

wordt achtergelaten terwijl hij zojuist 

van zijn informatie is beroofd. De hoofd-

stukken gaan in op deze psychologi-

sche beïnvloedingswapens en leggen 

uit hoe mensen tijdens hun opvoeding, 

werk en verdere ontwikkeling leren 

omgaan met macht, gezag en autori-

teit. Door kennis te hebben van deze 

wapens en de situaties waarin zij inge-

zet kunnen worden, ben je zelf in staat 

om het gebruik ervan te herkennen en 

tegenmaatregelen te nemen.

Bepaal de tegenmaatregelen
Bij het bepalen van de tegenmaatrege-

len is het van belang te herkennen welk 

type wapen wordt ingezet. Het heeft 

bijvoorbeeld geen zin om een kogel-

vrij vest aan te trekken als je bestookt 

wordt met traangas. In alle gevallen zal 

een potentieel slachtoffer van Social 

Engineering alle mogelijke tegenmaat-

regelen moeten kennen en in staat zijn 

om ze in te zetten. Dat vereist kennis 

van de wapens en de tegenmaatrege-

len. Daarbij zullen zowel preventieve 

maatregelen worden besproken alsook 

tegenmaatregelen die genomen kunnen 

worden om een aanval af te slaan. De 

belangrijkste algemene tegenmaatregel 

is daarbij het creëren van bewustzijn. 

Oefen de tegenmaatregelen
Tegenmaatregelen hebben geen effect 

als er niet geoefend wordt. Naast ‘opzet 

en bestaan’ van een serie tegenmaatre-

gelen zal ook aandacht besteed moe-

ten worden aan het aspect ‘werking’ 

door praktische training of bewustwor-

dingstrajecten.

Een waarschuwing bij een bewustwor-

dingsprogramma op het gebied van

SE is hier op zijn plaats. Uit onderzoek6 

is gebleken dat degenen die instructie 

hebben gehad om misleiding en on-

echte autoriteit te weerstaan, van zich-

zelf overtuigd zijn dat zij iedere mislei-

ding kunnen weerstaan. Zij zien zichzelf 

als ‘onoverwinnelijk’. Pas na een tweede 

test werd de werkelijkheid (pijnlijk) dui-

6 Brad Sagarin et al., Journal of Personality and Social Psychology. Dispelling the Illusion of Invulnerability: The Motivations and 

Mechamisms of Resistance to Persuasion, American Psychology Association Inc. 2002. Pages 526 – 541.
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delijk. Het is dus noodzakelijk om na de 

instructie een hernieuwde test of audit 

uit te voeren die de personen, die de 

training hebben gevolgd, laat inzien dat 

ook zij niet 100% bestand zijn tegen 

misleiding.

Psychologische aspecten, een 
korte inleiding
Waarom en hoe kan het menselijke 

gedrag zo sterk beïnvloed worden dat 

een verzoek van een vreemde om ver-

trouwelijke informatie te verstrekken, 

soms blindelings wordt ingewilligd? 

De hoofdstukken in dit rapport vormen 

een korte studie naar de psyche van 

de mens, de invloed die de opvoeding 

tijdens de jeugd heeft op ons gevoel 

voor gezag en autoriteit, de denk- en 

redenatiepatronen waarop besluitvor-

ming op latere leeftijd is gebaseerd en 

de wijze waarop en de mechanismen 

waarmee deze aspecten beïnvloed

kunnen worden.

De lezer krijgt een antwoord op de 

vraag hoe het mechanisme van de 

verleiding werkt en waarom mensen 

gevoelig zijn voor misleiding. Het ant-

woord is even simpel als complex: 

mensen zijn menselijk en werken niet 

als een automaat. Maar soms handelen 

ze automatisch op bepaalde prikkels en 

dat maakt de zaak gecompliceerd.

Een beetje theorie: psychologi-
sche kortsluitingen
Gedragspatronen kenmerken zich door 

een patroon dat steeds in dezelfde 

volgorde en op identieke manier wordt 

doorlopen. Indien het patroon wordt 

opgeroepen, wordt de handeling op 

gebruikelijke, identieke wijze opgeroe-

pen en uitgevoerd; een soort voorge-

programmeerde ‘kortsluiting’. 

Psychologen zoals Robert Cialdini7  

hebben een hoeveelheid van deze 

voorgeprogrammeerde patronen 

onderzocht die we gebruiken wanneer 

we een mening vormen. De mens is 

zich meestal niet bewust van de auto-

matische gedragspatronen waarover hij 

beschikt. Daardoor zijn we een gemak-

kelijke prooi voor mensen die wél weten 

hoe ze werken waardoor ze gemakkelijk 

beïnvloed kunnen worden. Het geheim 

hiervan zit in de manier waarop iets aan

ons gevraagd wordt en de manier waar-

op de beïnvloedingswapens gebruikt

worden, bijvoorbeeld door verkopers.

Praktijkvoorbeeld

Bij een organisatie moest 

onderzocht worden of het 

voor een buitenstaander 

mogelijk was om onge-

autoriseerd toegang te 

krijgen tot gebouwen en 

vertrouwelijke informatie 

in dossiers, computers en 

netwerken. Met een zekere 

mate van spanning en een 

vrijwaringbewijs op zak, ben 

ik gestart met het inwinnen 

van telefonische informatie 

en heb ik vervolgens ge-

probeerd om toegang te 

krijgen tot de gebouwen. 

Ik was verbaasd over het 

gemak waarmee ik het 

gebouw binnen kon komen 

en toegang kreeg tot het 

netwerk van de organisatie. 

Ongeveer twintig minuten 

nadat ik ongeautoriseerd het 

gebouw was binnengegaan, 

kreeg ik van een vriendelijke 

secretaresse tijdelijk de be-

schikking over het kantoor

van haar afwezige afdelings-

hoofd en logde ze onder 

haar naam in op het 

bedrijfsnetwerk om mij 

toegang te geven tot het 

internet en dus haar mail 

en bestanden. En die van 

haar afdelingshoofd!

7 Robert B. Cialdini is hoogleraar Psychologie en Marketing 

aan de Arizona State University en bekend van zijn 

gezaghebbende boek ‘Invloed’.
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Op het internet trof ik een

sprekend voorbeeld aan8:

Verkoper: “Pardon, denkt u niet 

dat goede scholing belangrijk

is voor uw kinderen?”

Jij: “Ja, natuurlijk.”

Verkoper: “En denkt u dat uw 

kinderen betere cijfers halen als 

ze hun huiswerk maken?”

Jij: “Ja, dat weet ik wel zeker.”

Verkoper: “En naslagwerken 

kunnen uw kinderen helpen bij 

het maken van hun huiswerk, 

niet?”

Jij: “Ja, dat denk ik wel.”

Verkoper: “Ik verkoop naslag-

werken. Mag ik even binnenko-

men en bijdragen aan de oplei-

ding van uw kinderen?”

Jij: “Ehhh, wacht even . . .”

Dit is de beroemde techniek van de vier 

muren. De verkoper stelt vier vragen die 

eigenlijk de ontvanger inbouwen door 

letterlijk de conclusie af te dwingen 

dat die naslagwerken gekocht moeten 

worden. De logicadwang komt voort 

uit de commitment-/consistentieregel. 

Als je een standpunt over iets inneemt, 

dan moet je daar consistent in zijn. Dit 

is vaak een heel krachtige tactiek en in 

het bedrijfsleven zijn veel variaties ervan 

te vinden.

Alle psychologische mechanismen over 

Social Engineering zullen besproken 

worden. Wilt u na het lezen van deze 

mechanismen en de voorbeelden meer 

weten, leest u dan het boek ‘Invloed’ 

van Robert Cialdini.

De  belangrijkste psychologische kort-

sluitingen die worden behandeld in de 

volgende hoofdstukken zijn:

• Wie geeft, die krijgt: wederkerig-
heid. 
De drang om te moeten compense-

ren wat andere mensen ons hebben 

gegeven. Door het gevoel te hebben

iemand anders iets verschuldigd te

zijn, wordt makkelijker aan een 

wederverzoek voldaan dan normaal. 

Het doen van een concessie heeft 

weer een concessie van de andere 

partij tot gevolg.

• Maar schiet wel een beetje op!: 
onmiddellijke invloed. 
We gebruiken maar een klein gedeel-

te van alle beschikbare informatie om 

tot een besluit te komen. Bij besluit-

vorming onder druk vertrouwen we 

vaak op slechts één specifi ek ele-

ment van de beschikbare informatie.

• Wie A zegt, zal wel B móeten 
zeggen: consistentie. 
De drang om te handelen in overeen-

stemming met dat wat we daarvoor 

hebben gedaan. Als we een mening 

verkondigen of een keuze maken, 

dan zijn we ook geneigd om in toe-

komstige situaties in overeenstem-

ming te handelen met voorafgaande 

soortgelijke keuzes.

• Mensenmassa is kracht: 
sociale bewijskracht. 
Ons oordeel over correct of incor-

recte gedrag hangt samen met het 

gedrag van anderen. Wanneer veel 

mensen een handeling op gelijke 

wijze uitvoeren, bestempelen we 

deze als correct.

• Leuke mensen hebben de halve 
wereld: sympathie. 
Het niet voldoen aan een dringend 

verzoek is onvriendelijk. Indien er 

druk wordt uitgeoefend door een her-

kenbare moeilijke situatie te schetsen 

of door het noemen van de naam van 

SE-dreiging is actueel
Enkele jaren geleden is binnen de gemeenschap van secreta-

resses van een IT-dienstverlener een enquête gehouden over SE. 

Hieruit bleek dat 82% van de secretaressen door onbekenden 

telefonisch om vertrouwelijke informatie was gevraagd. De beller 

gaf zich meestal uit voor een accountmanager of consultant 

van een andere afdeling die bij de klant zat, of iemand die in 

opdracht van het hoofdkantoor in Parijs handelde. De informatie 

moest maar even telefonisch gegeven worden omdat de 

betreffende beller niet bij zijn mail kon en haast had. Het ging 

onder andere over de prijzen van consultancy opdrachten, 

onderwerpen van business development en deelname aan

grote offertetrajecten.

8 http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/overtuigen-beinvloeden/beinvloedingsstrategieen.html
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een wederzijdse goede vriend, kan 

een verzoek al niet meer geweigerd 

worden.

• Naam en faam: autoriteit.
Vanaf de geboorte wordt ons bij-

gebracht dat gehoorzaamheid aan 

goede autoriteiten juist is. Doordat zij 

zoveel macht hebben, lijkt het vaak 

wijs om deze autoriteiten te gehoor-

zamen. Wie ongehoorzaam is, krijgt 

straf.

• “Hebbe, hebbe, hebbe”: schaarste.
Sommige dingen gaan we meer 

waarderen naarmate er minder van 

beschikbaar is.

Profi teurs, SE’s en criminelen weten 

mensen te manipuleren door misbruik 

te maken van de hierboven beschreven 

kortsluitingen, zonder dat deze mensen 

ook maar een moment argwaan hebben.

De mens is van nature in zekere mate 

volgzaam en ziet het niet als een vorm 

van manipulatie.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is Rienk Hoff van de 

gemeente Amsterdam aan het woord 

die aangeeft hoe de resultaten van het 

SE-onderzoek van invloed zijn geweest 

op de bewustwording binnen de ge-

meente Amsterdam en welke plannen

hij heeft voor de toekomst. De hiervoor

genoemde psychologische aspecten 

worden behandeld in de hoofdstukken 

3 tot en met 9. Ieder hoofdstuk wordt 

ingeleid door een sprekend voorbeeld 

uit mijn eigen praktijk. Daarna wordt het 

aspect toegelicht en wordt aangegeven 

hoe je je er tegen kunt verdedigen.

In hoofdstuk 10 ga ik in op het werk van 

de SE, van voorbereiding tot uitvoering. 

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een

aantal voorbeelden die niet goed passen

onder de hoofdstukken van de psycho-

logische aspecten, bijvoorbeeld omdat 

we ongezien een pand zijn binnenge-

slopen en geen interactie met mede-

werkers hebben gehad. Hoofdstuk 11 

gaat in op de juridische aspecten van 

een SE-onderzoek en de mogelijke 

consequenties voor de onderzoekers. 

In hoofdstuk 12 wordt melding gemaakt 

van de meest spraakmakende resulta-

ten. In hoofdstuk 13 wordt informatie 

gegeven over een handig boekje dat 

nog meer ingaat op het gebruik van de 

psychologische aspecten om te over-

tuigen.

Samenvatting
Mensen zijn zich doorgaans niet bewust 

van de manier waarop zij zich een 

mening vormen of reageren op een ver-

zoek. Profi teurs kunnen daar misbruik 

van maken. Door hieraan aandacht te 

besteden in een bewustwordingspro-

gramma, gericht op Social Engineering, 

kan de weerbaarheid tegen manipulatie 

vergroot worden. In de komende hoofd-

stukken zal nader worden ingegaan op 

een aantal van deze psychologische 

trucs.

Praktijkvoorbeelden
De praatgrage gemeenteamb-
tenaar
Ik stond om 06.50 uur voor het nog 

gesloten gebouw van de gemeente. 

Een vroege ambtenaar opende het 

gebouw en liet me vriendelijk binnen 

zonder iets te vragen. Ik had de gehele 

dag de tijd om op de tien etages rond 

te neuzen en mijn voorbereidingen 

te treffen voor die avond. Als ik werd 

aangesproken dan vertelde ik dat ik 
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arbo-coördinator van de betreffende 

gemeente was en een aantal overleg-

gen had, waarvan er een was uitge-

vallen. Tijdens het rondlopen was ik 

me zogenaamd aan het voorberei-

den op mijn volgende vergadering. 

Ik had allerlei arbo-attributen bij me 

om mijn rol te bevestigen. Ook had 

ik een visitekaartje laten drukken dat 

ik het nodige knip- en plakwerk in 

elkaar geknutseld had, niet van echt te 

onderscheiden! Tegen lunchtijd maak-

te ik buiten bij de ingang een praatje 

met de portier over zijn nare gewoonte,  

hij wilde stoppen met roken. Blijkbaar 

had ik een gevoelige snaar geraakt 

want hij begon honderduit te vertellen. 

Toen ik merkte dat we een band had-

den opgebouwd, vroeg ik hem naar 

de procedure van het afsluiten van het 

gebouw omdat mijn laatste vergade-

ring vermoedelijk pas ’s avonds na 

19.00 uur afgelopen zou zijn. Hij ver-

telde me de plaats van de sleutels, de 

lichtschakelaars, het telefoonnummer 

om door te geven dat het gebouw leeg 

was en de procedure om de sluitronde 

aan te vragen waarna vervolgens de 

alarmering ingeschakeld kon worden. 

Die middag heb ik me verborgen in een 

niet gebruikte vergaderkamer. Toen 

ik om 18.00 uur uit mijn schuilplaats 

kwam, was het gebouw leeg en kon ik 

in alle rust kantoren, bureaus, kasten 

en ladenblokken doorzoeken zonder 

gestoord te worden. Het resultaat was 

overweldigend: alle personeelsdos-

siers van de ambtenaren inclusief de 

gemeentesecretaris, vertrouwelijke dos-

siers over reïntegratieprocessen, beoor-

delingsdossiers, geld, laptops, PDA’s en 

GSM’s en het dossier van alle hypothe-

ken met de afgegeven gemeentegaran-

ties voor koopwoningen. Om 21.00 uur 

heb ik het lege kantoorpand verlaten en 

de sluitprocedure in werking gesteld. De 

veiligheid en vertrouwelijkheid van alle 

gemeentelijke gegevens moest natuurlijk 

wel gewaarborgd blijven.

De muizeninspecteur
Bij een gemeentelijke organisatie was 

de informatie in het onroerendgoed-

archief over de plaatselijke horeca 

uiterst vertrouwelijk, het bevatte veel 

gegevens over criminele achtergronden 

van de eigenaren die kamers per uur 

verhuurden. De gemeente gaf mij onder 

andere de opdracht om te onderzoeken 

of het voor een buitenstaander mogelijk 

zou zijn om onrechtmatige toegang tot 

dat archief te krijgen. De betreffende 

afdeling was van de overige afdelingen 

afgesloten door middel van een deur 

met kaartlezer. Het archief zelf was 

voorzien van gecertifi ceerde sloten.

Tegen het einde van de dag hield ik mij 

op in de buurt van de toegangsdeur tot 

de afdeling. Toen een ambtenaar naar 

buiten stapte, liep ik door de nog open-

staande deur naar binnen zonder dat 

ik werd tegengehouden. Bij een secre-

taresse gaf ik aan dat ik de afdeling 

kwam controleren op de bestrijding van 

muizen (er hingen overal posters met de 

tekst “Ruim je eten op in verband met 

de muizenplaag”). Binnen korte tijd was 

iedereen bekend met het doel van mijn 

aanwezigheid en werd ik zelfs alleen 

achtergelaten toen de laatste vaste 

medewerker vertrok. Zelfs de beveili-

gingsbeambte die de sluitronde deed, 

geloofde mijn verhaal. Mijn zoektocht 

naar de sleutels van het archief leverde 

niets op, sleutelkastjes waren er niet en 

in de open aangetroffen lades kon ik 

geen sleutels vinden.

Met de namen en telefoonnummers

van de acht medewerkers (via de 

naambordjes en het opschrift op

de telefoons) belde ik de volgende

dag als ‘de sleutelsmid van facilitaire 

zaken’ naar de afdeling. Ik vertelde dat 

ik een aanvraag had binnengekregen 

om een sleutel bij te laten maken maar 

begreep zogenaamd niet waarom er 

maar één sleutel van het archief bijge-

maakt moest worden. Ik wilde met alle 

plezier even een paar extra sleutels bij 

laten maken voor álle medewerkers. 

Daar was de betreffende medewerker 

erg blij om. Toen ik er naar vroeg, ver-

telde hij mij dat de sleutel ’s avonds in 

het pennenbakje in het ladenblok van 

‘Piet’ werd gelegd. Daar kon iedereen 

er bij om de archiefkast ’s ochtends te 

openen. De volgende dag ben ik op 

dezelfde wijze binnenge(s)lopen, heb 

de sleutel uit de (open) bureaulade van 

‘Piet’ genomen en heb foto’s van de 

vertrouwelijke dossiers gemaakt.
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2 ‘Mystery  man’ op
     bezoek in Amsterdam

De ervaringen van Rienk Hoff, directeur 

van de Dienst Persoonsgegevens en 

tevens voorzitter van de Stuurgroep Informatie-

beveiliging van de gemeente Amsterdam.

Highlights

• Een rapport van de gemeentelijke 

Rekeningencommissie was de aanleiding 

om de verantwoordelijke wethouder aan 

te spreken op informatiebeveiliging.

• “Ik was onaangenaam verrast hoe 

gemakkelijk de ‘mystery man’ het pand 

was binnengekomen.”

• “Presentaties bleken een zeer goed 

middel te zijn om de bewustwording 

te bevorderen, want de foto’s van 

openstaande kluizen, archieven, lades en 

kasten werden natuurlijk wel herkend.”

• Door het presenteren van de resultaten 

creëer je betrokkenheid en motivatie en 

daardoor een betere beveiliging.
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De Stuurgroep Informatiebeveiliging van de gemeente Amsterdam heeft 
in 2007 een groot aantal onderzoeken laten uitvoeren waarbij een zoge-

naamde ‘mystery man’ een bezoek bracht aan stadsdelen en diensten. Deze 
‘mystery man’ of Social Engineer heeft geprobeerd om zonder toestemming 
toegang te krijgen tot panden en vertrouwelijke gegevens in archieven en 
netwerken. Rienk Hoff, voorzitter van de Stuurgroep Informatiebeveiliging en 
directeur van de Dienst Persoonsgegevens (DPG), gaat in dit interview in op 
de uitgevoerde onderzoeken, de resultaten en de toekomst.

Wat was de aanleiding van het 
onderzoek?
Hoff: “De beveiliging van informatie 

wordt een steeds belangrijker onder-

werp, onder meer door de uitrol van 

de Basisregistratie Personen die moet 

voldoen aan de hoogste beveiligings-

norm. Ook bracht de gemeentelijke 

Rekeningencommissie een rapport 

uit, waarin zij aangaf dat de informa-

tiebeveiliging binnen de gemeente 

Amsterdam moest worden verbeterd. 

De verantwoordelijke wethouder werd 

er op aangesproken, wat prompt de 

landelijke pers haalde. Hierdoor kwam 

informatiebeveiliging op de politieke 

agenda. Er werd een concernbrede 

Stuurgroep Informatiebeveiliging opge-

richt. Deze had tot taak om projecten te 

faciliteren, ‘best practices’ te delen en 

de bewustwording te vergroten.”

Welke actie heb je vervolgens 
ondernomen?
“Begin 2006 is een directeurenconfe-

rentie gehouden”, aldus Hoff. “Ik heb 

toen op ludieke wijze aandacht van 

mijn collega’s gevraagd door hen voor 

te houden dat ze roomser waren dan 

de paus. Die is immers van mening dat 

geheelonthouding (niets doen dus) de 

beste bescherming biedt tegen sexueel 

overdraagbare aandoeningen. “Als het 

over informatiebeveiliging gaat, denken 

jullie net zo”, hield ik hen voor, waarna 

ik condooms uitdeelde. Daarmee had ik 

in elk geval de aandacht. Tijdens die bij-

eenkomst vernamen wij ook de resulta-

ten van een security audit, uitgevoerd in 

opdracht van het stadsdeel Amsterdam 

Centrum. Een ‘mystery man’ was er 

binnen en buiten kantoortijd in geslaagd 

om door te dringen tot het netwerk en 

grote hoeveelheden vertrouwelijke infor-

matie in archieven. Ik heb aangeboden 

om twee onderzoeken op kosten van 

de Stuurgroep Informatievoorziening 

te laten uitvoeren. Uiteindelijk hebben 

negen stadsdelen en diensten van de 

gemeente Amsterdam een security 

audit laten uitvoeren door middel van 

Social Engineering.” 

Je hebt ook bij DPG zelf een 
onderzoek laten uitvoeren. 
Wat was jouw reactie op de 
resultaten?
Hoff: “Ik had natuurlijk wel verwacht 

dat er iets gevonden zou worden, maar 

was wel onaangenaam verrast hoe 

gemakkelijk de ‘mystery man’ het pand 

was binnengekomen en tot welke ver-

trouwelijke informatie hij toegang had 

gekregen.”

Hoe heb je in de stuurgroep 
terugkoppeling gekregen van
de vertrouwelijke resultaten?
Hoff: “We hebben afgesproken de 

resultaten in geanonimiseerde vorm 

aan de stuurgroep en het Platform voor 

Informatiebeveiligingsadviseurs (PIA) te 

presenteren. Uit de grote hoeveelheid 

foto’s die tijdens de onderzoeken is 

gemaakt, is een selectie gepresenteerd 

van de meest aansprekende resultaten 

en conclusies.”

Kun je een paar sprekende 
voorbeelden geven van die 
resultaten?
“Ik kan natuurlijk geen details geven, 

maar het blijkt dat je met enige creativi-

teit vaak zonder problemen een bevei-

ligd pand kunt binnenkomen”, aldus 

Hoff. ‘Meeliften’ met rokers of toegang 

via de deur van de fi etsenkelder is vaak 

geen probleem. Eenmaal binnen wordt 

een vreemde vaak niet opgemerkt of 

aangesproken, en kan hij zo vrij door 

het pand bewegen. Als dan de deuren 

tot archieven openstaan en werksta-

tions niet zijn gelockt, dan heeft zo’n 

indringer toegang tot veel vertrouwe-

lijke informatie. Ook bleek de ‘mystery 

man’ toegang te hebben gekregen tot 

kluizen, gewoon door erom te vragen of 

omdat ze open stonden. Medewerkers 

zijn ook erg creatief in het omzeilen van 

belemmerende technische oplossingen, 

waardoor weer nieuwe veiligheidsrisico’s 

worden geïntroduceerd.”

Wat hebben de stadsdelen 
en diensten gedaan met de 
resultaten?
Hoff: “Alle onderzochte stadsdelen en 

diensten hebben een actieplan opge-

steld en in veel gevallen is informatie-

beveiliging (onder andere ‘clear desk’) 

een vast onderdeel geworden van het 

functioneringsgesprek. De resultaten 

zijn gepresenteerd in de management-

teams van de onderzochte organisa-

ties en in mijn eigen dienst ook aan 

alle medewerkers. Tijdens drie sessies 

heeft de ‘mystery man’ zelf verteld hoe 
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hij te werk was gegaan en welke resul-

taten dat opleverde. Deze presentaties 

bleken een zeer goed middel te zijn om 

de bewustwording te bevorderen, want 

de kluizen, archieven, lades en kasten 

op de foto’s werden natuurlijk herkend. 

Er werd ook goed meegedacht over 

werkbare oplossingen. Iedere deelne-

mende dienst en stadsdeel heeft de 

onderzoeksresultaten met de vele foto’s 

op CD ontvangen. Zij hebben daarmee 

een goed middel in handen om zelf 

bewustwordingssessies te organiseren. 

Ik heb gemerkt dat het gedrag van mijn 

medewerkers, maar ook van mijzelf, is 

verbeterd: de resultaten blijven nog een 

tijdje hangen. Maar ik realiseer me dat 

bewustwording voortdurend aandacht 

nodig heeft.” 

Hoe ziet de toekomst eruit?
“Wij zijn in het verleden te reactief 

geweest. Er werd een audit gehouden; 

in de conclusies stond wat verkeerd 

was en daarop werd gereageerd”, 

concludeert Hoff. “Wij zijn nu veel pro-

actiever bezig met bewustwordings-

programma’s en het vergroten van het 

draagvlak. Social Engineering is daar-

bij een prima instrument om risico’s 

in kaart te brengen en het bewust-

zijn te vergroten. Wij continueren de 

werkzaamheden van de Stuurgroep 

Informatiebeveiliging, waarbij bewust-

wording een blijvend aandachtsgebied 

is. Wij proberen de realisatie van infor-

matiebeveiliging centraal en gemeen-

schappelijk aan te pakken en onder-

kennen daarbij vier belangrijke ontwik-

kelingen:

1. Wij moeten van eilandautomatisering 

naar dienstoverschrijdende systemen 

en centraal beheer.

2. Wij dienen er gemeenschappelijk 

voor te zorgen dat wij bij een calami-

teit de meest wezenlijke processen 

van de gemeente Amsterdam kunnen 

continueren.

3. Er is permanent gemeentebrede aan-

dacht vereist voor bewustwording als 

een continu proces en het ontwik-

kelen van gemeenschappelijke instru-

menten.

4. Elk stadsdeel en elke dienst dient een 

goede informatiebeveiligingscoördi-

nator te hebben.” 

Heb je een aanbeveling voor 
andere gemeenten?
“Ik weet niet hoe het staat met de infor-

matiebeveiliging bij andere gemeenten, 

maar het zou mij niet verbazen als de 

resultaten van de negen onderzoeken

binnen de gemeente Amsterdam 

representatief zijn voor de overige 

Nederlandse gemeenten. De mens is 

inderdaad de zwakste schakel en het 

Social Engineering-onderzoek toont 

aan welke schade een gemeente daar-

bij zou kunnen oplopen. Door het

presenteren van de resultaten creëer 

je betrokkenheid en motivatie en daar-

door weer een betere beveiliging”,

sluit Hoff af.

“Social Engineering is een prima 
instrument om risico’s in kaart te 
brengen en het bewustzijn te
vergroten.”

Rienk Hoff
Directeur Dienst Persoonsgegevens 

gemeente Amsterdam 
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3 Wie geeft die krijgt, en krijgt...

Wederkerigheid: we hebben de drang om 

te moeten compenseren wat andere 

mensen voor ons hebben gedaan.
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Neem jij ook altijd een cadeautje mee als je bij 
 vrienden op bezoek gaat? Dan ben je gevoelig 

voor de wet van de wederkerigheid. Een fantastisch 
middel om slim te zaaien en te oogsten in (zakelijke) 
relaties. In dit hoofdstuk komt het aspect wederkerig-
heid (iemand iets verschuldigd zijn) aan de orde.

Inleidend voorbeeld
Ik was binnengeslopen en belde de 

secretaresse van de directeur met de 

mededeling dat we over enkele minu-

ten een deel van het netwerk zouden 

afsluiten in verband met een grote 

virusbesmetting. Ik gaf aan dat ik wist 

hoe belangrijk zij en haar chef voor de 

organisatie waren en dat ik daarom het 

netwerksegment waarop zij aan het 

werk waren als eerste zou controleren. 

Ze zou met tien minuten weer verder 

kunnen werken. Zij was erg blij met mijn 

aangeboden hulp en stelde graag het 

wachtwoord van zichzelf en haar chef 

ter beschikking om even de mailboxen 

te controleren op een besmetting.

Wederkerigheid: het aloude 
geven en nemen… en nemen
De mens gedraagt zich soms naar de 

regel van wederkerigheid: de drang om 

te moeten compenseren wat andere 

mensen ons hebben gegeven. Door het 

gevoel te hebben iemand iets verschul-

digd te zijn, wordt gemakkelijker aan 

een wederverzoek voldaan dan nor-

maal. Deze regel is een zeer effectief en 

doeltreffend beïnvloedingswapen met 

een sterke werking. Het geeft anderen 

namelijk de innerlijke opdracht om te 

compenseren wat ik ze heb gegeven.

De regel van wederkerigheid kan ech-

ter ook voor ongewenste wederzijdse 

verplichtingen zorgen. Dit betekent dat 

iemand iets voor jou gedaan kan heb-

ben, hoewel je het niet eens wilde of er 

niet om gevraagd hebt, en je toch het 

gevoel van een wederzijdse verplichting 

hebt gekregen. We zijn in dat geval tóch 

geneigd om in te stemmen met het ver-

zoek, terwijl we dat eigenlijk helemaal 

Highlights

• Wanneer een van 

de partijen in een 

onderhandeling een 

concessie heeft 

gedaan, wordt de regel 

van wederkerigheid 

van kracht.

• Het eerst doen van een 

extreem verzoek en een 

daarna kleiner verzoek 

levert de vraagsteller het 

meeste voordeel op.

• Geef op een onverwacht 

moment iets dat 

betekenisvol is voor de 

ontvanger en je zult 

kunnen ‘oogsten’.

niet willen. Maar het kan nog beter: het 

simpele feit dat een profi teur zegt dat hij 

iets voor zijn slachtoffer heeft gedaan, 

kan het slachtoffer al verplichten om 

iets terug te doen.

Concessie
Er bestaat nog een andere mogelijk-

heid om de regel van wederkerigheid 

te gebruiken, namelijk een concessie. 

Wanneer een partij een concessie heeft 

gedaan, wordt de regel van weder-

kerigheid van kracht. Eerst wordt een 

verzoek gedaan waarvan de vrager bij 

voorbaat eigenlijk al weet dat dit gewei-

gerd zal worden. Vervolgens wordt het 

eigenlijke verzoek gedaan. Dit verzoek 

wordt als concessie ervaren en zal met 

een concessie van de andere partij 

beantwoord worden.

Autoverkopers zijn meesters in het 
gebruik van deze techniek. Na het 
sluiten van de koop is de verkoper 
tevreden omdat hij meer heeft 
ontvangen dan zijn minimum prijs 
en u bent tevreden omdat u min-
der hebt betaald dan op het prijs-
kaartje stond. De concessie die in 
dit geval door de autoverkoper is 
gedaan, is in dit geval een lagere 
prijs of een extra accessoire.

Uit onderzoek is gebleken dat een profi -

teur altijd voordeel heeft bij het principe 

van een concessie: het eerst doen van 

een extreem verzoek en een daarna 

kleiner verzoek levert de vraagsteller 

namelijk het meeste voordeel op.
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• Het slachtoffer voelt zich meer ver-

antwoordelijk voor het behaalde 

resultaat na het doen van een con-

cessie en zal zich er dan ook vaker 

aan houden.

• Het slachtoffer is meer tevreden wan-

neer hij een concessie heeft kunnen 

doen. Het geeft dus eigenlijk voldoe-

ning.

Verdediging
De regel van wederkerigheid kan ver-

meden worden door te voorkomen dat 

de andere partij een gunst kan geven. 

Het consequent afwijzen van gunsten 

kan echter beledigend of zelfs kwetsend 

werken en is dus af te raden. Beter 

is het om de gunsten van anderen te 

accepteren, maar dan alleen voor dat 

wat ze in hun kern zijn, en niet voor wat 

ze representeren. Als vermoed wordt 

dat de gulle gever een profi teur is, hoe-

ven we alleen maar te onthouden dat 

de regel van wederkerigheid niet van 

toepassing is op mensen die van ons 

willen profi teren. Die hoeven we dus 

ook niet met een gunst te beantwoorden.

Samenvatting
Mensen zijn zich doorgaans niet bewust 

van de manier waarop zij zich een 

mening vormen of soms automatisch 

reageren op een verzoek. Profi teurs 

kunnen je het gevoel geven dat je ze 

iets verschuldigd bent. Door hieraan 

aandacht te besteden in een bewust-

wordingsprogramma, gericht op Social 

Engineering, kan de weerbaarheid 

tegen dit soort manipulaties vergroot 

worden.

Praktijkvoorbeeld: de nieuwe 
burgemeester
Marian en ik konden zonder enige 

belemmering door het gemeentehuis 

lopen. Een nog werkende wethouder 

stoorde zich niet aan de twee brandvei-

ligheidsinspecteurs die na sluitingstijd 

nog rondliepen. Uit het zicht openden 

we de niet afgesloten bureauladen van 

de secretaresse van de burgemeester 

waar we de kluissleutel vonden. In de 

kluis lag een groot aantal koninklijke 

onderscheidingen, de creditcard van de 

burgemeester, relatiegeschenken, waar-

debonnen van de VVV en kraskaarten 

voor gratis parkeren. Maar het ‘leukste’ 

was wel dat in de kluis ook de ambts-

keten van de burgermeester lag. 

Prima gelegenheid voor een foto van

de nieuwe burgemeester dus.
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4 Maar schiet wel een beetje op!

Onmiddellijke invloed. We gebruiken maar 

een klein deel van alle beschikbare infor-

matie om tot een besluit te komen.

Highlights

• Door tijdsdruk op te leggen, kan de 

rechtmatigheid van het verzoek niet 

nagetrokken worden.

• Een profiteur kan ons in een situatie 

brengen waarin snel een besluit genomen 

moet worden.

• Betrek ook het (externe) beveiligingspersoneel 

bij een bewustwordingsprogramma.
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verzoek te verifi ëren. Mede door de 

sociale afstand (belangrijke medewerker 

van het hoofdkantoor versus ‘eenvou-

dige’ secretaresse bij een fi liaal) durfde 

zij de identiteit van mij niet rechtstreeks 

te verifi ëren.

Onmiddellijke invloed: 
primitieve volgzaamheid
Wanneer we een besluit nemen over 

iemand of iets, maken we vaak geen 

gebruik van alle aanwezige gegevens. 

In plaats daarvan gebruiken we maar 

een klein gedeelte van alle beschikbare 

informatie. Wanneer het ons aan tijd, 

energie, zin of de middelen ontbreekt 

om een situatie grondig te analyseren, 

nemen we besluiten op grond van soms 

slechts een enkel gegeven; hoe groter 

de tijdsdruk, hoe minder informatie we 

gebruiken.

Ook in het dagelijkse leven kunnen
we steeds moeilijker een situatie 
weloverwogen onderzoeken voor-
dat we tot een besluit komen; het 
ontbreekt ons aan tijd. 

Daarom vertrouwen we steeds meer 

op slechts één specifi ek element van 

de situatie. Een profi teur kan ons in een 

situatie brengen waarin snel een besluit 

genomen moet worden. Hij weet dan 

dat we onze besluitvorming op slechts 

een enkel aspect zullen baseren. Indien 

hij dat aspect dan ook vervolgens nog 

zelf aandraagt, zijn we geneigd om snel 

in zijn voordeel te beslissen.

Verdediging
Realiseer je dat de tijdsdruk van een 

ander niet automatisch betekent dat je 

zelf ook onder tijdsdruk staat. Ken je de 

Door iemand onder tijdsdruk te zetten, blijkt het logisch 
denkvermogen soms zelfs helemaal uitgeschakeld te 

worden. We nemen dan een beslissing op basis van een 
zeer beperkte hoeveelheid informatie.

Inleidend voorbeeld
Ik was meegelift met de stroom tijdens 

de ochtendspits (alle deuren stonden 

open) en was in een lege vergaderzaal 

gaan zitten. Met behulp van de interne 

telefoongids die daar lag, belde ik naar 

een medewerker twee deuren verder 

en vroeg haar om die uiterst belangrijke 

medewerker van het hoofdkantoor, die 

twee deuren verder in de vergaderzaal 

zat (ikzelf dus), te informeren dat de ver-

gadering met twee uren was vertraagd. 

Blijkbaar stond zijn telefoon uit. Ze werd 

dringend gevraagd om deze belangrijke 

man te voorzien van tijdelijke werkruim-

te met toegang tot internet. De dame in 

kwestie gaf keurig de boodschap aan 

mij door en nodigde mij uit om plaats te 

nemen in de kamer van haar afwezige 

chef. Ze was erg druk en had geen tijd 

om een tijdelijk account aan te vragen 

bij de helpdesk. Ze logde daarom maar 

onder haar eigen naam in op het interne 

netwerk en gaf mij toegang tot internet 

(en natuurlijk haar mail, die van haar 

chef, het intranet en alle beschikbare 

informatie, mappen en bestanden op 

de netwerkstations).

Het slachtoffer was door tijdsdruk niet 

in staat om de rechtmatigheid van het 

ander niet, hanteer dan het principe dat 

een gebrek aan planning van zijn kant 

niet hoeft te betekenen dat je zelf harder

moet lopen.

Samenvatting
Mensen zijn zich doorgaans niet 

bewust van de manier waarop zij soms 

automatisch reageren op een verzoek. 

Profi teurs kunnen proberen om je onder 

tijdsdruk een besluit te laten nemen. 

Door hieraan aandacht te besteden 

in een bewustwordingsprogramma, 

gericht op Social Engineering, kan de 

weerbaarheid tegen dit soort manipula-

ties vergroot worden.

Praktijkvoorbeeld:
de vlugge vraag
In het zicht van de portier nam ik 

afscheid van mijn gastvrouw bij een 

hoog beveiligd datacenter. Ik had net 

een presentatie over Social Engineering 

gehouden en een natuurlijke reactie is 

dan vaak dat ik begeleid wordt naar de 

uitgang (steevast begeleidt door een 

knipoog van de gastheer/vrouw). Zij 

vertelde nog trots te zijn op de zware 

beveiliging en het veiligheidsbesef van 

haar medewerkers. Ik nam me voor 

haar van het tegendeel te overtuigen 

en vroeg haar of ik de proef op de som 

mocht doen. Dat mocht! Daarop vertrok 

ik richting parkeerplaats maar draaide 

me halverwege om. Ik kwam hard aan-

gelopen bij de portier en vertelde dat 

ik mijn telefoon had laten liggen, of ik 

die alsnog even mocht halen. De por-

tier stemde in en opende het hekwerk. 

Toen ik me bij mijn gastvrouw meldde, 

viel haar mond open van verbazing. Ze 

begreep op een pijnlijke manier dat ze 

ook het (externe) beveiligingspersoneel 

moest betrekken in haar bewustwor-

dingsprogramma.
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5 Wie A zegt, zal wel B móeten zeggen

Consistentie, we hebben de drang om te handelen in over-

eenstemming met wat we daarvoor hebben gedaan.
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M  ensen zijn allergisch voor grote veranderingen.  
Gebruik daarom het consistentieprincipe als 

duimschroef voor beïnvloeding. Werk in kleine stap-
jes waartegen iemand veel gemakkelijker ‘ja’ zegt. 
Daarna is er geen weg meer terug!

Inleidend voorbeeld
Toen Jule en ik aan de medewerkster 

van personeel en organisatie vroegen 

om even mee te werken aan een klein 

onderzoek van de helpdesk was ze 

graag bereid dat te doen. Het onder-

zoek was onbelangrijk en duurde maar 

kort. Mijn doelstelling was uitsluitend 

gericht op het leggen van het eerste 

contact met haar. De volgende dag heb 

ik haar geprezen om haar hulpvaar-

digheid en om een iets grotere gunst 

gevraagd. Ook toen besloot ze om mee 

te werken omdat ze het die dag daar-

voor ook had gedaan. Na vier dagen 

beschikte ik over de wachtwoorden 

voor de cursistenadministratie en het 

systeem voor het aanmaken van de 

elektronische toegangspassen.

Door gelijksoortige en geleidelijk ingrij-

pendere verzoeken te doen, daarbij 

complimenten te geven en te refereren 

aan haar eerdere hulpvaardigheid, was 

het slachtoffer geneigd consequent en 

consistent gedrag te vertonen. Ze ging 

zonder weerstand op al mijn verzoeken 

in. Ze was zelf heel erg tevreden over 

haar eigen bereidheid om mee te wer-

ken, ondanks dat ze net haar wacht-

woorden had afgestaan.

Commitment en consistentie, 
innerlijke spookbeelden
De mens is geneigd in overeenstem-

ming te handelen met dat wat hij daar-

voor gedaan of besloten heeft. Als we 

een mening verkondigen of een keuze 

maken, zijn we geneigd om ook daarna 

dezelfde soort keuzes te maken of over-

eenkomstig de eerder gemaakte keuze 

te handelen. Soms zijn we achteraf 

niet blij met de keuzes die we gemaakt 

hebben. Wij onderdrukken dat slechte 

gevoel dan vervolgens door onszelf 

ervan te overtuigen dat het genomen 

besluit juist is. Daarbij leggen we dan 

de nadruk op de positieve elementen 

van de keuze. We voelen ons dan uitein-

delijk beter over de genomen beslissing. 

De mens heeft dus de neiging consistent 

te zijn en dit is een zeer effectief sociaal 

beïnvloedingswapen. Wie consistent 

is, wordt intelligent, oprecht en even-

wichtig genoemd. Consistentie is dus 

belangrijk. Daarom zijn we ook geneigd 

om er een automatisme van te maken. 

Het werkt dan dus als een soort kort-

sluitend refl ex en maakt dat we niet 

steeds hoeven na te denken over een 

beslissing die genomen moet worden. 

Als we in het verleden al soortgelijke 

beslissingen hebben genomen dan 

is die keuze ook nu een goede keuze 

(toch?). Dit maakt het denken voor ons 

een stuk makkelijker. Nadenken kan 

negatieve gevolgen hebben die we lie-

ver niet willen tegenkomen. Dit is de 

reden waarom we soms beslissingen 

Highlights

• Begin met kleine 

vragen maar vraag dan 

steeds meer.

• Consistentie is 

een automatisme.

• Het slachtoffer overtuigt 

zich zelf wel door de 

innerlijke behoefte 

aan consistentie.
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in een refl ex nemen. De drang om con-

sistent gedrag te vertonen, kan echter 

misbruikt worden door profi teurs.

Een eerder ingenomen stand-
punt of een gemaakte keuze zal 
in de toekomst vaak leiden tot 
overeenkomstig handelen. Indien 
dergelijke beslissingen in het 
openbaar worden gedaan, actief 
worden gedaan en veel inspan-
ningen vergen, zal het effect veel 
langer blijven hangen. De inner-
lijke verandering wordt daardoor 
langdurig. We accepteren de ver-
antwoordelijkheid van ons gedrag 
of het genomen besluit in toene-
mende mate, indien we geloven 
dat er van buitenaf geen krachtige 
invloed op is uitgeoefend. 

Profi teurs kunnen de behoefte aan con-

sistent gedrag eenvoudig uitbuiten. Zij 

kunnen vergelijkbare situaties creëren 

waarin al van tevoren vast staat hoe 

het slachtoffer zal beslissen, namelijk 

door consequent gedrag te vertonen. 

Bovendien hoeven de slachtoffers niet 

steeds overtuigd te worden van de 

‘juistheid’ van hun handelen. Het slacht-

offer overtuigt zichzelf wel door de 

innerlijke behoefte aan consistentie.

Verdediging
Om de druk tot onverstandige consis-

tentie tegen te gaan, moeten we signa-

len leren herkennen die te maken heb-

ben met onze intuïtie. Maar hier ligt bij 

de moderne mens ook het probleem, 

we zijn niet meer goed in staat om naar 

onze intuïtie te luisteren en we proberen 

een minder goed ‘gevoel’ vaak weg te 

redeneren. De verdediging tegen mis-

bruik van consistent gedrag ligt in het 

herkennen van signalen:

1. Signalen uit je maag: deze maken 

duidelijk dat we bepaalde beloftes en

verplichtingen om aan verzoeken te

voldoen eigenlijk toch niet willen doen.

2. Signalen uit je hart: deze maken ach-

teraf duidelijk of we blij zijn met de 

inwilliging van het verzoek of niet. Je 

kijkt dan dus terug op het verzoek, je 

antwoordt op de gevolgen.

In het eerste geval voorkom je dat er 

misbruik gemaakt kan worden van je 

neiging tot consistentie, in het tweede 

geval kom je achteraf tot de conclusie 

dat je een foute beslissing hebt geno-

men. Redeneer je gevoel niet weg en 

maak (ook achteraf) melding van het 

voorval.

Samenvatting
We zijn geneigd om niet al te veel na 

te denken over een besluit indien we 

een dergelijk besluit al eens hebben 

genomen. Daarnaast willen we graag 

consistent gevonden worden door onze 

omgeving. Profi teurs kunnen ons in een 

vergelijkbare situatie brengen om ons 

vervolgens met zachte hand te dwingen 

een voor hem gunstig besluit te nemen. 

Signalen uit je buik of je hart kunnen je 

vertellen of je handelen goed of slecht 

voelt. Redeneer dit gevoel niet weg, 

maar sta open voor je intuïtie.

Praktijkvoorbeeld: de patiën-
tendossiers
In het ziekenhuis was een scanstraat 

ingericht om alle 300.000 patiënten-

dossiers in te scannen. Toen Ariane en 

ik de tweede dag van het onderzoek 

opnieuw bij de scanstraat aankwamen, 

zag ik dat er een nieuwe medewerker

in haar eentje bezig was. Ik stelde me

voor als medewerker van de ICT-service-

desk en vertelde dat ik gisteren een 

storing had opgelost en daarvoor het 

wachtwoord van haar collega gekregen 

had. Ik zou nog even een kleine con-

trole moeten uitvoeren en had opnieuw 

een wachtwoord nodig. Of ik haar 

wachtwoord even mocht ‘lenen’. Nou, 

dat mocht. Met dat wachtwoord had 

ik op iedere andere locatie toegang tot 

het volledige bestand met patiënten-

dossiers en had verregaande rechten; 

lezen, muteren, verwijderen!
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Sociale bewijskracht. De 

mens gedraagt zich als 

een kuddedier. Ons oordeel 

over correct en incorrect 

handelen hangt samen met 

het gedrag van anderen.

6 Mensenmassa  
   is kracht

plication Servic
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De mens is een kuddedier. Sociale bewijskracht 
beïnvloedt onze keuzes véél sterker dan we 

denken. Dus, maak helder dat er al veel schapen 
over de dam zijn. De rest volgt dan automatisch.

Inleidend voorbeeld
Op maandagmorgen om 07.00 uur 

belde ik de enig aanwezige mede-

werker van een secretariaat van een 

medische organisatie. We hadden bij 

netwerkbeheer in het weekend een ern-

stige uitbraak van een virus gehad en 

alle mailboxen van haar afdeling waren 

besmet. Het virus was geïsoleerd maar 

het zou zeker een dag duren voordat 

de afdeling weer kon werken. Als ze 

haar login-ID en wachtwoord zou ver-

strekken dan zou ik haar mailbox en 

netwerkdrives even snel kunnen scan-

nen en zou ze door kunnen gaan met 

werken. Ze was kennelijk nog niet hele-

maal wakker en werd door het tijdstip 

van mijn verzoek overdonderd. Ze ver-

strekte me haar gegevens. Vijf minuten 

daarna belde ik terug, bedankte haar 

voor de medewerking en gaf aan dat 

ze gewoon zou kunnen blijven werken, 

haar mailbox was virusvrij. Ik vroeg haar 

om de wachtwoorden van haar overige 

medewerkers. Als ik die ook zou kun-

nen helpen dan zou iedereen die dag 

gewoon kunnen werken. Anders zou ik 

doorgaan naar de volgende afdeling en 

pas aan het einde van de dag weer in 

staat zijn om haar directe collega’s te 

helpen. Ik vertelde haar dat op de help-

desk (net als bij alle andere afdelingen) 

er voor noodgevallen een envelop aan-

wezig is met alle wachtwoorden Zij gaf 

toe dat dit ook op haar secretariaat het 

geval was. Ze verstrekte alle veertien 

login-ID’s en wachtwoorden, waaronder 

die van de directeur en het hoofd van 

het behandelteam.

Door aan te geven dat het bijhouden 

van wachtwoorden bij alle afdeling 

Highlights

• Ons oordeel over correct 

of incorrecte gedrag 

hangt samen met het 

gedrag van anderen.

• We kijken heel erg 

goed om ons heen hoe 

anderen het doen.

• Voorbeeldgedrag is 

soms sterk verankerd in 

een gemeenschap.

gebeurde, was het slachtoffer er van 

overtuigd dat zij correct handelde.

Sociale bewijskracht
Dit principe betekent dat ons oordeel

over correct of incorrecte gedrag samen-

hangt met het gedrag van anderen. 

Wanneer veel mensen een handeling 

op gelijke wijze uitvoeren, bestempelen 

we deze als correct. Wanneer mensen 

uit onze directe omgeving een hande-

ling op een bepaalde wijze uitvoeren 

of een bepaald gedrag goed- of juist 

afkeuren, dan zijn wij geneigd om ons 

dit gedrag eigen te maken. Dit ‘voor-

beeldgedrag’ zie je in het dagelijkse 

leven vooral terugkeren, kinderen 

kopiëren het gedrag van hun ouder, 

medewerkers nemen de waarden en 

normen aan van het management (“Als 

hij het niet hoeft, hoef ik het ook niet 

te doen!”). Zowel goed als slecht voor-

beeldgedrag wordt gekopieerd door de 

omgeving. Hierin ligt tegelijkertijd ook 

de zwakte (of juist kracht) van het prin-

cipe. Maar het maakt ons ook kwets-

baar voor profi teurs. Het principe van 

sociaal bewijs is namelijk erg sterk als 

het goed wordt ingezet.
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Hoe kunnen profi teurs hier nu 
misbruik van maken? Een 
profi teur kan aangegeven dat hij 
zojuist een verzoek ook aan een 
andere collega of aan zijn chef 
heeft gedaan. Die collega of chef 
heeft zojuist óók met het verzoek 
ingestemd. Dan is er toch niets 
meer op tegen om zélf ook aan 
dat verzoek te voldoen? Toch?

We staan dagelijks bloot aan een 

groot aantal van dit soort manipulaties, 

niet door SE’s (alhoewel?) maar door 

reclamemakers die ons willen laten 

geloven dat iedereen die wasverzach-

ter X gebruikt vrolijk en blij wordt, dat 

mannen die hun borsthaar trimmen en 

vochtinbrengende crèmes gebruiken 

stoer zijn. Laat jij je verleiden tot ander 

gedrag?

Het principe van sociale bewijskracht 

werkt onder twee omstandigheden 

optimaal:

1. Onzekerheid: wanneer iemand zelf 

niet weet hoe hij zich moet gedragen, 

ontleent hij zijn gedrag aan dat van 

anderen (zoals hierboven omschre-

ven).

2. Gelijksoortigheid: het gedrag van 

mensen die op ons lijken, maakt ons

het beste duidelijk hoe we ons zouden

moeten gedragen. Voorbeeldgedrag 

wordt door anderen overgenomen.

Soms is voorbeeldgedrag zo verankerd 

in een gemeenschap dat het zinloos is 

om een vraag te stellen die daar tegen 

in gaat. Hoewel het voorbeeld niet over 

SE gaat, spreekt het wel tot de ver-

beelding.  Probeer iemand van Shell 

maar eens te bewegen om een trap 

af te lopen zonder de leuning vast te 

houden. Dat gaat je niet lukken omdat 

de medewerker daar steevast door 

collega’s op wordt aangesproken! Dit 

gedrag zit ingebakken in de bedrijfs-

cultuur van Shell. 

Verdediging
We kunnen ons tegen het principe van 

sociale bewijskracht verdedigen door in 

te zien dat het gedrag van andere men-

sen niet ten grondslag mag liggen aan 

ons eigen gedrag. Bovendien moeten 

we goed oppassen voor vervalsing van 

de handelingen van andere mensen 

die op ons lijken (zoals in reclames). We 

moeten dus inzien dat we hier genept 

worden.

Samenvatting
We zijn geneigd om ons eigen gedrag 

af te leiden van dat van anderen. Laat 

je niet wijs maken dat het gedrag van 

anderen automatisch inhoudt dat jouw 

gedrag daarvan afgeleid moet worden 

en dus per defi nitie goed is. Pas op 

voor vervalsing van de handelingen van 

andere mensen die op ons lijken.

Praktijkvoorbeeld: de CEO als 
zwakste schakel
Bij een grote dienstverlener op het 

gebied van de ICT werden speedgates 

gebruikt om te voorkomen dat er mee-

gelift kon worden met vaste medewer-

kers. De speedgates gaven vanaf de 

centrale hal (met bewakers en gast-

vrouwen) toegang tot de verschillende 

torens en afdelingen. Om naar binnen 

of naar buiten te kunnen, moest de pas 

voor de lezer gehouden worden. Maar 

ik wilde juist naar binnen, en wel zonder 

pas! Het was me gelukt om via de fi et-

senstalling het pand binnen te komen 

(meegelift) maar verder dan de (grote) 

centrale hal kwam ik in eerste instantie 

niet. Toen een wat oudere en uiterst 

correct geklede medewerker uit een 

van de torens kwam en de centrale hal 

binnenging via de speedgates, spraken 

Chris en ik hem aan en vroegen hem

of hij ons binnen wilde laten. Ik was 

mijn pas kwijt en die lag vermoedelijk 

in de toren. Hij was verbaasd, hoe

was ik dan uit de toren gekomen in de 

centrale hal? Ik vertelde hem dat een 

collega van ‘ons’ mij naar buiten had 

gelaten om afscheid te nemen van 

een bezoeker. Maar nu had ik zijn hulp 

nodig om weer verder te gaan met het 

zoeken naar mijn toegangspas. En die 

lag in de toren. Hij vroeg me nog of ik 

wel een collega van hem was en vol 

overtuiging zei ik “tuurlijk”. Daarop liet 

hij me binnen op zijn pas. Twee weken 

later had ik een afspraak met deze man, 

die de CEO bleek te zijn van deze grote 

dienstverlener, om uit te leggen wat 

mijn opdracht en de resultaten waren. 

Door aan te geven dat iemand 
anders mij al geholpen had, werd 
de CEO er van overtuigd dat zijn 
gedrag correct was. Omdat hij 
slechts een korte tijd had om 
een beslissing te nemen, stond 
zijn besluit al vast nog voor hij 
het in de gaten had.



32 De zwakste schakel in de informatiebeveiliging

Sympathie. Niet voldoen aan een 

dringend verzoek is onvriendelijk.

7 Leuke mensen hebben 
   de halve wereld
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Highlights

• Het voldoen aan een 

verzoek kan een soort 

morele ‘verplichting’ 

worden.

• Het is moeilijk om een 

verzoek van een goede 

vriend of naaste collega 

te weigeren.

• Mensen die ons loven, 

vinden we meestal 

aardig, ook als ze 

het niet menen.

We zeggen vaker “ja” tegen mensen die hetzelfde denken 
als wij, die we sympathiek vinden of zelfs charmant. En, 
slijmen werkt! Mits subtiel en goed toegepast.

Inleidend voorbeeld
Ik voerde samen met Jule een Social 

Engineering Assessment uit bij een 

organisatie die opleidingen en trainin-

gen verzorgde ten behoeve van open-

bare orde en veiligheid. Niet alleen het 

veiligheidsbewustzijn met betrekking tot 

informatie werd getest, maar ook het 

veiligheidsbewustzijn met betrekking 

tot het gebruik van wapens. Ik belde de 

beheerder van de wapenkamer vanuit 

mijn huisadres en vroeg hem om voor 

de volgende dag vijf pistolen, maga-

zijnen en exercitiepatronen aan mij uit 

te geven voor een wapenles die ik als 

instructeur in opleiding zou moeten 

geven. Hij wees me erop dat de aan-

vraag via een bepaald bureau moest 

lopen en dat daar een speciaal formu-

lier voor bestond. Ik werd een beetje 

boos op de organisatie omdat ze blijk-

baar nieuwe instructeurs in opleiding 

geen informatie verstrekten. 

Het leek wel alsof instructeurs in oplei-

ding alle procedures maar zelf moesten 

gaan ontdekken. De beheerder van 

de wapenkamer beaamde dat dit wel 

vaker voorkwam. Met deze korte reac-

tietijd van slechts een enkele dag zou 

het mij niet meer lukken de aanvraag 

op tijd in behandeling te laten nemen. 

Daarom gaf ik aan dat hij in deze situa-

tie de enige was die mij zou kunnen hel-

pen. Met een dergelijk bureaucratische 

organisatie moest hij zelf ook regelmatig 

tegen dit soort problemen aanlopen en 

het herkennen. Er ontstond een ver-

bondenheid omdat we de zelfde soort 

problemen ondervonden. En natuurlijk 

zou ik bij hem aan het juiste adres zijn 

voor een praktische oplossing. Hij bleek 

gevoelig voor deze vleierij en zei dat 

de wapens op het genoemde tijdstip 

klaar zouden liggen. Toen ik aankwam 

om de wapens in ontvangst te nemen, 

bleek er een grote poster van een muzi-

kant in zijn werkplaats te hangen en al 

snel ging het over onze gemeenschap-

pelijke interesse voor de muziek. Jule 

bleek oprecht een grote fan te zijn van 

deze muzikant. Er bleef geen tijd meer 

over voor formaliteiten en de wapens 

werden zonder verdere plichtplegingen 

verstrekt.

De foto is opzettelijk vaag afgedrukt om herkenning van de wapens (en dus de opdrachtgever) te voorkomen.
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Toen ik de man na mijn onderzoek 

sprak over het incident bleek dat het 

grenzenloze vertrouwen bij de uitgifte 

van wapens plaats had gemaakt voor 

een juiste invulling van de procedures. 

Overigens met een zeker wantrouwen 

tegenover ‘vreemden’. Hij had er een 

paar slapeloze nachten van gehad, 

maar was, zoals dat vooraf met de 

opdrachtgever overeengekomen

was, niet gestraft voor zijn incorrecte 

handelswijze.

Het gemeenschappelijke probleem
(de bureaucratie) en het opwekken
van sympathie (gemeenschap-
pelijke interesses en oplossings-
gerichtheid van betrokkene bena-
drukken) resulteerde in het ver-
strekken van wapens.

Sympathie: de vriendelijke dief
Naast het al besproken aspect weder-

kerigheid is er een nieuw maar zeer 

sterk en effectief beïnvloedingswapen: 

de sympathie. In een zakelijke of per-

soonlijke relatie waarin sympathie een 

grote rol speelt, kan voldoen aan een 

verzoek een soort morele ‘verplichting’ 

worden. Binnen een kwalitatief goede 

relatie is het namelijk heel normaal dat 

je een verzoek van de ander inwilligt. 

De relatie oefent daarmee druk uit op 

het voldoen aan een verzoek, het wordt 

een soort morele verplichting ook al 

voelen we dat niet zo. We willigen toch 

graag het verzoek van een vriend of 

naaste collega in? 

Het niet voldoen aan een morele ver-

plichting is onvriendelijk en onvriende-

lijkheid past niet in een goede relatie. 

Er wordt daardoor druk uitgeoefend 

door sympathie en verbondenheid. Het 

is moeilijk om een verzoek te weigeren 

als dit van een goede vriend of naaste 

collega afkomstig is. Maar het gaat 

nog verder. Ook met de vriend van een 

vriend kunnen we ons verbonden voelen. 

Via de gemeenschappelijke vriend 

ervaren we een verbondenheid waarin 

we opnieuw merken dat het een morele 

verplichting is vriendelijk te zijn en ver-

zoeken in te willigen.

Met behulp van sympathie kan misbruik

worden gemaakt van een relatie. Indien

een Social Engineer voor het eerst in

contact komt met zijn potentiële slacht-

offer zal hij proberen om in korte tijd 

een vriendelijke relatie op te bouwen. 

Complimentjes over kleding of gedag, 

grapjes en het noemen van een bekende

naam zal snel leiden tot een luchtig

gesprek. Als de tijd rijp is, zal het gesprek 

worden omgebogen naar een onder-

werp waarbij de eigenlijke vraag om 

informatie verpakt wordt in een vorm 

die past bij het gespreksonderwerp.

Bij een andere succesvolle 
methode wordt gerefereerd aan 
een zogenaamde wederzijdse 
vriend of kennis, het verzoek kan 
dan eigenlijk niet meer geweigerd 
worden.

De strijd der seksen
Indien een SE in korte periode een 

goede relatie wil opbouwen, moet hij 

rekening houden met het geslacht van 

zijn slachtoffer. Mannen zijn minder snel 

geneigd om in een korte periode een 

goede onderlinge relatie op te bouwen.

Dat geldt eveneens voor vrouwen onder-

ling. Er bestaat tussen gelijke seksen 

een groter wantrouwen (concurrentie, 

haantjesgedrag) dan in een relatie tussen 

mannen en vrouwen. Mensen (van het 

andere geslacht) die ons loven, vinden 

we meestal aardig, ook als ze het niet 

menen. We reageren vanzelf positief op 

vleierij en lof, en dit automatisme kan 

door profi teurs natuurlijk slim uitgebuit 

worden. In de pogingen om vertrouwe-

lijke informatie op te vragen, is het daar-

om van belang om het andere geslacht 

in te zetten. Mensen zijn, zoals bespro-

ken, zeer gevoelig voor complimentjes 

en vleierij van de andere sekse.

Als twee mensen van verschillend 

geslacht elkaar voor het eerst ontmoet-

ten dan wordt in de eerste seconde(n) 

afgetast of de ander een potentiële

partner is. Een van mijn vrouwelijke 

teamleden is in staat om die periode 

voor langere tijd op te rekken waardoor 

mannen bijna van nature de behoefte 

hebben om aan haar verzoeken te vol-

doen. Zij heeft daardoor regelmatig toe-

gang gekregen tot een hoog beveiligde 

afdeling, een kluis, een netwerk en zelfs 

een schip.

Het uiterlijk
Over het algemeen kan gesteld worden 

dat knappe en goed geklede mensen 

een voorsprong hebben. Zij wekken 

nagenoeg automatisch sympathie op, 

een reactie waarvan wij ons zelden 

bewust zijn. Knappe mensen lijken 

sympathieker te zijn en lijken beter te 

kunnen overtuigen. Grote mannen stra-

len kracht en energie uit. Ze lijken slim-

mer en over meer positieve karakter-

eigenschappen te beschikken. Profi teurs 

of oplichters kleden zich daarom vaak 

goed en maken gebruik van accessoires 

om dat te ondersteunen zoals sieraden, 
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telefoons, dure auto’s en zelfs schoenen 

met wat hogere hakken. 

Gelijksoortigheid en
vertrouwdheid
Een andere factor die van belang is bij 

het opwekken van sympathie is gelijk-

soortigheid. Iemand die op ons lijkt, 

dezelfde mening heeft, op dezelfde 

school heeft gezeten of bij dezelfde 

vorige werkgever heeft gewerkt, vinden 

we sympathiek en het wekt vertrouwen. 

Aan het einde van dit hoofdstuk staat 

daarover een sprekend voorbeeld.

Een voorbeeld van de combinatie van 

gelijksoortigheid en vertrouwdheid is

te vinden in de samenwerking tussen 

een slechte en een goede agent bij een 

ondervraging (‘the good and the bad 

cop’):

• Door het contrastprincipe lijkt de 

goede agent een stuk redelijker en 

sympathieker dan zijn zogenaamde 

slechte collega.

• Doordat de sympathieke agent het 

voor de verdachte lijkt op te nemen 

en hem ook een kopje koffi e heeft 

gebracht, krijgt de ondervraagde het 

gevoel iets terug te moeten geven

(de regel van wederkerigheid).

• Doordat er iemand aan de kant lijkt 

te staan van de verdachte, maakt de 

aardige agent een heel goede indruk. 

Hij wordt voor de ondervraagde van 

een helper tot een redder (een biecht-

vader) waarbij hij zijn verhaal (dus de 

bekentenis) kan doen.

Slecht nieuws wordt in verband 
gebracht met de persoon die het 
moet brengen. Alleen al de relatie 
tussen slecht nieuws en de bood-
schapper maakt de boodschap-
per in onze ogen minder sympa-
thiek. Omgekeerd wordt de bren-
ger van een goede boodschap 
als sympathiek beschouwd. Er 
is hier dus sprake van een asso-
ciatieprincipe dat zowel negatief 

als positief kan zijn. Dit verklaart 
ook waarom mensen zichzelf in 
verband brengen met positieve 
gebeurtenissen en afstand nemen 
van negatieve dingen. Experts in 
de misleiding maken hier handig 
gebruik van door zichzelf alleen te 
associëren met goede berichten 
en positieve emoties.

Verdediging
We kunnen ons verdedigingen tegen de

eventuele gevaren van sympathie door 

de signalen te leren herkennen die ons 

duidelijk maken dat een persoon te 

sympathiek is voor een bepaalde situatie.

Zodra we het gevoel krijgen dat iemand 

ineens heel aardig is, terwijl voor deze 

sympathie geen aanleiding lijkt te zijn, 

moeten we ervoor oppassen dat er 

plotseling een verzoek aan ons gericht 

kan worden. Als dit inderdaad het geval

is, moeten de zogenaamd sympathieke 

persoon en het verzoek van elkaar 

gescheiden worden en moeten we ons

alleen op de inhoud van het verzoek 

richten. Het zal echter niet eenvoudig zijn

om een balans te vinden in een gezond 

portie wantrouwen en het opbouwen van

een normale relatie met andere mensen.

Samenvatting
We staan van nature open in een nieuwe

ontmoeting met een onbekende. Zeker 

als dat in een vertrouwde omgeving 

plaatsvindt, zoals op het werk. We laten 

ons daarbij beïnvloeden door uiterlijk, 

schijnbaar gemeenschappelijke vrien-

den of werkgevers en vriendelijk

gedrag. We zullen daarbij bedacht 

moeten zijn op al te vriendelijk gedrag 

waardoor we kunnen vermoeden dat 

medewerking gevraagd wordt om ver-

trouwelijke informatie te verstrekken. 

Praktijkvoorbeeld
Ken ik jou niet van …
Ik had een gesprek met een potentiële

opdrachtgever om onze werkwijze tij-

dens een SE-onderzoek te verduide-

lijken. Het gesprek verliep wat stroef 

en was uiterst ‘zakelijk’, totdat ik hem 

vroeg of hij misschien op het Jacobus 

College gezeten had. We waren onge-

veer van dezelfde leeftijd en ik zei dat 

hij me bekend voorkwam. Alleen wist ik 

niet waarvan. Hij had inderdaad op het 

betreffende college gezeten en vanaf 

dat moment verliep het gesprek op een 

veel vriendelijkere manier. Aan het einde 

van het gesprek heb ik hem verteld dat 

ik nooit op het Jacobus College heb 

gezeten maar dat ik de informatie van 

zijn Linkedin pagina had misbruikt om 

sympathie op te wekken. “Nou dat was 

gelukt” zei hij met een glimlach!

Praktijkvoorbeeld:  laat eens zien 
wat je allemaal kunt
Mijn vrouwelijke collega (Marian) en ik 

waren eerst meegelift via de leveran-

ciersingang van een telecomprovider en 

later tot op de afdeling waar monitoring 

plaats vond van grote hoeveelheden 

apparatuur en datastromen. Het was 

duidelijk dat de aandacht van de man-

nen meer gericht was op mijn vrouwe-

lijke collega dan op de grote projectie-

schermen met statusinformatie. Ik moet 

toegeven dat zij ook wel wat luchtig 

gekleed was op deze mooie zomerdag. 

Zij maakte daar handig gebruik van 

door bij een jonge medewerker te vra-

gen naar zijn werk. Die was kennelijk zo 

gebrand om een goede indruk op haar 

te maken dat hij alle vragen van haar 

beantwoordde en uiteindelijk zelfs een 

demonstratie gaf hoe je tijdens een sto-

ringsdienst vanaf huis kon inloggen. Ten 

tijde van het onderzoek ging dit alleen 

op basis van username/wachtwoord. 

Toen we later de video-opname terug-

keken die we met de verborgen knoop-

camera hadden gemaakt, bleken zijn 

toetsaanslagen duidelijk herkenbaar.
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8 Naam en faam 
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Autoriteit. Gehoorzaamheid aan goede autoriteiten 

is goed. Wie ongehoorzaam is, krijgt straf.

Waarom werkt het als je de naam van een autoriteit 
laat vallen? Waarom worden beroemdheden zo 

vaak geciteerd? Waarom maakt een doktersjas indruk 
op mensen? Allemaal aspecten van de autoriteitsfactor.  
Status verkoopt nu eenmaal. En het goede nieuws is: 
je autoriteitsfactor verhogen is heel eenvoudig.

Highlights

• Het gehoorzamen aan autoriteiten levert ons meestal 

voordelen op.

• Autoriteit kun je gewoon aantrekken, zoals een doktersjas.

• We zijn gevoelig voor alle symbolen die met autoriteit 

verbonden zijn, zoals titels, kleding en bepaalde

voorwerpen.
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Inleidend voorbeeld
Bij een ministerie was de beveiliging 

van de kantoren van de minister en zijn 

directe staf sterk verbeterd. De plaats-

vervangend secretaris-generaal (SG)

had mij gevraagd om deze beveiliging 

te testen. Ik rende (gekleed in driedelig 

kostuum) naar de bewakingsloge bij de 

achteringang. Daar was ook de par-

keerplaats van de auto’s van de hogere 

ambtenaren. Hijgend zei ik tegen de 

portier dat ik zojuist bij het verlaten van 

het complex mijn toegangspas was ver-

geten en vroeg hem of ik het pasje even 

mocht ophalen. Hij aarzelde. Ik zei dat 

de plaatsvervangend SG (ik noemde 

de voor- en achternaam) twee straten 

verder ongeduldig stond te wachten. 

Er was haast bij en ik moest snel mijn 

pas hebben. De poort ging open en 

ik rende snel naar een toegangdeur. 

Binnen in het gebouw pakte ik twee 

lege dozen uit het printerhok en deed 

daar mijn colbertje en vestje in en liep 

met de twee dozen naar de toegang 

van het compartiment van de minister. 

Ik sloot achter een man aan die ook 

in dezelfde richting liep. Toen hij zijn 

pas aanbood en het poortje openging, 

begon ik hoorbaar te mopperen dat ik

mijn pas op mijn kantoor vergeten was.

De ‘collega’ was erg vriendelijk en opende

het poortje voor me (er was geen anti-

pass back). Mijn visitekaartje heb ik 

vervolgens op het toetsenbord van mijn 

opdrachtgever achtergelaten ten teken 

dat de opdracht was uitgevoerd.

Door te benoemen dat ik in opdracht 

van een bekende en hooggeplaatste 

autoriteit handelde (de plaatsvervan-

gend secretaris-generaal), voldeed

de bewaker aan mijn verzoek en werd 

ik toegelaten tot het complex.

Autoriteit
Elk mens voert nagenoeg iedere op-

dracht uit als een autoriteit dit van hem 

verlangt. Vanaf de geboorte wordt 

ons geleerd dat gehoorzaamheid aan 

goede autoriteiten juist is. Die ‘goede’

autoriteiten variëren van je ouders tot 

leraren, artsen en de politie. Daarbij 

maakt het (in het kader van deze publi-

catie) niet uit of de persoon zijn auto-

riteit ontleent aan bijzondere kennis of 

aan gezag met een wettelijke grond-

slag. Natuurlijk kent iedereen wel een 

periode in zijn leven waarin er verzet 

werd gepleegd tegen deze autoriteiten 

maar voor de meesten is dit gedrag ten 

goede gekeerd.

Het gehoorzamen aan autoriteiten 
levert ons meestal voordelen op. 
Doordat zij zoveel kennis of macht 
hebben, is het vaak verstandig om 
deze autoriteiten te gehoorzamen. 
Je verzetten tegen een controle 
door de politie levert doorgaans 
alleen nog maar meer vertraging 
op. Wanneer we dus ontdekken 
dat gehoorzaamheid vrijwel altijd 
iets oplevert, bestaat de kans 
dat we er een automatisme van 
maken. 

Vaak zijn we niet alleen gevoelig voor de 

autoriteiten zelf, maar ook voor de sym-

bolen die we met hen verbinden, zoals 

titels, kleding en bepaalde voorwerpen. 

Forse mannen dwingen meer respect af 

dan kleine. Oplichters dragen daarom 

vaak verhoogde schoenen. Mensen 

willigen verzoeken veel makkelijker in 

als de vragers in uniform gekleed zijn 

of op een andere wijze geassocieerd 

worden met een autoriteit (door bijvoor-

beeld de genoemde symbolen). Ook 

mensen die in kostuum lopen, kunnen 

op ontzag rekenen. Attributen als dure 

auto’s, merkkleding, laptops, de nieuw-

ste PDA’s en juwelen zijn ook prima 

gezagssymbolen.

Autoriteit kun je gewoon aan-
trekken
Een uniform maakt nog geen autoriteit 

van een persoon zou je denken, maar 

toch zijn mensen geneigd om die auto-

riteit te accepteren alleen al bij het zien 

van een uniform. Bij een zoektocht op 

internet blijkt al heel snel dat je bijna 

ieder uniform kunt kopen, bij speciale

winkels of gewoon tweedehands. 

Offi ciële legitimatiebewijzen van politie 

of brandweer zijn na korte tijd ook op 

internet te vinden. En weet de gewone 

burger eigenlijk wel hoe die er uitzien? 

Met behulp van een goede kleurenprinter 

of smartcard-printer heb je al snel een 

pas op naam van je alias. Het blijkt dat 

zelfs overheidsinstanties, die een legi-

timatieplicht kennen voor bezoekers, 

een nagemaakte pas accepteren, zeker 

als je ook nog een bibliotheekkaart en 

een giropas op naam van je alias kunt 

overleggen.

 

Verdediging
Vaak zijn we niet voorzichtig genoeg 

wanneer volgzaamheid gevraagd 

wordt. Door constant waakzaam te blij-

ven tegenover zogenaamde autoriteiten 

kunnen we achteraf minder snel voor 

verrassingen komen te staan. Wanneer 

we ons bovendien nog eens extra 

bewust worden van het feit dat gezags-

symbolen eenvoudig kunnen worden 

nagemaakt, zullen we ook waakzamer 

zijn wanneer autoriteiten ons willen 

beïnvloeden.

De enige kanttekening is echter dat 

we liever niet tegen het gezag ingaan. 

Meestal is het immers juist om auto-

riteiten te gehoorzamen. Je kunt het 

beste leren ontdekken wanneer je de 

richtlijnen van autoriteiten wel, en wan-

neer je deze niet zou moeten opvolgen. 

Maar voorkom wel dat het een tweede 

puberteit gaat worden.

Twijfel je over een autoriteit? Stel jezelf 

dan de volgende twee vragen:

• Is de autoriteit daadwerkelijk des-

kundig?

• Is deze autoriteit betrouwbaar?

• Stel controlevragen en vraag door.

Samenvatting
‘Geen uniform is heilig’, maar toch 

zijn we onbewust geneigd autoriteit te 

erkennen als er een uniform gedragen 

wordt of attributen die geassocieerd 

worden met een functie met status. 

Aanwijzingen van autoriteit opvolgen is 
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raadzaam want verzet levert doorgaans 

alleen maar ellende en vertraging op. 

Maar wees je er van bewust dat zoge-

naamde autoriteiten niet altijd deskun-

dig en betrouwbaar zijn.

Praktijkvoorbeelden
De ontruimer
In het kader van een korte opleiding 

over de menselijke aspecten van bevei-

liging zat een kleine groep collega’s te 

wachten tot ik zou binnenkomen. Maar 

in plaats daarvan had ik me voorgeno-

men om de groep zelf te laten ervaren 

hoe deze zou reageren op gezag. Een 

vriendin had een hesje aangetrokken 

met daarop de tekst ‘ONTRUIMER’. Zij 

liep de ruimte binnen en zei kort maar 

krachtig: “Ik wil dat u uw spullen pakt 

en direct maar wel rustig het pand verlaat 

via het trappenhuis”. Daarna verdween 

zij weer. Ik stond in het trappenhuis te 

wachten en ving de verbaasde groep op 

waarna ik gestart ben met de opleiding. 

Ze hadden de autoriteit van de ontruimer

zelf ervaren.

De brandweervrouw in
opleiding
Als ‘training on the job’ was een vrou-

welijke collega (Kohinoor) toegevoegd 

aan het team van SE’s. Zij was gekleed 

in het werkuniform van de brandweer 

(blauwe werkbroek en blauw T-shirt met 

brandweerlogo). Nadat we ongemerkt 

het pand waren binnengekomen, zijn 

we omstreeks 18.00 uur langs alle inte-

ressante afdelingen gegaan. Er waren 

nog veel mensen aan het werk maar 

niemand keek op van zijn werk. Toen 

we bij de ICT-afdeling aankwamen, was 

deze op slot. Onze trainee heeft daarop 

haar stoute schoenen aangetrokken en 

is naar de particuliere bewaker gegaan 

die dienst had aan de balie bij de in-

gang. Zonder enige terughoudendheid

verstrekte hij de sleutel van de ICT-

afdeling waar wij vervolgens grote hoe-

veelheden laptops aantroffen en de 

backup-tapes van het netwerk. Ze was 

met vlag en wimpel geslaagd.

Het ministerie in het weekend
Het was een enorme uitdaging: probe-

ren binnen te komen bij het hoofdge-

bouw van een ministerie en wel in het 

weekend. Als voorbereiding maakten 

we op briefpapier van het ministerie 

een brief van de plaatsvervangend 

secretaris-generaal aan de brandweer-

commandant van de regio Haaglanden 

waarin hij verzocht om met spoed een 

brandveiligheidsinspectie uit te voeren 

in verband met gewijzigde regelgeving. 

Het antwoord van brandweercomman-

dant hebben we voorzien van logo’s die 

we van internet hadden gedownload.

In die brief stonden de twee namen van 

de brandveiligheidsinspecteurs die het 

onderzoek zouden gaan uitvoeren, wij 

dus!

Op een erg zonnige zondag belden we 

aan bij het ministerie en vertelden via 

de intercom wat we kwamen doen. Het 

duurde even maar daarop werden we 

toch toegelaten en werden geparkeerd 

in de centrale controlekamer van de 

bewaking. Ik overlegde de brieven en 

gaf toelichting op onze opdracht. De 

bewaking twijfelde. Mijn suggestie om 

de PSG dan maar te bellen vonden zij 

geen goed idee, zo’n hooggeplaatste 

ambtenaar val je toch niet op een zon-

dag lastig. Misschien zat hij wel en de 

kerk. Dan maar hoofd Facilitaire Zaken 

bellen. Die zou er toch ook wel van af 

weten?! Hoofd Facilitaire Zaken bleek 

op het strand te liggen met zijn familie.

Hij wist niet van het onderzoek en 

vertelde aan de bewaking dat we het 

gebouw niet in mochten. Daarop heb

ik het gesprek overgenomen en begon 

op autoritaire toon tegen hem te praten. 

“Wie ben jij?”, “Wat is jouw functie?”,
enzovoort. Hij was niet op de 
hoogte van het onderzoek maar 
op mijn suggestie “Dan belt u de 
PSG maar” reageerde hij dat hij 
dat niet wilde doen. 

Daarop heb ik gezegd dat ik me in dat 

geval niet door hem zou laten tegen-

houden, ik had mijn vrije dag niet opge-

offerd om me door hem te laten weg-

sturen. Het was even stil en toen zei hij 

dat het oké was; “Geef me de bewaking 

maar, dan regel ik het wel”. Maar we 

moesten wel begeleid worden door een 

bewaker. Daar hadden we natuurlijk 

geen bezwaar tegen want er was maar 

één bewaker beschikbaar en wij waren 

met zijn tweeën. Eén van ons zou in 

ieder geval onbegeleid kunnen rondlo-

pen. Op het moment dat we klaar ston-

den om de afdelingen op te gaan, heeft 

onze opdrachtgever de opdracht afge-

blazen; de opdracht was geslaagd!
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Schaarste. We gaan 

dingen meer waar-

deren naarmate er min-

der van beschikbaar is.

9 “Hebbe, hebbe, hebbe!”

Ken je de Drie Dwaze Dagen? Schaarste verandert   
 beschaafde mensen in hongerige beesten. Slimme 

mensen spelen met de kracht van de ‘laatste strohalm’.

Highlights

• De dreiging dat we iets kunnen verliezen, heeft een 

groot psychologisch effect op ons.

• De behoefte om een schaars artikel te willen bezitten, 

wordt groter naarmate de schaarste toeneemt.

• Zelfs de dreiging van schaarste kan mensen al tot 

actie aanzetten. Verkopers spelen daar handig

op in.

Inleidend voorbeeld
Ik stapte als helpdeskmedewerker

binnen bij de directeur van de gemeen-

telijke organisatie die mij via zijn infor-

matiemanager had ingehuurd om het 

veiligheidsbewustzijn op werking te 

controleren en vroeg of hij last had van 

een trage netwerkverbinding. Over 

enkele minuten zou het netwerkseg-

ment waarop hij was aangesloten voor 

enkele uren worden afgekoppeld, maar 

als hij even zijn medewerking zou willen

verlenen met het lokaliseren van het 

probleem dan zou hij naar alle waar-

schijnlijkheid door kunnen gaan met 

werken.

Hij zou even op een nieuw en genorma-

liseerd toetsenbord (dat door mij was 

voorzien van een keyboardlogger, zie 

foto op pagina 41) moeten inloggen. Op 

de server draaide zogenaamd een aan-

tal tools die de kwaliteit van de verbin-

ding konden monitoren. Na drie minu-

ten stond ik weer buiten met het login-

ID en wachtwoord van de directeur.
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In een Amerikaans experiment dat door 

de psycholoog en hoogleraar Robert 

Cialdini is uitgevoerd, kregen huiseige-

naren gratis een onderzoek naar de iso-

latiewaarde van hun huis aangeboden. 

De huizen die voor isolatie in aanmer-

king kwamen, werden verdeeld in twee 

groepen. Aan de eerste groep werden 

de voordelen van de isolatie geprezen, 

namelijk de lagere energierekening 

waardoor ze meer te besteden hadden, 

en dat iedere maand opnieuw. Aan de 

tweede groep werden de nadelen van 

niet isoleren verduidelijkt; een verlies 

van datzelfde bedrag, en dat iedere 

maand opnieuw. Bij de tweede groep 

(dus de huiseigenaren waar het verlies 

benadrukt werd) bleken substantieel 

meer huiseigenaren over te gaan tot 

isolatie van hun huis.

Maar ook dichter bij huis zijn voor-
beelden te vinden. Tegen de 
Postcodeloterij is een rechtszaak 
aangespannen omdat het verlies 
van een prijs (eigenlijk het niet 
winnen van de prijs) tot emotionele
schade zou hebben geleid. Nergens
is het zo duidelijk dat mensen 
een prijs hadden kunnen winnen 
indien ze een lot zouden hebben 
gekocht als bij de straatprijs!

Door een plotselinge dreiging van 

schaarste (afsluiten van het netwerk-

segment) werd alle medewerking 

verleend die gevraagd werd om deze 

schaarste te voorkomen.

Schaarste
Het psychologische effect (de mate 

van (on)tevredenheid) van iets winnen 

is aanzienlijk minder dan het effect van 

iets verliezen. Mensen zijn in mindere 

mate tevreden over iets dat ze hebben 

gewonnen, dan dat zij ontevreden zijn 

over iets dat ze verloren hebben. Iets 

verliezen veroorzaakt dus méér onte-

vredenheid dan de tevredenheid over 

iets dat gewonnen is!

Het NRC berichtte hierover op 7 mei 

2007 het volgende: “Frustratie om mis-

gelopen Postcodekanjer. Vrouw spant 

rechtszaak aan tegen loterij omdat ze 

geen lot had en veel geld misliep. Aan 

de Postcodeloterij doe je mee omdat 

je vreest een prijs mis te lopen. “Het is 

een vorm van chantage”, zegt een des-

kundige. “Iedereen heeft een postcode. 

Er is niet aan te ontkomen.”

De behoefte om dat schaarse artikel te 

willen bezitten, wordt alleen maar groter

naarmate de schaarste toeneemt. 

Cialdini: “Schaarste voegt waarde toe 

aan een product”. En voor schaarse 

artikelen zijn we bereid meer te betalen. 

Het is dus opvallend dat mensen eerder

in actie komen wanneer ze denken iets 

te verliezen, dan wanneer hetzelfde 

hen iets zou kunnen opleveren. Door 

schaarste worden we gedreven om een 

einde aan die schaarste te maken, we 

gaan verzamelen of inslaan. De aange-

kondigde verhoging van de prijs voor 

sigaretten in China in 2010 heeft een 

ware hamsterwoede ontketend die zelfs 

merkbaar was in de economische cijfers 

van China.
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Beperking van keuzevrijheid
Zelfs de dreiging van schaarste kan

mensen al tot actie aanzetten. Verkopers

spelen daar handig op in (lees: maken 

daar handig misbruik van) met leuzen 

als ‘Restpartij’, ‘Gaat uit het assorti-

ment’, ‘Nu of nooit’, ‘Weg is weg’ of 

‘De laatste twee’. De Bijenkorf maakt 

er zelfs met zijn Drie Dwaze Dagen een 

jaarlijks terugkerend spektakel van. 

Beperking van de beschikbaarheid 

betekent beperking van de keuzevrij-

heid. En dat is nu juist iets wat we niet 

willen! Wanneer onze keuzevrijheid ver-

kleind wordt, dan wordt de behoefte 

aan die keuzevrijheid juist groter dan 

deze daarvoor was; “If I can’t have it,

I want it”.

Er zijn twee omstandigheden die het 

effect van schaarste optimaliseren:

• Plotselinge schaarste. Juist dan 

wordt er fel gereageerd. 

• Confl icten om schaarse goederen. 

Juist dan is de drang om het in bezit 

te krijgen groter. Dit maakt ons extra 

gemotiveerd.

Schaarste als middel van mis-
leiding
We hebben al gezien dat plotselinge 

schaarste leidt tot een felle reactie om 

een einde te maken aan die schaarste. 

Door nu potentiële slachtoffers te con-

fronteren met een dreiging van plot-

seling schaarste zullen deze automa-

tisch een eind willen maken aan die 

schaarste. Zij zijn dan uiterst gevoelig 

voor suggesties van de aanvaller en 

trappen in zijn val.

Verdediging
Hoewel het eenvoudig is om het 

schaarsteprincipe te herkennen, is het 

moeilijker om je er tegen te verzetten. 

Onze gebruikelijke reactie op schaarste 

belemmert namelijk het denken over 

schaarste. Het rationele denken maakt 

plaats voor instinctief gedrag, door-

dat het zo moeilijk is om je tegen het 

schaarsteprincipe te verdedigen en het 

is ook nog zo’n geliefde en effectieve 

verkooptactiek.

We kunnen wél proberen om de vlaag 

van opwinding die ontstaat zodra we 

met schaarste in aanraking komen bij-

tijds te herkennen en onszelf tot beda-

ren te brengen. Vervolgens moeten we 

bekijken of het schaarse artikel ook 

echt iets is dat we daadwerkelijk nodig 

hebben. En dat is in de meeste gevallen 

juist niet zo!

Samenvatting
Wij reageren bijna instinctmatig op een 

beperking van onze keuzevrijheid en 

schaarste. Daarom is het zo’n geliefde 

techniek om mensen te verleiden of 

te misleiden iets te kopen of te doen. 

Herkenning van schaarste is eenvoudig 

maar je er tegen wapenen is moeilijk. 

Rustig wachten tot de vlaag van ver-

standsverbijstering over is, lijkt de beste 

oplossing. 

Praktijkvoorbeeld, de beperkte 
deelname aan een training
Van een drietal trainingen over fraude-

management had ik me opgegeven 

voor de tweede bijeenkomst. De andere 

trainingen kon ik niet bijwonen omdat 

ik verplichtingen had bij een klant. In de 

aankondiging stond: “Stuur s.v.p. een

e-mail naar Sandra om je aan te melden.

Geef daarbij aan naar welke training je

voorkeur uitgaat (1, 2 of 3). We zullen bij

de deelnemerslijst rekening houden met 

een samenstelling waarbij medewerkers

van XX, YY, ZZ en Sales zijn vertegen-

woordigd.” Ik trof Sandra bij het koffi e-

zetapparaat en na een luchtig gesprek 

kwam het op de trainingen uit. Goed 

initiatief, goede sprekers, prima onder-

werpen. Met een lach sprak ik haar aan 

dat ze mij vooral op de deelnemerslijst 

van de tweede training zou moeten 

zetten. “Hoeveel schuift het” was haar 

grap maar in het vrolijke gesprek daarna

was ik er van overtuigd dat het me 

gelukt was. De volgende dag verscheen 

de deelnemerslijst; ik stond op de lijst 

voor de tweede training!

Sandra heeft inderdaad bevestigd dat 

ik was toegevoegd aan de tweede 

training op basis van het persoonlijke 

gesprek dat ik met haar heb gehad.
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10 De misleider aan het werk!

Hoe gaat een SE-onderzoek in zijn werk en 

welke eigenschappen heb je als SE nodig.
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Highlights

• Ben je een goed Social Engineer als je goed kunt liegen?

• Mensen reageren op hun voorstelling van de

werkelijkheid, niet op de werkelijkheid zelf.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op drie onderwerpen. Allereerst wordt een 

kort verslag gegeven van het seminar ‘De Psychologie van het Overtuigen’ 

dat op 1 oktober 2010 in de Meervaart in Amsterdam is gegeven door Robert 

Cialdini en een aantal grote Nederlandse namen op het gebied van de beïn-

vloeding11. Het seminar wordt jaarlijks gehouden met wisselende Nederlandse 

sprekers. Op de tweede plaats worden de ervaringen van mijn teamgenoten 

besproken over hun bijzondere opdrachten en de manier waarop zij zich men-

taal voorbereiden, en als laatste wordt ingegaan op de manier waarop Social 

Engineers aan het werk gaan om slachtoffers te manipuleren. Natuurlijk worden

ook nieuwe ervaringen en resultaten beschreven.

Inleidend voorbeeld
Een ‘formele’ identiteit voor 
een alter ego
Bij een gemeente voerden Ariane en ik 

een onderzoek uit naar de mate waar-

in vertrouwelijke gegevens benaderd 

konden worden door personen die daar 

geen recht toe hadden. Bij onze speur-

tocht kwamen we na kantoortijd uit bij

Burgerzaken waar Ariane al snel ont-

dekte dat de sleutels van kasten en 

ladenblokken binnen handbereik lagen.

In een van die kasten lagen de trouw-

boekjes, in een lade lag de gemeente-

stempel en in de printer vond ik het

gecertifi ceerde papier dat gebruikt wordt

voor uittreksels van de Gemeentelijke 

Basis Administratie (GBA). Later die

avond vond ik in de lade van de manage-

mentassistente de handtekeningen-

stempel van de gemeentersecretaris.

Bij de presentatie van onze resultaten 

aan het MT van de gemeente kon ik 

een authentiek uittreksel van het GBA 

en een trouwboekje op naam van mijn 

alias tonen, alles voorzien van de juiste 

stempels en met de handtekening van 

de gemeentesecretaris. De gemeente 

realiseerde zich dat zij identiteitsfraude 

op deze manier wel heel erg eenvoudig 

gemaakt had.

De eigenschappen van een 
Social Engineer 
Ben je een goed Social Engineer als 

je goed kunt liegen? Deze en andere 

vragen heb ik gesteld aan mijn team-

leden Hans, Marian, Chris, Marcel en 

11 Een deel van de teksten die betrekking heeft op het beschreven seminar is met toestemming overgenomen uit de brochure van Denk Producties.
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Kohinoor. Een deel van deze teamleden 

is door mij persoonlijk benaderd omdat 

zij eigenschappen toonden die voor het 

werk van SE nodig is. Een ander deel 

van de teamleden heeft zich aangemeld 

voor een informatieavond en is vervol-

gens geselecteerd om deel te nemen 

aan een opleiding SE.

Waarom ben je er aan begonnen 
om het werk van SE te gaan doen?
Alle teamleden gaven aan dat ze het werk 

als SE als grote creatieve uitdaging zagen 

in een rol die toch de nodige spanning 

met zich meebrengt. “Het viel op hoe 

goed ik ben in het spelen van rollen en 

het ‘manipuleren’ van mensen. Ik heb 

het zelf nooit zo door gehad tot ik er 

op gewezen werd dat ik vaak een rol 

speelde, precies ben of kan zijn wie ik 

op dat moment zijn wil. Die gave van 

kameleon komt nu goed van pas. Het 

is een tweede natuur en komt dus ook 

heel natuurlijk over.”

Hoe bereid je je voor?
Binnen het team hebben we uitgebreid 

gesproken over de rollen die we aan-

nemen en in welke verhouding we tot 

elkaar staan. Soms is dat een oudere 

collega met een trainee, soms twee 

wat oudere ervaren deskundigen, 

soms is dat een chef met zijn secreta-

resse en soms een paar enthousiaste 

jonge reporters. Het vakgebied van de 

rol is heel divers. We hebben binnen 

het team kennis van bedrijfscontinu-

iteit, informatieveiligheid, beheer van 

ICT, brandveiligheid, arbo, communi-

catie maar er is ook medische ken-

nis aanwezig bij een aantal teamleden 

(fysiotherapeut, dierenartsassistent, 

natuurgeneeskundig therapeut, medi-

sche basiskennis op hbo-niveau). Een 

aantal van de teamleden heeft zijn rol 

zelfs zo uitgebreid dat het een alter ego 

is geworden. Voordat we daadwerkelijk 

bij een organisatie naar binnen gaan, 

speuren we internet af op documenten 

en namen van medewerkers en directie-

leden van de organisatie en leven we 

ons in de rol in. “Ik bekijk de website, 

denk na over kleding. Ik verzin een

verhaal, als we niet voor ‘standaard’ 

gaan. Ik denk aan attributen.” 

De spanning die we voelen, is best te 

vergelijken met die van een toneelspe-

ler vlak voor een opvoering. Alleen lijkt 

onze rol meer improvisatietoneel omdat 

we van te voren nooit weten welke situ-

atie we daadwerkelijk aantreffen. Het 

doorspreken van mogelijke alternatieve

situaties die we zouden kunnen aantref-

fen, is daarom een belangrijk deel van 

de voorbereiding. “Ik heb niet het gevoel

dat ik tijdens een klus heel anders ben. 

Ik ben gewoon mezelf en doe mijn werk 

daar. Ik bén dus de brandveiligheidsin-

specteur.”

Wat voor een karakter of instel-
ling is volgens jou nodig om
dit werk te (kunnen) doen?
“Je moet gemakkelijk contact kunnen 

leggen, snel kunnen schakelen en actief 

acteren op situaties.” Alle teamleden 

zien het belang van dit soort opdrachten 

als de start van een bewustwordings-

programma waarin we laten zien bij 

welke informatie we kunnen komen als 

we bijvoorbeeld meeliften met rokers. 

“Je moet koelbloedig en ondernemend 

zijn met daarnaast een fl inke portie lef. 

Daarnaast moet je jezelf kunnen voor-

houden dat je mensen helpt in plaats 

van belazert.”

Gebruik je de trucs ook in je 
dagelijkse leven?
Het team blijkt zowaar geheel mense-

lijke trekjes te vertonen en een leugentje 

om bestwil is soms geen bezwaar:

• “Ik gebruik mijn gave soms voor 

eigen gewin, maar blijf wel respectvol 

en zal mensen niet bedriegen.”

• “Ik denk dat iedereen dat onbewust 

wel doet. Ik denk dat ik niet bewust 

misbruik van mensen maak.”

• “Iedereen liegt weleens...maar over 

het algemeen ben ik recht door zee. 

Mensen weten bij mij wel waar ze aan 

toe zijn. Ik vind het te vermoeiend om 

te doen alsof.”

Kom je voor dilemma’s te staan 
als het gaat om misleiding van 
mensen tijdens dit werk?
Het team is unaniem in zijn mening: het 

werk wordt uitgevoerd om de veiligheid 

van mensen, informatie en materiaal te 

verbeteren. Soms is het daarom nood-

zakelijk om medewerkers te misleiden.  

“In mijn achterhoofd denk ik hard aan 

het feit dat we uiteindelijk bezig zijn om 

de organisatie veiliger te maken.”

Een van mijn voormalige teamgenoten

heeft zich teruggetrokken uit het SE-werk.

Het werd hem moreel te zwaar om te 

liegen en te bedriegen, ook al was dat 

in opdracht en voor een goed doel. Dit 
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bevestigt nog eens dat je er niet te licht-

zinnig over moet denken als je ambities 

hebt voor een job als Social Engineer.

Is het werk als SE zwaar?
Het werk is op zich niet zwaar maar 

er zijn wel verzwarende factoren. Het 

onderzoek speelt zich vaak in de 

namiddag af en aan het begin van de 

avond (verstoppen en tevoorschijn 

komen als er alleen nog maar schoon-

makers aanwezig zijn). Daarna wil je 

nog wat eten en moet je terugreizen 

naar huis. De volgende dag begint dan 

toch vaak wel weer met het normale 

ritme. Daarnaast heb je toch een ver-

hoogd adrenalinegehalte, ben je alert 

om op iedere veranderende situatie in 

te spelen en dat maakt wel dat je na 

zo’n klus vaak wel erg moe bent. 

Je bent bijvoorbeeld voortdurend
bezig om te zien of iemand jou 
gaat aanspreken. Als je dat herkent,
neem je juist zelf het initiatief en 
spreekt betrokkene aan. Omdat 
het initiatief nu bij jezelf ligt, bepaal 

jij zelf het onderwerp, niet de ander. 
Maar dat kost wel veel energie. 
Het is en blijft een kick om ‘in 
te breken’ en dingen te ‘stelen’. 
Iedere keer als het lukt, is het 
weer super. Ik vind het wel erg 
vermoeiend, maar tegelijkertijd
is de spanning erg leuk.”

Ben je wel eens opgepakt?
Niet zo vaak! Gemiddeld een keer op 

de 25 à 30 gevallen. Als we dan betrapt 

worden en onze vrijwaringsbrief laten 

zien dan wordt in de helft van de geval-

len NIET bij de opdrachtgever geveri-

fi eerd dat we in zijn opdracht werken. 

Vaak zijn de mensen zo overbluft dat ze 

niet meer adequaat reageren.

We zijn een keer betrapt toen we 
een kluis van een afdeling fi nanciële 
zaken aan het uitruimen waren. 
We waren hierop totaal onvoorbe-
reid omdat de afdeling helemaal 
verlaten was. We probeerden ons 
er nog uit te kletsen (improviseren 
dus) door aan te geven dat we in 

12 Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. (Uit wikipedia/NLP)
13 Rapport; spreek op zijn Frans uit.

opdracht van het afdelingshoofd 
het slot van de kluisdeur moesten 
repareren. We hadden pech, hij 
was namelijk zelf de afdelings-
manager!

Het werk van de SE
De werkzaamheden van een SE zijn 

gebaseerd op vier belangrijke pijlers

die gedefi nieerd zijn in het Neuro 

Linguïstisch Programmeren (NLP)12 :

• Rapport13. De kwaliteitsrelatie tussen 

mensen waarbij sprake is van weder-

zijds vertrouwen en ontvankelijkheid. 

• Doel. Het besef dat je weet wat je 

wilt. Het gaat hierbij niet om de vraag 

waar het probleem ligt, maar hoe je 

wilt dat het wordt opgelost. 

• Zintuiglijke gevoeligheid. Het gebruik 

van je zintuigen om waar te nemen of 

je op je doel afgaat of niet. 

• Flexibiliteit in je gedrag. Het kunnen 

kiezen uit meerdere mogelijkheden 

van handelen.

Het begrip van de wijze waarop mensen 

denken en handelen, kan niet alleen 

gebruikt worden om communicatie tus-

sen mensen te optimaliseren maar ook 

om te manipuleren. Een SE kan gebruik 

maken van deze kennis om mensen 

dingen te laten doen die zij normaal niet 

voor vreemden zouden doen.

Rapport en daarmee ook het onderling 

vertrouwen wordt in een rechtstreekse 

ontmoeting tussen mensen op veel 

manieren opgebouwd; met woorden, 

de klank van de stem en met lichaams-

taal. Non-verbale boodschappen (klank 

en lichaamstaal) zijn daarbij belangrijker 

dan de woorden zelf. Kleding en uiter-

lijke verschijning maken ook deel uit van 

de lichaamstaal. Uitmuntende commu-

nicatie komt tot stand door rapport op 

te bouwen met behulp van lichaamstaal 

en de klank van onze stem. 

“
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Via een deur met defect slot kregen 

we toegang tot de kleedruimten van 

het personeel, wisten een witte jas 

en een achtergebleven pasje mee te 

nemen. We waren in staat om een ware 

metamorfose te realiseren. Zo’n witte 

jas verheft je in een ziekenhuis tot een

ware autoriteit.

Ik kreeg vrije en onbegeleide toegang 

tot grote hoeveelheden vertrouwelijke 

informatie, zowel op papier als op het 

netwerk. Maar ook vrij en onbegeleid 

rondlopen in de niet-publiektoegankelij-

ke ruimten die essentieel waren voor de 

veiligheid en bedrijfscontinuïteit van de 

instelling was mogelijk.

Mijn alter ego
Indien ik zelf in de huid van een SE 

kruip, neem ik volledig een andere 

identiteit aan die door de jaren heen 

uitgegroeid is tot een bijna bestaande 

natuurlijke persoon. Met een verzonnen 

identiteit, inclusief naam (alias), familie, 

opleiding, functie, visitekaartje, mail-

adres, pagina’s op hyves, LinkedIn en 

facebook etc. Dit stelt mij in staat om 

zonder blikken of blozen de grootst 

mogelijke leugens te vertellen zonder

uit mijn rol te vallen.

Scheepvaart
Het onderstaande voorbeeld illustreert 

dat je voor het uitvoeren van een 

opdracht soms erg creatief moet zijn. 

De veranderde werkelijkheid 

Ondanks dat het niet in overeenstem-

ming is met de werkelijke situatie zal 

het overgrote deel van de bevraagden 

beamen dat de netwerkverbinding 

traag is. Door dit te stellen, wordt de 

perceptie van de werkelijkheid dus ver-

anderd. Mensen reageren op hun voor-

stelling van de werkelijkheid, dus niet 

op de werkelijkheid zelf. Door rapport 

op te bouwen, ben je in staat mensen 

te beïnvloeden. De meest effectieve 

manier van beïnvloeden voor een SE 

is de voorstelling die mensen hebben 

van de werkelijkheid te veranderen. 

Hierdoor zijn SE’s in staat om mensen 

dingen te laten doen die in overeen-

stemming zijn met hun beleving (ge-

creëerde versie) van de werkelijkheid.

Het doel van een SE is doorgaans het 

verzamelen van vertrouwelijk informatie 

in welke vorm dan ook (telefoonnum-

mers, namen, login-ID’s, wachtwoor-

den, rekeningnummers etc. ). De SE 

mag tijdens zijn zoektocht naar deze 

informatie niet opvallen. Om geen arg-

waan te wekken, is het van belang om 

bij het benaderen van personen (tele-

fonisch of fysiek) niet te veel informatie 

tegelijkertijd te verzamelen. Dit is ook 

vaak niet mogelijk omdat de benodigde 

informatie vaak verdeeld is over meer-

dere personen. Het doel dat de SE zich 

stelt voordat hij een persoon benadert, 

moet helder zijn en haalbaar. 

Een belangrijk aspect in de communi-

catie met anderen is een geloofwaar-

dig ‘verhaal’ (legend genaamd) dat 

wordt verteld door een geloofwaardig 

en betrouwbaar persoon. Een spreker 

op een seminar wordt doorgaans inge-

leid door een deskundige die de kwa-

liteiten van de spreker prijst; hij wordt 

daardoor op een voetstuk geplaatst 

en is de autoriteit! Zou de spreker dat 

namelijk zelf doen, dan lijkt hij arrogant. 

Voordat een SE een slachtoffer bena-

dert, moet hij beschikken over een 

goed doordacht verhaal dat in staat is 

om de geloofwaardigheid van de vraag 

te ondersteunen. Je kunt dit beschou-

wen als het achtergrondverhaal van de 

‘toneelrol’. Omdat een dergelijk verhaal 

niet altijd tot resultaat zal leiden (bijvoor-

beeld omdat de aangetroffen situatie 

anders is dan verwacht of het slacht-

offer anders reageert), dienen er alter-

natieven ontwikkeld te worden (what if?). 

Indien het ontwikkelen van deze alter-

natieven voldoende is uitgevoerd, is er 

een grote kans van slagen als er onver-

hoopt geïmproviseerd moet worden. 

Meer praktijkvoorbeelden
Ziekenhuis
Uw NEN 7510 zal mij een zorg zijn. 

Binnen de zorgsector geldt de NEN 

7510 als de norm voor informatiebe-

veiliging. De implementatie ervan is in 

volle gang. In een sector waarin zorg-, 

klant- en servicegerichtheid belangrijke 

onderwerpen zijn, lijkt de beveiliging 

van informatie een tegenstrijdigheid

op te leveren.

Een ziekenhuis vroeg mij medio 2010 

te onderzoeken of de medewerkers 

ook daadwerkelijk uitvoering gaven aan 

bestaande procedures rond de toe-

gangsverlening tot beveiligde

delen en of er op veilige en verantwoorde

manier werd omgegaan met vertrouwe-

lijke informatie, (gevaarlijk) medisch 

materiaal (onder andere CBRN en 

medicijnen) en waardevolle zaken. 

Tevens moest de mate beoordeeld 

worden waarin de medewerkers be-

veiligingsbewust handelden.
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Seminar ‘De psychologie van 
het overtuigen’
Jaarlijks wordt in Amsterdam een semi-

nar gehouden over de psychologie 

van het overtuigen. Naast de goeroe 

op dit gebied, Robert Cialdini, zijn er 

gerenommeerde Nederlandse spre-

kers onder andere Ben Tiggelaar, Roos 

Vonk, Jeroen Busscher, Jos Burgers 

en Pacelle van Goethem. Lees hierover 

meer in het hoofdstuk Experts over 

overtuigen op bladzijde 58. De dag 

wordt opgezet rond de zes door Cialdini 

onderkende psychologische mecha-

nismen. Ieder van de mechanismen 

wordt door Ciadini ingeleid waarna een 

Nederlandse deskundige het onder-

werp verdiept of verduidelijkt. 

Ik kan iedereen die ook maar 
enigszins in zijn functie te maken 
heeft met overtuigen, aanraden 
om komend jaar te letten op een 
vervolgseminar dat omstreeks 
oktober gepland wordt. Directie, 
accountmanagement, onder-
nemingsraad, iedereen kan er
zijn voordeel me doen.

Een organisatie met een groot aantal 

schepen wilde weten of het mogelijk 

zou zijn om een van hun zeeschepen 

te betreden en toegang te krijgen tot 

vitale delen. Zij was bevreesd dat de 

zeeschepen uit een beveiligd deel van 

de haven gevaren konden worden en 

misbruikt zouden kunnen worden voor 

terroristische activiteiten. 

Het schip had net aangemeerd nadat 

het een week op zee was geweest. De 

bemanning stond op die late vrijdag-

middag te popelen om het schip gereed 

te maken zodat ze naar huis zouden 

kunnen gaan. Plotseling stonden er 

twee vrouwelijk journalisten (Marian en 

Kohinoor) en een fotograaf (ikzelf) bij de 

kapitein met het verzoek om wat vragen 

te beantwoorden en foto’s te maken. 

Zij hadden zojuist toegang gekregen 

tot de beveiligde haven door naar bin-

nen te lopen toen een auto het terrein 

verliet (even vriendelijk zwaaien), maar 

dat wist de kapitein niet. Die dacht dat 

zij offi cieel toe waren gelaten tot het 

havengebied.

Er zou een reportage voor een landelijk 

dagblad gemaakt worden over mensen

die in die warme zomer van 2010 be-

roepsmatig verkoeling op het water 

zouden kunnen vinden. De bemanning 

werd volledig in beslag genomen door 

de twee vrouwelijke journalisten die zich 

voor de gelegenheid luchtig gekleed 

hadden. De fotograaf kon ondertussen 

zijn gang gaan zonder gestoord te wor-

den en had vrije toegang tot alle ruimten 

in het schip inclusief de brug en de daar 

aanwezige elektronica en netwerken.

De verscheurde sollicitatiebrief
‘Dumpster diving’ is het doorzoeken 

van afval op vertrouwelijke informatie. 

Bij een van de onderzoeken bij een 

gemeente zagen Jule en ik in de kamer 

van de gemeentesecretaris dat in de 

blauwe afvalbak voor papier een grote 

hoeveelheid kleine papiersnippers lag. 

Dat wekte mijn nieuwsgierigheid. Ik 

nam de papiersnippers mee naar huis 

en heb even een half uur besteed aan 

het oplossen van deze puzzel. Na de 

presentatie van de resultaten aan het 

MT overhandigde ik het resultaat van 

mijn plakwerk aan de gemeentese-

cretaris; het was zijn sollicitatiebrief 

voor een hoge positie bij het ministerie 

van Justitie. In eerste instantie was hij 

geschrokken maar hij besefte zich later 

ook dat hoe kleiner de snippers, hoe 

groter de vertrouwelijkheid is er van is.
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Kan een opdrachtge-

ver de opdrachtne-

mer vrijwaren van wet-

telijke aansprakelijkheid? 

En de man of vrouw die 

de opdracht uitvoert?

11 Juridische  
    aspecten
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In dit hoofdstuk komt de vrijwaring van het uitvoerende bedrijf en de mede-

werkers die de SE-opdracht uitvoeren aan de orde. Een dergelijke vrij-

waring wordt gegeven door de opdrachtgever. Maar kan de opdrachtgever 

eigenlijk wel vrijwaring geven indien de wet overtreden wordt en kan hij

vrijwaring geven namens de medewerkers van de opdrachtgever?

Inleidend voorbeeld
Het was ’s avonds 21.00 uur toen ik 

gebeld werd door de contactpersoon 

van mijn opdrachtgever voor een 

SE-opdracht. Hij zat op het politiebu-

reau omdat er een aanklacht wegens 

misbruik van de mail was ingediend. 

Ik was degene die dat gedaan had en 

plotseling was ik niet alleen onderdeel 

van een strafrechtelijk onderzoek maar 

ook nog eens de hoofdverdachte. Hij 

wilde dat ik de getekende vrijwaring per 

fax naar het politiebureau zou sturen 

zodat aangetoond kon worden dat het 

‘misbruik’ in opdracht was gedaan.

Wat was daar aan vooraf gegaan? 

In de vakantieperiode was de afde-

ling personeelszaken slechts bemand 

door één medewerker. Ik heb tijdens 

het SE-onderzoek aan die medewerker 

aangegeven dat ik even in alle werk-

stations moest kunnen kijken om te 

achterhalen waar een grote storing van-

daan kwam. Zij verstrekte me daarop 

alle wachtwoorden van haar collega’s 

(de bekende envelop voor noodgevallen 

in het sleutelkastje). Ik logde in op een 

werkstation van ‘Hetty’ (gefi ngeerde 

naam) met het verstrekte wachtwoord 

(Hetty bleek later de contactpersoon 

van het personeelssysteem) en stuurde 

een mailtje naar de afdeling ICT met 

het verzoek om mij (ik had inmiddels 

een account op het netwerk onder een 

valse naam) te autoriseren voor het

personeelssysteem. Uit naam van

Hetty gaf ik aan dat zij geen mailtje 

terug hoefde te ontvangen. Op deze 

manier wilde ik ontdekking voorkomen.

Het toeval wilde dat Hetty bevriend was 

met de dame van ICT en die stuurde 

dus wél een antwoord terug. Toen 

Hetty terug kwam van vakantie las zij 

verbaasd het antwoord op het niet door 

haar verzonden mailbericht, hoorde van 

Van: XXXXXXXXXXX, afdeling P&O

Verzonden: Maandag 24 oktober 2005 08:28

Aan: YYYYYYYYYYYY, afdeling I&A

Onderwerp: RE: Aanpassen gebruikersrechten

Goedemorgen XXXXXXX,

Tot mijn verbazing lees ik de mail die onder mijn naam is verzonden.

Vorige week was ik met verlof dus heeft iemand anders de mail onder mijn 

naam verzonden. Ik weet er dus niets van. Sorry voor het ongemak. 

Groetjes 

XXXXXXXXXXX.

---Oorspronkelijk bericht---

Van: YYYYYYYYYYYY, namens bureau I&A

Verzonden: Vrijdag 21 oktober 2005 09:45

Aan: XXXXXXXXXXX, afdeling P&O

Onderwerp: RE: Aanpassen gebruikersrechten

Goedemorgen XXXXXXXXXXX,

De aanvraag voor het aanpassen van de autorisaties is ingediend en 

zal eind volgende week gerealiseerd zijn.

Groetjes

YYYYYYYYYYYY

Van: YYYYYYYYYYYY, 

namens bureau I&A

Verzonden: Maandag 24 oktober 

2005 09:40

Aan: XXXXXXXXXXX, 

afdeling P&O

Onderwerp: RE: Aanpassen 

gebruikersrechten

Hoi XXXXXXXXXXX,

Dan zou ik maar eens uitzoeken 

wie dat geweest is, want het is 

natuurlijk heel erg vervelend als 

anderen via jouw mail dingen 

gaan versturen. Ik neem aan 

dat wat in het mailtje staat wel 

de bedoeling was om uit te 

laten voeren?

Groetjes

YYYYYYYYYYYY
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(bijvoorbeeld sleutels, toegangsproce-

dures, wachtwoorden en inloggegevens) 

te verkrijgen van de medewerkers van 

de opdrachtgever. Dit kan misleiding 

van de betrokken medewerkers met 

zich meebrengen. De verkregen infor-

matie kan worden gebruikt om toegang 

te krijgen tot gebouwen, gegevens en 

archieven van de opdrachtgever.

De uitvoerder voert dus de security 

audit uit op verzoek van de opdracht-

gever. Zij sluiten hiertoe een overeen-

komst. De werkzaamheden die in het 

kader van een security audit worden 

uitgevoerd, leiden in een andere situatie 

tot aansprakelijkheid van degene die 

ze verricht. Normaliter is bijvoorbeeld 

het ‘kraken’ van een IT-systeem aan te 

merken als computervredebreuk, en 

daarmee strafbaar. Bovendien kan

de kraker civielrechtelijk aansprakelijk 

worden gesteld. Omdat de uitvoerder 

werkzaamheden verricht die in andere

situaties tot aansprakelijkheid kunnen 

leiden, wil hij zich ervan verzekeren dat 

hij verschoond blijft van aansprakelijk-

heid. De uitvoerder wil daarom worden 

gevrijwaard van eventuele aansprake-

lijkheid. Degene die hem daarvan moet 

vrijwaren, is de opdrachtgever.

De vrijwaring ziet toe op:

• civiele aansprakelijkheid;

• strafrechtelijke aansprakelijkheid;

• aansprakelijkheid op grond van een 

(beweerde) onrechtmatige verwerking 

van persoonsgegevens.

De vrijwaring kan inhouden dat:

• de opdrachtgever de uitvoerder scha-

deloos stelt:

• de opdrachtgever verklaart dat de 

uitvoerder niet jegens hem aanspra-

kelijk is; de opdrachtgever ziet af van 

schadeaanspraken ten aanzien van 

de uitvoerder;

• de opdrachtgever de uitvoerder bij-

staat indien de uitvoerder aansprake-

lijk wordt gesteld door een derde. 

De opdrachtgever zal in dat geval de 

schade van de uitvoerder, inclusief 

eventuele proceskosten, vergoeden 

en zal in voorkomend geval bewijs 

haar collega dat er een vreemde man 

had ingelogd onder haar account, stap-

te rechtstreeks naar de politie en deed 

aangifte. Zonder de security offi cer van 

het bedrijf te informeren. 

Aan het einde van de dag werd het 

bedrijf geïnformeerd door de politie en 

werd mijn contactpersoon gevraagd 

om naar het bureau te komen om 

tekst en uitleg te geven. Uiteindelijk 

was de gefaxte vrijwaring aanleiding 

om het onderzoek even stil te zetten, 

maar afbreken kon niet. Er was aan-

gifte gedaan door een privépersoon 

en haar werkgever zou die aanklacht 

niet kunnen intrekken. Het bedrijf heeft 

de volgende dag gepraat met Hetty 

en haar tekst en uitleg gegeven. Hetty 

heeft daarop de aanklacht ingetrokken 

maar bleef een ontevreden gevoel over-

houden over het feit dat ik in haar mail 

gekeken zou kunnen hebben. Later heb 

ik met haar een gesprek gehad waarin 

ik duidelijk heb kunnen maken dat ik 

niet in haar mail heb gekeken. Het liep 

dus met een sisser af. 

Noodzaak tot vrijwaring
Wetboek van strafrecht 
• “Hij die opzettelijk enig geautomati-

seerd werk … onbruikbaar maakt, 

stoornis … in de werking van zoda-

nig werk veroorzaakt, of een ten 

opzichte van zodanig werk genomen 

veiligheidsmaatregel verijdelt, wordt 

gestraft met gevangenisstraf van ten 

hoogste een jaar of geldboete van de 

vijfde categorie.”

• “Hij aan wiens schuld te wijten is dat 

enig ….. geautomatiseerd werk …., 

onklaar gemaakt wordt …, wordt 

gestraft met hechtenis van ten hoog-

ste een maand of geldboete van de 

tweede categorie.”

Voldoende reden dus om de uitvoering 

van een SE-opdracht met de nodige 

juridische zorg te omkleden. 

Ik heb in dit hoofdstuk geprobeerd zo 

min mogelijk juridisch taalgebruik te 

hanteren maar ontkom er helaas niet 

aan relaties te leggen met het Wetboek 

van Strafrecht en de Wet bescherming 

persoonsgegevens. Dat een dergelijk 

en goed onderbouwde vrijwaringsover-

eenkomst een absolute ‘must’ is, mag 

blijken uit het praktijkvoorbeeld aan het 

begin van dit hoofdstuk.

Vrijwaringsovereenkomst
Met een vrijwaringsovereenkomst wordt 

beoogd om de uitvoerders van een 

security audit, in dit geval een Social 

Engineering Assessment, te vrijwaren

van eventuele aansprakelijkheid. Uiteraard 

gaat het hier niet om de aansprakelijk-

heid ten gevolge van het niet vakkundig 

verrichten van werkzaamheden.

Bij het uitvoeren van een security audit

probeert de uitvoerder onder andere

gebouwen en archieven van de 

opdrachtgever binnen te dringen. De 

opdrachtgever geeft hiertoe opdracht 

(of toestemming) om zo inzicht te krijgen 

in het veiligheidsbewustzijn van mede-

werkers en de kwaliteit van de beveili-

ging van gegevens in archieven. Bij het 

uitvoeren van een security audit zal de 

uitvoerder proberen om informatie

Van: XXXXXXXXXXX

Verzonden: Dinsdag 25 oktober 

2005 14:58

Aan: YYYYYYYYYYYY

Onderwerp: RE: Aanpassen 

gebruikersrechten

Hoi YYYYYYYYYYYY,

Even kort wat er allemaal heeft 

plaatsgevonden: ik heb aangifte 

gedaan bij de politie voor het 

misbruik van mijn mail.

Ik denk dat je de accounts niet 

moet aanvragen.

Hoe het verder afloopt hoor je 

nog wel.

Groetjes

XXXXXXXXXXX
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leveren ten gunste van de uit-

voerder.

Soort aansprakelijkheden
Civiele aansprakelijkheid
Civiele aansprakelijkheid kan ont-

staan doordat er schade ontstaat als 

gevolg van de werkzaamheden die een 

onrechtmatige daad met zich meebren-

gen. Hieronder wordt bijvoorbeeld het 

recht op de persoonlijke levenssfeer 

verstaan. De opdrachtgever kan de 

uitvoerder geen vrijbrief geven om de 

persoonlijkheidsrechten van zijn mede-

werkers aan te tasten. Voor wat betreft 

de verwerking van persoonsgegevens 

die betrekking hebben op deze mede-

werkers, moet in de vrijwaringsovereen-

komst een aparte voorziening worden 

getroffen.

Strafrechtelijke aansprakelijkheid
Voor wat betreft eventuele strafrechte-

lijke aansprakelijkheid, is het van belang 

voor ogen te houden dat men in begin-

sel niet ervoor kan worden gevrijwaard. 

Twee partijen kunnen niet afspreken dat 

één van de twee een strafbaar feit zal 

begaan, en dat de ander hem eventuele 

schade (als gevolg van een vervolging 

of veroordeling) zal vergoeden. Zo’n 

afspraak zou nietig verklaard kunnen 

worden. Partijen kunnen wél onderling 

afspraken maken om te voorkomen dat 

er strafbare feiten worden gepleegd.

Als voorwaarden voor aansprakelijkheid 

stelt het strafrecht vaak de eis dat een 

gedraging wederrechtelijk dient te zijn. 

De wederrechtelijkheid kan aan een 

gedraging worden ontnomen, door-

dat de opdrachtgever de uitvoerder 

de opdracht en toestemming geeft de 

gedraging te verrichten.

Het gaat om de volgende zogenaamde 

CIA-delicten (confi dentiality, integrity en 

availability). Als voorbeeld nemen we 

computervredebreuk. Onder computer-

vredebreuk wordt verstaan het opzette-

lijk en wederrechtelijk binnendringen in 

een geautomatiseerd werk of een deel 

daarvan. Van binnendringen is in elk 

geval sprake indien de toegang wordt 

verworven:

• door het doorbreken van een bevei-

liging;

• door een technische ingreep;

• met behulp van valse signalen of een 

valse sleutel (bijvoorbeeld het gebruik 

van een keyboard logger); of

• door het aannemen van een valse 

hoedanigheid (dat doet een SE per 

defi nitie!). 

De computervredebreuk stelt als eis dat 

er sprake moet zijn van wederrechte-

lijkheid, wil er een strafbare gedraging 

zijn. Door het geven van opdracht en 

toestemming wordt het wederrechtelijke 

karakter weggenomen.

Onrechtmatige verwerking van per-
soonsgegevens 
De werkzaamheden van de uitvoerder 

zijn er in het kader van de security audit 

niet op gericht om persoonsgegevens 

te verwerken. Dit is echter niet uit te 

sluiten. Het verwerken van persoons-

gegevens wordt geregeld door de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Persoonsgegevens zijn gegevens die 

een geïdentifi ceerde of identifi ceerbare 

natuurlijke persoon betreffen. Degene 

op wie een persoonsgegeven betrekking 

heeft, is de betrokkene. Onder de ver-

werking van persoonsgegevens wordt 

verstaan elke handeling met betrekking 

tot die persoonsgegevens, dus ook 

opvragen. 

De Wbp richt zich in eerste instantie 

tot de verantwoordelijke. Dit is degene 

die het doel en de middelen voor de 

verwerking van persoonsgegevens 

vaststelt. Dit kan een natuurlijk persoon, 

rechtspersoon, bestuursorgaan of ieder 

ander betreffen. De verantwoordelijke 

kan een verwerking uitbesteden aan 

een bewerker. Dat is degene die ten 

behoeve van de verantwoordelijke per-

soonsgegevens verwerkt, zonder aan 

het rechtstreeks gezag van de verant-

woordelijke onderworpen te zijn. 

De bovenstaande open normen van de 

Wbp zijn in de wet nader aangescherpt. 

De Wbp noemt namelijk een limitatief 

aantal gronden, op grond waarvan 

persoonsgegevens mogen worden ver-

werkt. Dat mag indien:

• er sprake is van de ondubbelzinnige 

toestemming van de betrokkene;

• de verwerking noodzakelijk is ter uit-

voering van een overeenkomst, dan 

wel in het kader van het sluiten daar-

van;

• de verwerking noodzakelijk is om een 

wettelijke verplichting na te komen;

• de verwerking noodzakelijk is ter vrij-

waring van een vitaal belang van de 

betrokkene;

• de verwerking noodzakelijk is voor 

een goede vervulling van de publiek-

rechtelijke taak door het desbetref-

fende bestuursorgaan, dan wel het 

bestuursorgaan waaraan de gege-

vens worden verstrekt;

• de verwerking noodzakelijk is voor 

de behartiging van het noodzakelijk 

belang van de verantwoordelijke of 

van een derde aan wie de gegevens 

worden verstrekt, tenzij het belang 

van de fundamentele rechten en 

vrijheden van de betrokkene, in het 

bijzonder het recht op bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer, pre-

valeert. 

Nadat persoonsgegevens eenmaal zijn 

verkregen, mogen ze niet verder wor-

den verwerkt op een wijze die onver-

enigbaar is met de doeleinden waar-

voor ze zijn verkregen. Bij de beoorde-

ling of er sprake is van onverenigbaar-

heid, houdt de verantwoordelijke in elk 

geval rekening met:

• de verwantschap tussen het doel van 

de beoogde verwerking en het doel 

waarvoor de gegevens zijn verkregen;

• de aard van de betreffende gegevens;

• de gevolgen van de beoogde verwer-

king voor de betrokkene;

• de wijze waarop de gegevens zijn 

verkregen en

• de mate waarin jegens de betrokkene 

wordt voorzien in passende waar-

borgen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de Wbp 

nogal wat eisen stelt waaraan moet 
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zijn voldaan voordat er sprake is van 

een rechtmatige verwerking van per-

soonsgegevens. Voor wat betreft het 

uitvoeren van een security audit, is het 

essentieel om maatregelen te nemen 

zodat de uitvoerder kan worden aan-

gemerkt als bewerker en niet als ver-

antwoordelijke. De uitvoerder kan zich 

naar verwachting namelijk niet op één 

van de hierboven genoemde gronden 

beroepen.

Om het mogelijk te maken dat de uit-

voerder als bewerker kan worden 

gekwalifi ceerd, is het van belang dat 

een betrokken opdrachtgever met de 

uitvoerder een overeenkomst aangaat, 

of eenzijdig een rechtshandeling ver-

richt, zodat er een verbintenis ontstaat 

tussen de opdrachtgever en de uitvoer-

der. Deze overeenkomst of rechtshan-

deling moet schriftelijk of in een andere, 

gelijkwaardige vorm worden vastgelegd. 

(Een en ander is neergelegd in artikel 3 

van de Overeenkomst).

Op de opdrachtgever rust de verplichting

toe te zien op het handelen van de 

uitvoerder. De opdrachtgever draagt 

namelijk de zorg dat de uitvoerder vol-

doende waarborgen biedt ten aanzien 

van de technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen met betrekking 

tot de te verrichten verwerkingen. De 

opdrachtgever dient toe te zien op de 

naleving van die maatregelen. De uit-

voerder mag voorts alleen de persoons-

gegevens verwerken in opdracht van

de opdrachtgever. 

De relatie tussen de
opdrachtgever en diens
medewerkers
Een relatie die in de vrijwaringsovereen-

komst niet geregeld kan worden, is de 

relatie tussen de betrokken opdracht-

gever en diens medewerkers. Indien 

een betrokken opdrachtgever over een 

ondernemingsraad beschikt, dan heeft 

de ondernemingsraad een mate van 

medezeggenschap. Op grond van de 

Wet op de ondernemingsraden heeft de 

ondernemingsraad een instemmings-

recht ten aanzien van besluiten van de 

Collega’s en een aantal opdrachtgevers wisten dat ik 

eerder toegang gehad heb tot een aantal kluizen met 

ambtsketens van burgemeesters. Toen bovenstaand 

artikel verscheen kreeg ik diverse telefoontjes met 

de vraag of ik het was geweest. Mijn antwoord was 

uiteraard: “It wasn’t me!”.

Bron: diverse kranten (exacte bron niet meer te achterhalen).

opdrachtgever die relevant zijn voor de 

privacybescherming van diens werk-

nemers. Hiervan is sprake indien de 

opdrachtgever een besluit wil nemen 

ten aanzien van de vaststelling, wijzi-

ging of intrekking van een regeling:

• terzake van de verwerking of de 

bescherming van de persoonsge-

gevens van de in de opdrachtgever 

werkzame personen;

• terzake van een voorziening gericht 

op of geschikt voor waarneming van 

of controle op aanwezigheid, gedrag 

of prestaties van de bij de opdracht-

gever werkzame personen. 

Het is aan te bevelen dat de betrok-

ken opdrachtgever het uitvoeren van 

een security audit voorlegt aan de 

ondernemingsraad, dan wel vertrou-

welijk bespreekt met de voorzitter van 

de ondernemingsraad. Dit onderwerp 

is echter een aangelegenheid van de 

opdrachtgever zelf, en kan dan ook niet 

worden geregeld in de vrijwaringsover-

eenkomst.
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Van wapens tot een 

valse identiteit.

12 Meest spraakmakende resultaten
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ministerie die aangemerkt wordt als 

voor Nederland vitale infrastructuur.

• De SE’s waren in staat om drie 

zeeschepen een beveiligd deel 

van de haven uit te varen.

• Er werd onrechtmatig toegang 

verkregen tot de ziekenhuisapotheek 

en 300.000 patiëntendossiers met 

lees-, wijzig- en verwijderrechten.

• We waren in staat om diverse ambts-

ketens van burgemeesters in handen 

te krijgen, meestal doordat we de 

sleutel van de kluis vonden.

De twee meest spraakmakende

resultaten waren:

• Het in ontvangst nemen van vijf

handvuurwapens, slechts op basis 

van een goed verhaal.

• Het aannemen van een valse iden-

titeit die ondersteund werd door

vervalste formele uittreksels uit het 

GBA (onder andere geboorte- en 

huwelijksakten en een trouwboekje 

op naam van mijn opdrachtgeefster 

en mijzelf).

Highlights

• Sta versteld van de resultaten.

• De kluissleutel ligt meestal binnen twee meter van 

de kluis af.

Het team van SE’s heeft een groot aan-

tal onderzoeken uitgevoerd en daarbij 

zeer bijzondere resultaten behaald. Een 

paar sprekende resultaten:

• Er werd inzage verkregen in de per-

soneelsdossiers van topambtenaren 

en hun assessments voor toekom-

stige loopbaan- en salarisontwikke-

ling (inclusief die van de verantwoor-

delijke topmanager die boven de 

Balkenende-norm verdient).

• Er werd toegang verkregen tot de 

contantgeldvoorraad, de creditcards 

van het management, de TAN-codes 

voor het elektronisch overboeken van 

geld en de pinpas met pincode.

• De volledige back-up van het netwerk 

van meerdere organisaties kwam in 

handen van de Social Engineers.

• Er werd illegaal toegang verkregen 

tot de nachtkluis met uit te geven 

paspoorten en rijbewijzen waarbij de 

toegangssleutel en de toegangscode 

in bezit kwamen. In de kluis werden 

tevens de geheugens van de stem-

computers bewaard.

• De elektronische toegangspas voor 

de ruimte met systemen voor het ver-

werken van staatsgeheime informatie 

kwam in handen van de social engi-

neers.

• Er werd toegang verkregen tot pro-

ces control systemen waaronder 

bediening van bruggen en sluizen, 

verkeerslichtsystemen, openbaar

vervoer, rioolwaterzuivering en 

polderbemaling.

• Er werd toegang verkregen tot syste-

men van een telecomprovider die 

gebruikt worden voor telefoontaps.

• Er werd in het weekend onrecht-

matig toegang verkregen tot een 

zwaar beveiligde locatie van een 
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Columns van Ben Tiggelaar, Roos 

Vonk, Jeroen Busscher en anderen.

13 Experts over overtuigen
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In het overzicht met nuttige links vindt u het 

miniboekje ‘Overtuigen’. In dit hoofdstuk wil 

ik een van de onderwerpen uit dit miniboekje 

lichten om u alvast warm te laten lopen en u 

te stimuleren het miniboekje te downloaden. 

Hieronder is een interview met Robert Cialdini 

overgenomen en een column van Jan van 

Setten14.

Highlights

• Informatie over 

misleiding en overtuiging 

en ervaringen van 

bekende Nederlanders.

• Mensen zeggen vaak 

“ja” maar doen “nee”. 

Hoe komt dat eigenlijk?

• Alle psychologische 

mechanismen nog een 

keer kort uitgelegd, 

handig als naslagwerk.

• Een ‘must’ voor 

iedere account- en 

salesmanager.

Interview met Robert Cialdini
Cialdini: “Informatietijdperk maakt

consument dommer”

(www.sprout.nl | 08 april 2009). 

Robert Cialdini is dé autoriteit op het 

gebied van invloed en overtuiging. Zijn 

zes basisprincipes van beïnvloeding 

gelden na 25 jaar nog steeds. Sprout 

sprak met hem.

Waarom bent u ooit begonnen met 
onderzoek naar beïnvloeding?
“Ik groeide op in een Italiaans gezin in 

een Poolse wijk in Milwaukee, een stad 

met veel Duitse immigranten. Daar viel 

me op dat elke groep een andere psy-

chologische mindset had. Hetzelfde 

verzoek aan de ene groep moest 

anders gebracht worden aan de andere 

groep om hetzelfde effect te krijgen. 

Dat fascineerde me, dus ging ik de ach-

tergrond daarvan onderzoeken: hoe 

kun je communicatie zo structureren 

dat je mensen succesvol in jouw rich-

ting laat bewegen? Ik dompelde mezelf 

drie jaar onder in trainingsprogramma’s 

op het gebied van sales, fondsenwer-

ving, marketing en lobbying. Wat ik 

toen ontdekte, was veel grootser dan 

ik vooraf had verwacht.”

Kunt u dat uitleggen?
“Er bleek een heel scala aan methodes

te zijn om anderen te overtuigen. Ik dacht: 

deze resultaten moeten verder gaan 

dan het lab, hier moet ik een boek over 

schrijven. Voor consumenten, zodat ze 

zich bewust worden van het beïnvloe-

dingsgedrag van marketeers, en zich 

ertegen kunnen wapenen. Maar nadat  

’Infl uence’ uitkwam ben ik nooit door 

één consumentenorganisatie gebeld. 

Wel heeft mijn telefoon roodgloeiend 

gestaan door alle verzoeken van mar-

keteers en salesmanagers.”

Blijven uw theorieën bruikbaar,
25 jaar na de eerste uitgave?
“Ja, er komt zelfs alleen maar bewijs bij 

voor onze resultaten, zoals uit recent 

neurofysiologisch onderzoek. Frappant 

14 Het interview en de column zijn opgenomen met toestemming van de rechthebbende (DenkProducties)
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aan dat onderzoek is welke delen van 

het brein actief zijn in de situaties die 

wij onderzoeken. Eén van mijn basis-

principes bewijst bijvoorbeeld dat 

mensen een sterke drang hebben om 

de mening van de groep te volgen. 

We wisten al dat mensen gefrustreerd 

raken als we ze ermee confronteren dat 

hun peers een andere keuze hebben 

gemaakt. Nu weten we dat de delen 

van je hersenen die bij zo’n confrontatie 

actief zijn, dezelfde zijn als bij verwar-

ring en fysieke pijn. Afwijzing door de 

groep veroorzaakt dus fysieke pijn. Dat 

verklaart nog beter waarom mensen zo 

graag de groep volgen.”

Zorgt de groeiende aanwas van 
media en informatie er niet voor dat 
mensen slimmer worden, en dus 
niet meer zo gemakkelijk beïnvloed-
baar zijn? 
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“Nee, deze tijd wordt niet voor niets 

het ‘informatietijdperk’ genoemd, niet 

het ‘kennistijdperk’. Mensen worden 

niet slimmer, maar krijgen alleen meer 

informatie op zich af. Ze hebben daarbij 

júist een zeef nodig om de belangrijke 

info eruit te fi lteren, en zoeken naar de 

bevestiging van experts.”

Zijn nieuwe media ook te gebruiken 
om te overtuigen?
“Ja. Blogs, usergroups en andere inter-

netmiddelen kunnen je goed op weg 

helpen. Je moet internet niet alleen 

gebruiken om de voordelen van je pro-

duct of dienst bekend te maken, maar 

juist om de marktinformatie aan jou te 

laten geven. Waar denken klanten over, 

wat zijn hun voorkeuren en prioriteiten? 

Leer ze kennen voordat je ze berichten 

of verzoeken stuurt.” 

Beschrijf eens een succesvol
voorbeeld van uw werk?
“Ik heb eens een consultancy-klus 

gedaan voor Bose geluidssystemen. 

In hun reclamecampagne stond eerst 

alleen “nieuw”, dat heb ik vervangen 

door “dit is wat je gemist hebt”. Dat is 

volgens het principe van schaarste: 

mensen willen hebben wat ze niet kun-

nen krijgen. Die eerste stap zorgde voor 

hogere verkoop, maar ik ging verder. 

Onderaan de poster plaatste ik testimo-

nials van media die hadden geschreven 

over de Bose producten. Dat is het 

autoriteitsprincipe: als een expert zegt 

dat iets goed is, geloven mensen dat. 

Met effect, de verkoop van Bose ging 

nog verder omhoog.”

Het klinkt te simpel om waar te zijn...
“Tja, de meeste principes zijn zo simpel 

dat je denkt: waarom deden mensen 

dat niet meteen? Maar we lopen nu 

eenmaal niet de hele dag met de prin-

cipes in ons hoofd rond. Je moet ze 

leren kennen en leren implementeren. 

Daarom deel ik aan het eind van mijn 

seminars altijd kaartjes met de princi-

pes uit. Dan kun je ze er altijd even bij-

pakken als de situatie zich ervoor leent.”

Jan van Setten: hoe creëer je 
schijncommitment?
Jan van Setten is één van de meest 

energieke en gedreven docenten. Hij is 

een veelgevraagd expert in gedrags-

verandering, klantgerichtheid en per-

soonlijk leiderschap. Jan heeft een 

grote impact als docent door zijn ‘aan-

genaam confronterende’ stijl, humor 

en energie. Hij is al jaren een van de 

Nederlandse sprekers op het seminar 

van Robert Cialdini. 

Mensen zeggen vaak “ja” maar doen 

“nee”. Hoe komt dat eigenlijk en wat 

kan je daar aan doen als goedbedoe-

lend inspirerend manager?

Doet u weleens iets waar u geen zin 

hebt? Natuurlijk zult u zeggen, u moet 

wel… Doet u weleens iets wat u niet 

kan? Ook dat lukt mij geregeld, hoor ik 

u denken. Doet u vaak iets waar u niet 

in gelooft ? Nu zult u waarschijnlijk aar-

zelen.

Over het algemeen doen mensen liever

niet waar ze niet in geloven. Dat geldt 

ook voor medewerkers, dat zijn immers 

net mensen. Door by-pass-manage-

ment toe te passen, kun je goed schijn-

commitment creëren. Dat doe je door 

er in je communicatie van uit te gaan 

dat ze al bewust zijn van wat er speelt, 

ze begrijpen waar het om gaat en al 

voordelen voor zichzelf zien. Je inspi-

reert ze gewoon in het ‘hoe?’ en daar 

gaan ze! 

Tijdens een van mijn seminars zei een 

manager eens; “Inderdaad, ze moe-

ten gewoon doen wat ik zeg, al dat 

ge(peep)…. er omheen. Dat kost alleen 

maar tijd!” U heeft natuurlijk helemaal 

gelijk en doen ze dat ook? “Nee!” zei hij. 

Dan moeten we toch een list verzinnen. 

De kunst zit hem onder andere in het 

driedimensionaal communiceren.

Kent u dat? Eendimensionaal is: 

“Jongens, we hebben erover nagedacht,

 we gaan het vanaf maandag zo en zo 

doen. Geloof me, het wordt geweldig. 

Zijn er nog andere punten? Nee? Oké 

gas geven dan!” (P.S. als het werkt zo, 

prima, gewoon doorgaan…).

Als je driedimensionaal communiceert, 

dan voorzie je je keuzes, acties en 

beleid van een achtergrond en visie. Je 

loopt de kans dat je mensen het daar-

door bewust kunnen plaatsen en begrij-

pen. Wanneer je ze kunt meenemen in 

consequenties die voordelig voor hen 

zijn, kunnen ze gaan dreigen met moti-

vatie. Als je ook de moed hebt om aan 

te geven welke consequenties hiervoor 

met elkaar gemanaged moeten worden,

dan wordt het nog realistisch ook. Volgt 

er dan inspiratie in het ‘Hoe?’ dan kan 

er commitment ontwikkeld worden. 

Geloof het niet. Test het!

Jan van Setten

Download het gratis miniboekje 

‘Overtuigen’ op:

http://www.psychologievan-
hetovertuigen.nl/extra/gratis-
miniboekje.html
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In dit rapport heb ik u een beeld geschetst van de manier waarop u en 

uw personeel misleid kunnen worden om vertrouwelijke informatie te 

verstrekken aan vreemden of om toegang te geven tot vertrouwelijke ruim-

ten. De zes principes van overtuigen zoals die door Robert Cialdini zijn 

beschreven, zijn daarbij ingezet om mensen te misleiden. De resultaten 

waren verbluffend en u zou zich af kunnen vragen of dat binnen uw bedrijf 

of verantwoordelijkheidsgebied ook zo is. Beschermen de hoge hekken 

en de fi rewalls uw vertrouwelijke informatie wel voldoende of bent u er 

toch niet helemaal gerust op of uw personeel zich wel veiligheidsbewust 

gedraagt? En als er dan onverhoopt een vreemde in het pand is, tot welke 

informatie heeft hij dan toegang? 

Om u handvatten te geven om de beveiliging van vertrouwelijke informatie 

(nog) beter in te richten, is dit rapport over Social Engineering geschreven 

waarin open over de werkwijze, de principes, de resultaten en de tegen-

maatregelen is geschreven. Maak er gebruik van en voeg dit rapport toe 

aan uw trainingsmateriaal voor bewustwordingsprogramma’s.

Ik hoop dat u net zo veel plezier heeft beleefd aan het lezen als ik plezier 

heb gehad om het te schrijven. En mochten er nog vragen zijn, neem 

gerust contact op.

Jan de Boer MSIT

+31 (0) 6 1503 0276

jan.de.boer@capgemini.com

14. Nawoord



64 De zwakste schakel in de informatiebeveiliging



65

the way we see itApplication Services

65

the way we see itApplication Services

Nuttige links
Download het gratis miniboekje over het seminar ‘De psychologie van het
overtuigen’, op:
http://www.psychologievanhetovertuigen.nl/extra/gratis-miniboekje.html

Videolinks
http://www.rtl.nl/components/fi nancien/rtlz/miMedia/209906/209909.
public.29742884.
Rick_Nieman_Interviewt_Robert_Cialdini_s2_a3.xml

http://www.youtube.com/user/DenkProducties  (met daarin de clips van de zes 
overtuigingsprincipes van Cialdini; klik op uploads)

2012 Data Breach Investigations Report van Verizon:
http://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2012/03/Verizon-Data-Breach-
Report-2012.pdf

Aanbevolen literatuur
Boeken
Robert B. Cialdini, Invloed: Theorie en praktijk, Vierde druk,Uitgeverij 
Nieuwezijds ISBN: 9057120720 2003.

Hågen Hasle et al, Measuring Resistance to Social Engineering, Gjøvik 
University College, Lecture notes in computer science; Robert Deng et al, ISPED 
2005, Springer Verlag Berlin 2005. Pages 132-143.

W. L. Simon & K.D. Mitnick, De kunst van het misleiden - De Menselijke 
Factor in Informatiebeveiliging, Amsterdam, Preason Education, 2003.

Joseph O’Conner & Ian McDermott, Licht op Neuro-Linguïstisch Programmeren, 
Servire Basisreeks,
Utrecht 1997.

Discovery Channel; De TV-serie SPY, september en oktober 2005

Brad Sagarin et al., Journal of Personality and Social Psychology. Dispelling 
the Illusion of Invulnerability: The Motivations and Mechamisms of 
Resistance to Persuasion, American Psychology Association Inc. 2002. 
Pages 526 – 541.

Dorothy Denning, Information Warfare and Security, Published by Addison 
Wesley Longman inc.,
NewYork 1999 Chapter 5 PsyOps and Perception management and Chapter 6 
Inside the Fence.
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Bruce Schneier, Beyond Fear – Thinking Sensibly About Secrity in an Uncertain World,
Copernicus Books 2003.

Bruce Schneier, Secret & Lies - Digital Security in a Networked World, New York, 
Wiley Computer Publishing Inc, 2000. Chapter 17; The human Factor. Pages 255–269.

Artikelen
Budi Arief & Denis Besnard, Technical and Human Issues in Computer-Based Systems 
Security, Newcastle: Technical Report CS-TR-790, School of Computing Science, 
University of Newcastle, 2003 
http://homepages.cs.ncl.ac.uk/l.b.arief/home.formal/Papers/TR790.pdf

Wendy Arthurs, A Proctive Defence to Social Engineering, Sans Institute 2001, 
http://www.sans.org/rr/whitepapers/engineering/

Radha Gulati, The Threat of Social Engineering and Your Defense Against it, Sans Institute 
2003, http://www.sans.org/rr/whitepapers/engineering/

Robert B. Cialdini, Ph.D. abstract from his presentation Using the Science of Infl uence to 
Improve the Art of Persuasion
http://www.infl uenceatwork.com/present.html

David Gragg, A Multi-Level Defense Against Social Engineering, Sans Institute, 2002
http://www.sans.org/rr/whitepapers/engineering/

Sarah Granger, Social Engineering Fundamentals, Part 1: Hacker Tactics,
Website of Securityfocus, 2001
http://www.securityfocus.com/infocus/1527

Sarah Granger, Social Engineering Fundamentals, Part 2: Combat Strategy, 
Website of Securityfocus, 2002
http://www.securityfocus.com/infocus/1533

Chris Jones, Social Engineering: Understanding and Auditing, Sans Institute 2003, http://www.sans.
org/rr/whitepapers/engineering/

Malcolm Allen, Social engineering as a means of violating computer systems, Sans Institute, 
2001, http://www.sans.org/rr/whitepapers/engineering/

Hans Broekman, Ex-hacker Kevin Mitnick; Acteur met een goed inlevingsvermogen. 
Infosecurity.nl 2003-3.

Yves Lafrance, Psychology: A precious security tool, Sans Institute, 2004.
http://www.sans.org/rr/whitepapers/engineering/

Heather Kratt, The Inside Story: A Disgruntled Employee Gets His Revenge, Sans Institute, 
2005 http://www.sans.org/rr/whitepapers/engineering/
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Achtergrondartikelen
B. Bernz, The Complete Social Engineering FAQ!, 2003
http://www.morehouse.org/hin/blckcrwl/hack/soceng.txt 

Ed Bronner CISSP, MSIT, De Mens als Sterkste Schakel, Informatiebeveiliging 
November 2005

N. Barret, Penetration testing and social engineering hacking the weakest link, 
Information security technical report; vol. 8, afl . 4, pag. 56-64, 2003

Aaron Dolan, Social engineering, Sans Institute, 2004
http://www.sans.org/rr/whitepapers/engineering/

J. Evenson, Social engineering: A way around the hardware, Sans Institute 2003,
http://www.sans.org/rr/whitepapers/engineering/
J. Chappelle, Movie: Trackdown, 2000 
http://uk.imdb.com/title/tt0159784/ 

S. Gordon, Technologically Enabled Crime: Shifting Paradigms for the year, 
Computers & security; vol. 14, afl . 5, pag. 391-404, 1995

http://www.research.ibm.com/antivirus/SciPapers/Gordon/Crime.html

K. Mitnick, Kevin in action Video
http://www.mitnicksecurity.com/video.php?video=demo

“Isreal”, Penetration Testing Using Social Engineering (Part1), 2004
http://lineman.net/node/270

“Isreal”, Penetration Testing Using Social Engineering (Part2), 2004
http://lineman.net/node/284

Rollie hawk, Common Myths About Social Engineering, 2004
http://lineman.net/mythsaboutse.html

John Palumbo, Social Engineering: What is it, why is so little said about it, and 
what can be done about it, 2000
http://www.giac.org/certifi ed_professionals/practicals/gsec/0059.php

Marc Rogers, A New Hacker Taxonomy, California: Paper Presented at the RSA 
World Security Conference, 1999
http://homes.cerias.purdue.edu/~mkr/hacker.doc

John Vanderaart, Sam Spade herleeft op het web! Hulpprogramma’s voor
Hackers, Infosecurity.nl 2002-3.

Tim Jordan & Paul Taylor, A sociology of hackers, The Editorial Board of the 
Sociological Review; Blackwell Publishers Oxford 1998, pages 757-780, 1998.

Wendy Arthurs, A pro-active defence to social engineering, Sans Institute, 
2001http://www.sans.org/rr/whitepapers/engineering/

M. Slatalla, A brief history of hacking
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