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Het beveiligingsbewustzijn is het besef 

van het bestaan van beveiligingsmaatrege-

len. Zichzelf te realiseren wat dit betekent 

voor het gedrag, evenals het effect van het 

gedrag op het beperken van de aanwezige 

beveiligingsrisico’s. Oftewel, dat mede-

werkers niet alleen bekend zijn met de ge-

troffen beveiligingsmaatregelen en dat zij 

weten wat er ten aanzien van beveiliging 

van hen wordt verwacht, maar ook wat het 

effect is van hun gedrag op de aanwezige 

risico’s als zij zich al dan niet houden aan 

deze beveiligingsregels.

Een aardig voorbeeld om het beveiligings-

bewustzijn te illustreren is de ‘cleandesk’ 

maatregel. Deze maatregel wordt veelal 

gezien als een noodzakelijk kwaad om er 

voor te zorgen dat medewerkers hun bu-

reau schoon maken. Dat ‘cleandesk’ een 

maatregel is die ongewenste informatie-

verspreiding door onbevoegden reduceert, 

wordt vaak over het hoofd gezien. Denk 

maar eens na hoeveel mensen bevoegd 

toegang tot een werkplek hebben als een 

medewerker er niet is? Denk hierbij aan 

de schoonmaker of storingsmonteur die 

in het kantoor werkzaamheden komen ver-

richten. Of de beveiliging, die tijdens een 

controleronde even binnenkijkt. Niet te 

vergeten de collega die de lege werkplek tij-

delijk als vergaderplek gebruikt (al dan niet 

met externen). Informatie is in de huidige 

maatschappij een kostbaar bezit en daar-

door een groot risico.

Beveiligingsbewustzijn is belangrijk, om-

dat het een organisatie geld kan kosten! 

Soms heel veel geld! Denk hierbij aan het 

vergoeden van materiaal door diefstal of 

inbraak of het mislopen van die ene grote 

deal door het vroegtijdig lekken van infor-

matie. Dit soort gebeurtenissen zijn voor 

veel organisaties een ‘ver van hun bed-

show’. Echter, er dient gekeken te worden 

naar beveiligingsrisico’s in de breedste zin 

van het woord.

De risico’s
Een veelvoorkomende gedachte binnen 

een organisatie is, dat het toch de taak is 

van de beveiligingsverantwoordelijke of 

het beveiligingsbedrijf om de organisatie te 

beschermen tegen risico’s? Inderdaad zal 
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Verlies van bewustzijn
Beveiligingsbewust zijn we allemaal. In onze thuissituatie treffen we allerlei maatregelen om 
te voorkomen dat vreemden zomaar binnen kunnen komen en beschermen we onze eigen-
dommen. Voordat we naar bed gaan controleren we of deuren en ramen zijn afgesloten en 
of er geen onveilige situaties zijn ontstaan die ons ’s nachts kunnen bedreigen. Bij twijfel 
lopen we nog even naar beneden om er zeker van te zijn dat alles veilig is.
Dan wordt het maandagmorgen. We sluiten thuis alles af en begeven ons in het woon-werk 
verkeer. Maar onderweg blijkt dat we ergens ons beveiligingsbewustzijn zijn verloren. Op 
het werk gaan we plotseling heel anders om met de eigendommen die we onder ons beheer 
hebben. We laten rustig mobiele telefoons, laptops, PDA’s, documenten onbeheerd achter 
als we in vergadering gaan of gaan lunchen. Aan het einde van de werkdag laten we ramen 
en deuren open staan en gaan vervolgens het drukke woon-werk verkeer weer in op weg 
naar huis. Onderweg pikken we ergens ons beveiligingsbewustzijn weer op, want thuis blijkt 
dat we er weer alles aan doen om een zo veilig mogelijke situatie voor ons en de kinderen 
te creëren.
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deze persoon zorg dragen voor het bevei-

ligingsbeleid, de kaders en randvoorwaar-

den. Daarnaast zal deze nauw betrokken 

zijn bij het in kaart brengen van de risico’s. 

Echter, een van de grootste risico’s voor een 

organisatie wordt - bewust of onbewust- ge-

vormd door medewerkers. Door het open 

laten staan van een raam, het laten rond-

slingeren van informatie of enthousiast te-

veel informatie vertellen aan een kennis of 

collega over een bepaald onderzoek.

Daarnaast weten veel organisaties niet wie 

ze in dienst hebben. Om een voorbeeld te 

nemen: worden beveiligingsmedewerkers 

die alle in en outs van de beveiliging van de 

organisatie weten, gescreend? En de ict’er 

die toegang heeft tot alle digitale informa-

tie binnen de organisatie? Medewerkers 

vormen één van de meest complex te con-

troleren risico’s van een organisatie. Door 

medewerkers, op alle niveaus, bewust te 

maken van de maatregelen, en het effect 

dat hun gedrag heeft op de risico’s, kunnen 

incidenten gereduceerd worden.

Uiteraard zijn er in iedere organisatie ver-

schillende doelgroepen te benoemen, waar-

van het noodzakelijk is dat zij zich bewust 

zijn van de getroffen beveiligingsmaatrege-

len. Operationele beveiligingsmaatregelen 

zijn voor iedereen gelijk. Als het vereist 

is dat iedereen zijn toegangspas zichtbaar 

draagt, dan geldt dit ook voor iedereen. Dus 

ook voor de directeur!

Maar de mate van bewustzijn is niet voor 

iedereen gelijk. Bewustzijn wordt voor een 

deel bepaald door de omgeving en de instel-

ling van de persoon. Omdat medewerkers 

in een onderneming in positie en afkomst 

verschillen, is het onvermijdelijk dat bevei-

ligingsmaatregelen verschillend ontvangen 

worden. Daarom zijn binnen een organisa-

tie verschillend niveaus van bewustzijn te 

onderscheiden.

Bedrijfsleiding
Beveiliging begint bij de bedrijfsleiding. 

Deze groep bestaat uit leden van de Raad 

van Bestuur, directieleden, en hoofden, 

zowel staf als lijnmanagement. De leiding-

gevenden op dit niveau dienen bewust een 

besluit te nemen over het wel of niet inves-

teren in beveiliging. Voor hen is het belang-

rijk om duidelijk te maken wat de ’return 

of investment’ is ten aanzien van het voor-

gestelde beveiligingsprogramma. Wat zijn 

de risico’s voor de organisatie, wat kost het 

als dergelijke risico’s zich voltrekken en in 

welke mate dekt het voorgestelde bevei-

ligingsprogramma de risico’s af? Als een 

beveiligingsprogramma door een directie 

wordt aangemerkt als een kostenpost waar 

geen compensatie tegenover staat, dan zal 

er bij andere prioriteiten snel worden ge-

sneden in het beveiligingsbudget.

Het is dus zaak inzichtelijk te maken dat 

het investeren in maatregelen tegen iets 

dat wellicht nooit zal plaatsvinden (bijvoor-

beeld een terroristische aanval) opweegt 

tegen de kosten als het wel plaatsvindt. En 

dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Vaak 

zijn de baten van beveiligingsmaatregelen 

niet concreet aantoonbaar te maken en 

heeft dit als consequentie dat de perceptie 

bestaat uit afname van de winst.

Kortom, het hoger management dient:

1. zich bewust te zijn van de noodzaak te  

investeren in beveiligingsmaatregelen;

2. een voorbeeldfunctie te hebben ten aan- 

zien van gedrag;

3. continue ogen en oren open te houden-

voor het signaleren van mogelijke risi-

co’s en deze aan te kaarten bij betrokken 

personen;

4. in het personeelsbeleid ruimte te maken 

voor beveiligingsmaatregelen (screening).

Het bewustzijn van het hoger management 

kan nog het beste versterkt worden door 

■ De clean desk-policy wordt vaak als noodzakelijk kwaad gezien.
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de macht van de media
De afgelopen jaren is meerdere malen 
naar voren gekomen hoe groot de macht 
van de media op dit moment is. Zeker in 
het huidige informatietijdperk. Bedrijven 
of instanties lopen ernstig imagoschade 
op als medewerkers onzorgvuldig met 
informatiedragers, zoals laptops en 
usb-sticks, omgaan. Voorbeelden zijn 
het ministerie van Justitie en VROM die 
enkele keren in het nieuws zijn geweest 
omdat gevoelige informatie op straat 
was geraakt. Onlangs werd bekend dat 
bij het Britse Ministerie van Defensie de 
afgelopen vier jaar 650 laptops en 131 
USB sticks met geheime of gevoelige 
informatie is zoekgeraakt Het is bijna 
niet meer mogelijk om dergelijk verlies 
buiten de media te houden en daardoor 
de schade veroorzaakt door het verlies 
enigszins te beperken.
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SECTOR
het vertalen van het beveiligingsconcept in 

economische termen.

Middenkader
Managers uit het middenkader hebben een 

andere kijk op het beveiligingsconcept dan 

de directie. Het belang van deze manager 

ligt bij de prestaties van de afdeling. Hierop 

wordt hij beoordeeld. Als een manager de 

perceptie heeft dat beveiligingsmaatrege-

len buitenproportioneel zijn of dat beveili-

gingseisen de productiviteit van de afdeling 

beïnvloeden, zal deze manager een afkeu-

rende houding ten opzichte van het beveili-

gingsconcept hebben. Is hij aan de andere 

kant zich bewust van de risico’s binnen zijn 

afdeling en ook wat de gevolgen voor de af-

deling zijn indien een risico zich voltrekt, 

zal hij de beveiligingsmaatregelen juist als 

een belangrijk onderdeel van het functione-

ren van zijn afdeling gaan zien.

Kortom, het middenkader dient zich be-

wust te zijn:

1.  van de risico’s binnen de afdeling;

2. dat beveiligingsmaatregelen beperkin-

gen mee kunnen brengen voor de werk-

wijze van de afdeling;

3. dat zij verantwoordelijk zijn voor de af-

weging wel of niet zich te houden aan 

een beveiligingsmaatregel;

4. dat zij een voorbeeldfunctie hebben ten 

opzicht van hun medewerkers.

Het bewustzijn van het middenkader kan 

worden bevorderd door ze nauw te betrek-

ken bij het opstellen van beveiligingsmaat-

regelen. Daarnaast dient helder aangeven 

te worden wat de gevolgen zijn van het niet 

navolgen van de maatregelen.

Medewerkers
Medewerkers worden vaak bij aanvang van 

het dienstverband op de hoogte gebracht 

van de geldende beveiligingsregels en 

maatregelen. Naast heel veel andere, voor 

hen belangrijke, informatie moet het on-

derwerp beveiliging ook nog even in een 

introductiedag worden geperst. De eerste 

indruk is dan dat de organisatie het dan wel 

niet zo nauw zal nemen met de beveiliging 

en de negatieve tendens is gezet. 

Onderwerpen die voor de medewerker van 

persoonlijk belang zijn of direct een relatie 

hebben tot zijn functie worden goed opge-

pikt en als de medewerker dat nodig acht, 

zelfs enkele keren herhaald, zodat hij goed 

weet wat er van hem verwacht wordt. Als 

tijdens een introductie voor de medewerker 

niet direct duidelijk is dat het beveiligings-

programma belangrijk is voor de invulling 

van zijn functie, zal hij het ter kennisge-

ving aannemen en er verder niet meer 

op terugkomen. Tenslotte is voor hem de 

noodzaak niet aanwezig om er op terug te 

komen! Daarnaast bestaat het risico dat hij 

zelfs geïrriteerd raakt door het effect van de 

maatregelen op zijn werkzaamheden.

Kortom, de medewerker dient zich bewust 

te zijn:

1. van de gevolgen die zijn gedrag heeft op 

mogelijke risico’s;

2. van zijn voorbeeldfunctie ten opzichte 

van collega’s.

Bewust op het werk
Niet alleen ons beveiligingsbewustzijn 
verliezen we op de weg naar ons werk. 
Ook facilitair worden we andere men-
sen. Vies serviesgoed slingert dagen 
rond in het kantoor en wc’s worden 
vies achtergelaten. Daarnaast zijn de 
pennen en schrijfblokken wel erg han-
dig voor het nieuwe schooljaar van de 
kinderen en de theelepeltjes wel handig 
voor op de camping. Is dit toegestaan, 
of is dit een vorm van fraude die door 
veel medewerkers als ‘normaal’ wordt 
betiteld? Kortom, op het werk doen we 
dingen die we thuis (nemen wij aan) niet 
doen. Toch een bijzonder fenomeen dat 
bewustzijn…..

 ■ Het onbeheerd achterlaten van apparatuur kan funest zijn.
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SECTOR

Het bewustzijn van de medewerker kan 

worden bevorderd door een directe relatie 

te leggen met zijn gedrag en de gevolgen 

hiervan.

Facilitair managers
Tot slot lichten we er ook facilitair mana-

gers uit, met beveiliging en ict in hun porte-

feuille. Deze doelgroep facilitair managers 

vervult een belangrijke rol in het creëren 

van beveiligingsbewustzijn. Hij zal binnen 

zijn afdeling het beveiligingsbewustzijn als 

een tweede natuur onder de aandacht van 

de beveiligingsmedewerkers moeten bren-

gen. Tenslotte is beveiliging voor hem ‘core 

business’. Zijn mensen moeten zich er on-

der andere van bewust zijn dat ze, doordat 

ze fysiek op bijna alle plaatsen binnen een 

organisatietoegang hebben, hierdoor ook 

risico’s lopen en aan bepaalde verleidingen 

bloot staan. Hetzelfde geld voor de afdeling 

ict.

Alleen gaat het hierbij over logische, geauto-

riseerde toegang. Systeem- en applicatiebe-

heerders kunnen inzage in vertrouwelijke 

documenten hebben, omdat zij vanuit hun 

functie hier logische toegang tot hebben. 

De verleiding om bepaalde stukken even 

te lezen, brengt vervolgens de verantwoor-

delijkheid met zich mee omtrent hoe met 

deze verkregen informatie om te gaan.

Kortom, de facilitair manager dient zich be-

wust te zijn, dat:

1. het creëren van bewustzijn binnen de or-

ganisatie op verschillende niveaus dient 

plaats te vinden;

2. hij verantwoordelijk is voor de public re-

lations van de beveiliging;

3. hij een voorbeeldfunctie heeft voor de ge-

hele organisatie.

Juiste bewustzijn?
De vraag is hoe facilitair managers bewust-

zijn kunnen creëren voor iets dat er niet is 

en wellicht nooit zal plaatsvinden? Oftewel, 

hoe kan het ‘thuis’ bewustzijn ook op het 

werk aanwezig zijn? De stelregel is dat; of 

er nu wel of geen energie is gestoken in 

het bevorderen van beveiligingsbewustzijn, 

iedereen in de organisatie het besef moet 

hebben, dat er wat aan beveiliging moet 

worden gedaan, zodra er beveiligings-

maatregelen zijn getroffen. Of dat besef 

positief of negatief is, is vervolgens weer 

afhankelijk van de wijze waarop de bevei-

ligingsmaatregelen zijn geïntroduceerd en 

gecommuniceerd. Het communiceren van 

beveiligingsbewustzijn is op zijn beurt weer 

afhankelijk van de betekenis van de maat-

regelen per doelgroep. Zo zal de facilitair 

manager er zich bij het hoger management 

van bewust moeten zijn wat de relatie tus-

sen succesvol ondernemen en beveiligen is. 

Ondernemen is risico’s nemen en ook het 

kiezen tussen wel of niet investeren in be-

veiligingsmaatregelen is een risico. Afhan-

kelijk van wat de gevolgen voor de onder-

neming zijn, uitgedrukt in geld, werkt het 

bewustzijn het nemen en accepteren van 

maatregelen in de hand.

Om de volgende voorwaarden te bereiken, 

kunnen verschillende acties ondernomen 

worden. Ze liggen redelijk voor de hand, 

maar op dit moment worden ze binnen 

maar weinig bedrijven consequent toege-

past.

1. Bekend zijn met je verplichtingen bin-

nen het beveiligingsconcept. Hier is 

het belangrijk de verplichtingen die een 

werknemer binnen het beveiligingscon-

cept heeft, te kwantificeren en deze als 

zijnde redelijk en noodzakelijk te pre-

senteren. Voor dit doel zullen er presen-

taties moeten worden georganiseerd en 

zijn het bedrijfsblad, nieuwsbrieven of 

■ Beveiligingsmaatregelen worden vaak verschillend ontvangen.
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SECTOR
het intranet geschikt. Om de aandacht op 

beveiliging gevestigd te houden zal deze 

boodschap met enige regelmaat moeten 

worden herhaald. De belangrijkste over-

weging hierbij is dat iedere medewerker 

exact moet weten welke maatregelen er 

voor hem van toepassing zijn. Ontwikkel 

daarom in samenwerking met de afde-

ling interne communicatie een plan op 

welke manier en in welke herkenbare 

vorm de belangrijkste boodschappen 

herhaaldelijk terug kunnen komen.

2. Het kunnen onderscheiden van het doel 

van beveiliging en de getroffen maatre-

gelen. Betrek de vertegenwoordigers uit 

alle gelederen van de organisatie bij de 

implementatie van het beveiligingsbe-

leid. Hierdoor ontstaat betrokkenheid 

en draagvlak. Het moet herkenbaar zijn 

waarom beveiligingsmaatregelen wor-

den ingevoerd en wat het effect is voor 

de werkzaamheden. Dit betekent dat in 

concrete bewoording de doelen van de 

opgelegde maatregelen omschreven die-

nen te worden. Inzicht in de gevolgen op 

de werkzaamheden ten opzichte van de 

verwachtte risico’s verhoogt de accepta-

tie. Schakel de vertegenwoordigers in als 

ambassadeurs om toelichting te geven 

op het beleid.

3. Bekend zijn met de middelen om de ver-

antwoordelijkheden binnen het beveili-

gingsconcept te kunnen dragen. Als er 

binnen een organisatie maatregelen zijn 

aangekondigd, die niet worden gefacili-

teerd, dan is de afbreuk ten aanzien van 

de maatregelen niet te overzien. Als het 

bijvoorbeeld verplicht is gesteld dat bu-

reaus bij het verlaten van de ruimte leeg 

zijn, zorg dan voor voldoende afsluitbare 

kasten waar medewerkers hun documen-

ten in kunnen opbergen. Of biedt bij het 

overhandigen van een zakelijke laptop 

een overzicht met handzame tips over 

het veilig bewaren van een laptops of tele-

foons, eventueel aangevuld met een com-

puterslot of kofferkluis voor in de auto.

4. Bewust zijn van het beveiligingsbewust-

zijn. Na publicatie van het beveiligings-

beleid en de bijbehorende maatregelen 

is het van groot belang dat bij een ieder 

bekend is, waar medewerkers met vra-

gen over de beveiliging terecht kunnen.

Zorg dat de beveiliging onder de aan-

dacht blijft van iedereen. Niet alleen via 

de formele kanalen, maar ook informeel. 

Spreek bijvoorbeeld als leidinggevende, 

maar zeker ook als collega’s medewer-

kers aan op het niet dragen van een pas 

of het laten slingeren van gevoelige in-

formatie. En wijs ze op de consequenties 

van hun gedrag.

Honderd procent beveiliging bestaat ove-

rigens niet. Er zullen binnen organisaties 

zeker incidenten blijven bestaan. Van elk 

incident valt wat te leren. Maak incidenten 

bespreekbaar met de medewerkers. Ten-

slotte is het zo dat wanneer we wat hebben 

meegemaakt, het niet snel meer vergeten. 

Door te leren van eraringen wordt het be-

wustzijn vergroot. ■
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