
Producten- en Dienstencatalogus  
iBewustzijn Overheid

Werk veilig en vaardig Wees iBewust



32

Inhoudsopgave
Inleiding 5

Website en Pleio 7

E-learning 9

Workshops 11

Animatiefilmpjes 13

Factsheet 15

Folder 17

Posters  19

Gouden Regels 21

Ansichtkaart 23

App iVeiligheid 25



54

Inleiding
 
Als ambtenaar maken we steeds meer gebruik van digitale hulpmiddelen waarmee we flexibeler en efficiënter kunnen werken. Het 
gebruik van deze middelen vraagt wel (nieuwe) kennis en vaardigheden en het besef dat de informatie waarmee we werken 
kwetsbaar is. De campagne iBewustzijn Overheid ondersteunt en stimuleert medewerkers in de ontwikkeling van digitale kennis en 
bewustzijn zodat er zorgvuldiger met (digitale) informatie om gegaan wordt en de risico’s beter voorkomen worden. Hiervoor biedt 
de campagne een aanbod bestaande uit een website, e-learningmodules, interactieve workshops en tal van ondersteunende 
communicatiemiddelen, zoals posters, een folder, Gouden Regels en animatievideo’s. Zo wil de Overheid dat de campagne 
iBewustzijn bij alle medewerkers op een inspirerende wijze onder de aandacht gebracht wordt en dat we aan het denken worden 
gezet over het belang van ons aandeel in veilig omgaan met informatie.

In 2014 wordt iBewustzijn Overheid gefaseerd onder de aandacht gebracht van de medewerkers van gemeenten, provincies en 
waterschappen. iBewustzijn is een breed onderwerp dat wordt onderverdeeld in vier thema’s: 

iBewust Binnen: iBewust Buiten: iBewust 
Achter je scherm:

iBewust 
In de cloud:

alles over bewust en veilig 
werken binnen de 
kantoormuren.

alles over verantwoord thuis en 
onderweg werken.

alles over digitale bedreigingen 
herkennen en vermijden.  
Denk aan hacks, virussen en 
phishing e-mails.

verantwoord omgaan met 
cloudomgevingen, sociale  
media en andere (open source) 
online tools.

Bewust en veilig omgaan met (digitale) informatie, daar zorgen we samen voor!

Achtergrondinformatie & borging
iBewustzijn Overheid is gebaseerd op de materialen van iBewustzijn Rijk. Net als bij alle andere overheden, hebben alle rijksmede-
werkers de verantwoordelijkheid om bewust en bekwaam om te gaan met informatie. De onderdelen van de campagne zijn in een 
interdepartementaal programma samengesteld. Daarbij zijn de beschikbare techniek, materialen en expertise die al voor de 
verschillende rijksonderdelen ontwikkeld zijn, gebundeld, geactualiseerd en hergebruikt voor alle departementen en uitvoerings-
organisaties. Na een pilottraject zijn verschillende ministeries van start gegaan met iBewustzijn Rijk en zijn we begonnen met het 
doorvertalen van dit concept om het geschikt te maken voor provincies, waterschappen en gemeenten.
De Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) stelt een Redactieraad in waar alle overheidslagen in deelnemen.  
Zo wordt ervoor gezorgd dat het leer- en communicatieprogramma iBewustzijn Rijk en Overheid beschikbaar blijft en periodiek 
geactualiseerd en opnieuw aangeboden wordt.

Aanbod
In deze producten- en dienstencatalogus presenteren we alle materialen voor een verbeterde iBewustzijn. Bij elk product staat  
een omschrijving met een advies hoe je het product in kunt zetten en een toelichting hoe je de dienst/product af kunt nemen  
of bestellen.
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Website en Pleio
 
De website van iBewustzijn Overheid is de centrale plek waar informatie over de campagne staat. Hier staan ook de relevante links 
naar Pleio, de e-learningomgeving en andere websites die gerelateerd zijn aan informatieveiligheid en -bewustzijn.  

Om de campagne iBewustzijn Overheid goed onder de aandacht te brengen bij de overheidsmedewerkers, is het aanbevolen om de 
website van iBewustzijn Overheid als link te plaatsen op het intranet van de organisatie. Zo wordt het elke medewerker gemakkelijk 
gemaakt om meer over iBewustzijn te lezen en om bijvoorbeeld direct door te gaan naar Pleio of de e-learning omgeving.

Momenteel werken we aan de realisatie van de website van campagne iBewustzijn Overheid:
www.ibewustzijnoverheid.nl

Tot website gereed is, staat alle basis informatie op de website van de Taskforce BID:
http://www.taskforcebid.nl/inspiratie/campagne-ibewustzijn-overheid/ 

Pleio
Pleio is een online (samenwerkings)platform dat bedoeld is om op het gebied van informatieveiligheid het (her)gebruik van kennis, 
ervaring en materialen te stimuleren. Want, waarom het wiel zelf uitvinden als wellicht een ander dat al (deels) gedaan heeft?
Pleio is ook de plaats waar alle aangeboden materialen van campagne iBewustzijn Overheid te vinden en af te nemen zijn.  
Alle materialen die in deze Producten en Dienstencatalogus staan, zijn te vinden en down te loaden via Pleio.
 
Om toegang tot Pleio te krijgen, moet er eenmalig een inlog worden aangemaakt. Wanneer je in de Pleio omgeving bent, dan klik je 
op iBewustzijn in het top menu om bij de materialen te komen. 

Link naar Pleio en naar de campagneonderdelen van iBewustzijn Overheid:
https://informatieveiligheid.pleio.nl/

http://www.ibewustzijnoverheid.nl
http://www.taskforcebid.nl/inspiratie/campagne-ibewustzijn-overheid/
https://informatieveiligheid.pleio.nl/
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E-learning
 
Campagne iBewustzijn Overheid bestaat uit verschillende leer- en communicatieonderdelen. De online leeromgeving is dé plek 
waar alle informatie staat die nodig is om iBewust te kunnen werken op kantoor, thuis of onderweg. 

De leerstof in de e-learning is samengesteld door verschillende departementen voor het programma iBewustzijn Rijk, waarna het is 
doorvertaald en toepasbaar gemaakt voor de overheden (waterschappen, provincies en gemeenten). 

De e-learningomgeving kent vier modules met bijbehorende toetsen die overeenkomen met de vier thema’s van de campagne: 
iBewust Binnen, iBewust Buiten, iBewust Achter je scherm en iBewust In de cloud. Het doorlopen van een module kost ongeveer 
drie kwartier. Je kunt op elk moment stoppen met de module of de toets en later weer verder gaan. We raden wel aan om de toets 
te maken na het doorlopen van de module. De toetsen kunnen ook onafhankelijk van de modules gemaakt worden. De toets kan 
zo vaak gemaakt worden als gewenst, want de set geboden vragen verschilt elke keer wanneer de toets wordt gemaakt.
Wanneer je ‘slaagt’ voor de toets, ontvang je een certificaat en wanneer je niet genoeg punten scoort, kun je de toets gewoon nog 
een keer doen. De statistieken van de toets worden waar nodig geanonimiseerd en er wordt vertrouwelijk met je gegevens 
omgegaan. 

Momenteel wordt de e-learning omgeving technisch neergezet en met content gevuld. De verwachting is dat de e-learning eind 
oktober 2014 klaar is voor gebruik. 

Om straks bij de e-learning te komen maak je eenmalig een inlog aan op de e-learningsite. Na het inloggen heb je toegang tot de 
e-learningmodules, de toetsen, de vier animatiefilmpjes en de Gouden Regels. 
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Workshops
 
De e-learningmodules vormen een belangrijk leeronderdeel van campagne iBewustzijn Overheid, maar de stof komt tot leven 
tijdens de interactieve workshops die samen met de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) zijn ontwik-
keld. In een denk-en-doe-sessie van maximaal twee uur leer je meer over de impact van je eigen rol, het eigen handelen en het 
handelen van anderen op gebied van de informatieveiligheid. Doordat je met collega’s aan de slag gaat en over het onderwerp 
praat, word je op een leuke manier iBewuster.

Aanbod:

Titel Workshop Titel Workshop Doelgroep

Risicobewustzijnsessie Risicobewust sturen Bestuurders

Confrontatie workshop Verken uw rol Managers

Verankersessie Grip op informatieveiligheid Managers

Procesworkshop Digital Awareness iBewustzijn Managers en medewerkers

Dialoogsessie Spreekt u dezelfde taal? Managers en medewerkers

Voor meer informatie over de (inzet van) workshops, trainers en de mogelijkheid van een train-de-trainer aanpak, neem contact 
met ons op via info@ibewustzijnoverheid.nl  

Meer informatie over het aanbod en Taskforce BID: www.taskforcebid.nl/producten/het-spoor-leren/

mailto:info@ibewustzijnoverheid.nl
http://www.taskforcebid.nl/producten/het-spoor-leren/
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Animatiefilmpjes
Soms is iets van een afstandje bekijken net datgene dat je nodig hebt om te beseffen welke handelingen iBewust, of juist niet 
iBewust zijn. Door middel van deze vlotte, maar vooral leerzame animatiefilmpjes, kijk je naar jezelf en je collega’s in werk- en 
privésituaties. Je ziet hoe een vergissing in een klein hoekje zit wanneer je niet iBewust bent. De vier animatiefilmpjes, van ongeveer 
1 minuut, laten zien wat de makkelijke en goede aanpak is om iBewust te zijn. 

Animatiefilm iBewust Binnen
Als ambtenaar werk je steeds meer tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk. Daardoor ben je flexibeler en vrijer, ook op kantoor. 
Omdat je werkt in een goed afgeschermde omgeving, loopt de informatie waarmee jij werkt geen gevaar. Of wel? Bekijk de film en 
leer de risico’s kennen en voorkomen.

Animatiefilm iBewust Buiten
Als ambtenaar kun je steeds makkelijker buiten de kantoormuren werken, bijvoorbeeld met de tablet of smartphone van je werk. 
Nog even dat rapport afmaken in de trein en straks verder op je eigen PC thuis. Want dat belangrijke document, heb je toch op 
USB-stick. Dan kan je zoon nog even gamen op de laptop van je werk. Dat kan heus niet zo veel kwaad, toch? Bekijk de film en leer 
de risico’s kennen en voorkomen. 

Animatiefilm iBewust Achter je scherm
Als ambtenaar werk je vaak met vertrouwelijke en gevoelige informatie. Deze informatie benader je steeds meer via verschillende 
apparaten en vanuit steeds meer verschillende plekken. We gebruiken dan de beveiligde bedrijfsnetwerken. Maar, er wordt steeds 
vaker gemorreld aan onze digitale sloten. Via phishing emails, virussen en slimme hacks, worden we steeds vaker misleid. Hoe ga je 
hier mee om? Bekijk de film en leer de risico’s kennen en voorkomen. 

Animatiefilm iBewust In de Cloud
Als ambtenaar maken we steeds vaker, zowel zakelijk als privé, gebruik van sociale media tools. Samenwerken doen we steeds 
flexibeler met behulp van zakelijke en openbare (cloud) oplossingen. Maar, dit zijn wel kwetsbare omgevingen. Bekijk de film en 
leer de risico’s kennen en voorkomen.

De animatiefilmpjes zullen einde oktober 2014 beschikbaar in drie verschillende bestandstypen:
• MP4 bestanden zijn geschikt om de filmpjes aan te bieden via mobiele apparaten, zoals tablets en smartphones.
• QuickTime Movie (MOV) bestanden zijn geschikt voor iOS bestuurde apparaten.
• Windows Media Audio/Video (WMV) zijn bestanden die geschikt zijn voor Windows bestuurde apparaten.
 
De filmpjes zijn straks goed in te zetten bij berichten over campagne iBewustzijn Overheid op het intranet. Maar ze zijn straks ook 
geschikt om te tonen op de beeldschermen die in sommige gebouwen hangen bij de liften en de koffieapparaten. Daarnaast zijn ze 
straks inzetbaar bij het geven van presentaties en workshops.  
De filmpjes zijn straks ook te bekijken in de e-learning omgeving bij de verschillende modules. 

De filmpjes worden einde oktober 2014 aangeboden via Pleio. Om bij Pleio te komen, maak je eenmalig een inlog aan. Ga naar de 
volgende URL: https://informatieveiligheid.pleio.nl/

Na het inloggen, klik je op iBewustzijn in het menu. 

https://informatieveiligheid.pleio.nl/
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iBewustzijn Overheid
Overheden staan voor grote uitdagingen op het gebied van informatieveiligheid. Zeker nu de landelijke politiek digitale overheids-
dienstverlening als speerpunt heeft gekozen. Incidenten rond informatieveiligheid kunnen grote gevolgen hebben. Naast hackers met 
kwade bedoelingen, kunnen incidenten ook ontstaan door onzorgvuldigheid van medewerkers. Verkeerd omgaan met inlognamen 
en wachtwoorden, gebruik maken van gratis online (en mogelijk onveilige) clouddiensten, onbedoeld verspreiden van gevoelige 
informatie via privémail of USB-sticks en printen van gevoelige documenten op onbeheerde printers. Het zijn allemaal voorbeelden 
uit de dagelijkse praktijk die duiden op het belang van voldoende bewustzijn bij het werken met (gevoelige) informatie. 

Ook de technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat we op andere, vaak digitale, manieren omgaan met informatie. Zo werken we 
steeds meer tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk. Bij deze vrijheden horen ook nieuwe verantwoordelijkheden. Burgers en bedrijven 
moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met informatie omgaat en deze goed beveiligt.

Om u te helpen met het verbeteren van de informatieveiligheid van uw organisatie en het bewustzijn van uw medewerkers bieden wij, 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID),  
u de campagne iBewustzijn Overheid. 

De campagne iBewustzijn Overheid bestaat uit communicatie- en leermiddelen. Als eerste bieden wij u alle handvatten om, als overheids-
medewerker, veilig en bewust om te gaan met cloudomgevingen en clouddiensten. De campagneonderdelen van iBewustzijn Overheid  
die de thematiek Cloud raken, zijn inzetbaar vanaf 27 oktober aanstaande. Dit valt samen met de jaarlijkse landelijke campagne over 
cybersecurity: Alert Online (www.alertonline.nl). 

Bewust en veilig omgaan met (digitale) informatie, daar zorgen we samen voor!

iBewustzijn Overheid
iBewustzijn Overheid staat voor informatiebewustzijn voor iedereen binnen alle overheden. Aangezien iBewustzijn een breed onderwerp is, 
we steeds meer plaatsonafhankelijk werken en met steeds meer verschillende apparaten en online diensten, hebben we de onderwerpen in 
vier thema’s ondergebracht: 

iBewust Binnen: 

alles over bewust en veilig 
werken binnen de 
kantoormuren.

iBewust Buiten::

alles over verantwoord thuis en 
onderweg werken.

iBewust 
Achter je scherm: 
alles over digitale bedreigingen 
herkennen en vermijden.  
Denk aan hacks, virussen en 
phishing e-mails.

iBewust 
In de cloud: 
verantwoord omgaan met 
cloudomgevingen, sociale 
media en andere (open 
source) online tools.

#B-24792
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Wat biedt campagne iBewustzijn Overheid
Gekozen is voor een bewustwordingscampagne die gericht is op verandering in kennis, houding en vaardigheden binnen uw organisatie. 
Het aanbod van iBewustzijn Overheid werkt toe naar betekenisgeving en verandering in individueel gedrag via vijf stadia: weten, 
erkennen, willen, kunnen en doen. 

De campagne biedt posters, een folder, Gouden Regels, een ansichtkaart en vier informatieve animatiefilmpjes (corresponderend met de 
vier thema’s). Veel van deze materialen bieden ruimte voor het eigen logo van de organisatie om ze zo een eigen ‘look and feel’ te geven. 

Verder biedt iBewustzijn Overheid een online leeromgeving en verschillende interactieve workshops. Via de online leeromgeving maken 
de medewerkers kennis met de vier thema’s via vier modules. De leeromgeving is ook uitgerust met een toets per module waarmee de 
kennis over informatiebewustzijn getoetst kan worden. Voor managers/bestuurders is er ook een aparte module beschikbaar. 

Naast zelfstandig online leren, biedt iBewustzijn Overheid interactieve workshops. Deze workshops zijn in samenwerking met 
Taskforce BID samengesteld. Er zijn in totaal vijf workshops (voor alle type medewerkers en specifiek voor (top)managers en 
bestuurders). De workshops zijn – voor een deel – aan te passen aan de specifieke vragen van de organisatie. De kracht van de 
workshops is dat ze interactief en toegespitst zijn, zodat u daadkrachtig met uw collega’s een veiligere werkomgeving kunt creëren. 
Binnenkort gaat de website van iBewustzijn Overheid online (www.ibewustzijnoverheid.nl), daar vindt u alle verdere informatie over 
iBewustzijn Overheid. We zijn ook te volgen via Twitter @iBewustzijn. 

Binnenkort online: www.ibewustzijnoverheid.nl  |  Te volgen via Twitter @iBewustzijn

Hoe zet u campagne iBewustzijn Overheid in?
iBewustzijn Overheid is gemaakt voor alle medewerkers van de provincies, waterschappen en gemeenten. Het inzetten en uitrollen van een 
campagne als iBewustzijn Overheid vraagt in eerste plaats om commitment van managers, betrokkenheid van informatiebeveiligers en 
inzet van communicatieadviseurs. Wij helpen u hier graag bij door het aanbieden van een vooropgezet uitrolplan dat u, managers, 
informatiebeveiligers en communicatieadviseurs, alle handvatten biedt om eenvoudig en gemakkelijk de campagne in te zetten en uit  
te rollen binnen de organisatie. 

Momentum en start van de campagne
Van 27 oktober tot en met 6 november aanstaande vindt de Alert Online campagne plaats (www.alertonline.nl). Alert Online is de 
jaarlijkse landelijke campagne over cybersecurity waarmee het onderwerp onder de aandacht van burgers, bedrijven en overheden 
wordt gebracht. Alert Online is opgezet als een paraplu waarbinnen publieke en private partners activiteiten over dit onderwerp kunnen 
ontplooien. Dit is het ideale moment om met het thema ‘iBewust In de cloud’ van start te gaan binnen uw organisatie!

Achtergrondinformatie & borging
iBewustzijn Overheid is gebaseerd op de materialen van iBewustzijn Rijk. Net als bij alle andere overheden, hebben alle rijksmedewerkers 
de verantwoordelijkheid om bewust en bekwaam om te gaan met informatie. De onderdelen van de campagne zijn in een interdeparte-
mentaal programma samengesteld. Daarbij zijn de beschikbare techniek, materialen en expertise die al voor de verschillende rijksonderde-
len ontwikkeld zijn, gebundeld, geactualiseerd en hergebruikt voor alle departementen en uitvoeringsorganisaties. Na een pilottraject zijn 
verschillende ministeries van start gegaan met iBewustzijn Rijk en zijn we begonnen met het doorvertalen van dit concept om het geschikt 
te maken voor provincies, waterschappen en gemeenten. 

De Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) stelt een Redactieraad in waar alle overheidslagen in deelnemen. Zo wordt 
ervoor gezorgd dat het leer- en communicatieprogramma iBewustzijn Rijk en Overheid beschikbaar blijft en periodiek geactualiseerd en 
opnieuw aangeboden wordt. 

App iVeiligheid

Naast het aanbod van campagne iBewustzijn Overheid, komt per september de App 
iVeiligheid beschikbaar die op een laagdrempelige, vlotte en leuke manier gebruikers 
slimmere keuzes leert maken als het gaat om informatieveiligheid. De App is een mooie 
aanvulling op het aanbod van iBewustzijn Overheid en kan meegenomen worden bij de 
uitrol van de campagne. De App zal aangeboden worden via de Appstore en de Google 
Playstore. De App is gemaakt door Taskforce BID. 

Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening

Factsheet
 
De factsheet is bedoeld voor de contactpersonen van campagne iBewustzijn Overheid. In het document staat de informatie over 
inhoud en inzet van iBewustzijn Overheid.

De factsheet is opgemaakt op A4. Het digitale bestand en het drukwerkbestand worden aangeboden via Pleio. Om bij Pleio te 
komen, maak je eenmalig een inlog aan. Ga naar de volgende URL: https://informatieveiligheid.pleio.nl/

Na het inloggen, klik je op iBewustzijn in het menu. 

De factsheet kan online als digitaal bestand aan de contactpersonen aangeboden worden. Het drukwerkbestand kan bij de eigen 
repro (drukkerij) afgedrukt worden in de gekozen oplage.
 
Details drukwerk:
• A4 dubbelzijdig
• Kleur
• 250 grams papier

 

https://informatieveiligheid.pleio.nl/
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Werk veilig en vaardig
iBewust Overheid

Hier uw logo

Inleiding
Overheden staan voor grote uitdagingen op het gebied van informatieveiligheid. Zeker nu de 

landelijke politiek digitale overheidsdienstverlening als speerpunt heeft gekozen. Incidenten rond 

informatieveiligheid kunnen grote gevolgen hebben. Naast hackers met kwade bedoelingen, 

kunnen incidenten ook ontstaan door onzorgvuldigheid van medewerkers. Verkeerd omgaan met 

inlognamen en wachtwoorden, gebruik maken van gratis online (en mogelijk onveilige) clouddien-

sten, onbedoeld verspreiden van gevoelige informatie via privémail of USB-sticks en printen van 

gevoelige documenten op onbeheerde printers. Het zijn allemaal voorbeelden uit de dagelijkse 

praktijk die duiden op het belang van voldoende bewustzijn bij het doen van ons werk. 

Ook de technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat we op andere, vaak digitale, manieren 

omgaan met informatie. Zo werken we steeds meer tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk. Bij  

deze vrijheden horen ook nieuwe verantwoordelijkheden. Burgers en bedrijven moeten er altijd  

op kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met informatie omgaat en deze goed beveiligt. 

Daarom is de campagne iBewustzijn Overheid opgezet. 

Met het aanbod van iBewustzijn Overheid wil de overheid haar medewerkers zoveel mogelijk 

ondersteunen en stimuleren in het ontwikkelen van de bewustzijn omtrent informatieveiligheid.  

Het is belangrijk om risico’s te leren herkennen en voorkomen. Met e-learningmodules, interactieve 

workshops en tal van ondersteunende communicatiemiddelen, zoals posters, een folder, Gouden 

Regels en animatievideo’s, wordt de campagne iBewustzijn Overheid op een inspirerende wijze onder 

de aandacht gebracht en worden we aan het denken gezet over het belang van ons aandeel hierin.

In 2014 wordt iBewustzijn Overheid gefaseerd onder de aandacht gebracht van de medewerkers  

van gemeenten, provincies en waterschappen. iBewustzijn is een breed onderwerp dat wordt 

onderverdeeld in vier thema’s: 

iBewust Binnen: iBewust Buiten:: iBewust 
Achter je scherm:

iBewust 
In de cloud:

alles over bewust en 
veilig werken binnen de 
kantoormuren.

alles over verantwoord 
thuis en onderweg 
werken.

alles over digitale 
bedreigingen herkennen 
en vermijden. Denk aan 
hacks, virussen en 
phishing e-mails.

verantwoord omgaan 
met cloudomgevingen, 
sociale media en andere 
(open source) online 
tools.

Folder
 
De folder bevat alle informatie over iBewustzijn Overheid. Het is geschikt voor alle medewerkers. Via de folder maken ze kennis met 
het onderwerp, wat iBewustzijn Overheid inhoudt, wat de campagne biedt en het belang van een goede iBewustzijn.
 
De hardcopy folder is goed om bijvoorbeeld op bureaus leggen of uit te delen bij bijeenkomsten, presentaties of workshops.  
De digitale variant is makkelijk aan te bieden via het intranet en via e-mail.
 
De folder is opgemaakt op A5. Het digitale bestand en het drukwerkbestand (met snijranden) worden aangeboden via Pleio. Om bij 
Pleio te komen, maak je eenmalig een inlog aan. Ga naar de volgende URL: https://informatieveiligheid.pleio.nl/

Na het inloggen, klik je op iBewustzijn in het menu. 

We bieden drie variaties van de folder aan: 
- de folder zonder een logo er op;
- de folder met als voorbeeld het logo van gemeente Leiden op de voorzijde ter illustratie; 
- de folder met het blokje ‘Hier uw logo’ zodat de grafische medewerker precies kan zien waar jullie logo geplaatst kan worden. 

De folder kan online als digitaal bestand aan de medewerkers aangeboden worden. Het drukwerkbestand kan bij de eigen repro 
(drukkerij) afgedrukt worden in de gekozen oplage.  

Details drukwerk:
• A5 dubbelzijdig gebrocheerd
• Kleur
• 160 grams papier

https://informatieveiligheid.pleio.nl/
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iBewust Binnen
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Posters 
 
Waar moet je op letten als je iBewust wilt werken? De posters, gemaakt voor iBewustzijn Overheid, geven goed weer waar we op 
kunnen letten zodat we veilig en flexibel (tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk) kunnen werken. 

Omdat iBewustzijn Overheid een breed onderwerp is, zijn de onderwerpen in vier thema’s ondergebracht:
iBewust Binnen, Buiten, Achter je scherm en In de cloud. Per thema zijn er twee poster-ontwerpen die weergeven wat de iBewuste 
risico’s zijn. 

Bij elke organisatie is het aanbieden/ophangen van posters anders ingeregeld. De posters kunnen opgehangen worden op de 
prikborden, koffiecorners, pantry’s, gezamenlijke ruimtes en in kantoren. Ze zijn ook inzetbaar om tijdelijk opgehangen te worden 
bij het geven van presentaties en workshops.

De digitale bestanden en de drukwerkbestanden (met snijranden) van de posters worden aangeboden via Pleio. Om bij Pleio te 
komen, maak je eenmalig een inlog aan. Ga naar de volgende URL: https://informatieveiligheid.pleio.nl/

Na het inloggen, klik je op iBewustzijn in het menu. 

We bieden drie variaties van de posters aan: 
- de posters zonder een logo er op;
- de posters met als voorbeeld het logo van gemeente Leiden er op ter illustratie; 
- de posters met het blokje ‘Hier uw logo’ zodat de grafische medewerker precies kan zien waar jullie logo geplaatst kan worden. 

De posters kunnen online als digitaal bestand aan de medewerkers aangeboden worden. Het drukwerkbestand kan bij de eigen 
repro (drukkerij) afgedrukt worden in de gekozen oplage.

Details drukwerk:
• Maten: van A4 tot en met A0
• Kleur
• Tot en met A3 is het 250 grams papier. Van A2 tot en met A0 is het 180 grams plotpapier.

https://informatieveiligheid.pleio.nl/


2120

 Binnen
Laat geen onbevoegden toe in onze gebouwen en op onze werkplekken
•	 Begeleid je bezoekers.
•	 Als je een toegangspas hebt, draag deze zichtbaar en motiveer anderen dat ook te doen.
•	 Spreek onbekende personen op jouw afdeling aan.

Voorkom misbruik en diefstal
•	 Hanteer de clear desk & clear screen: berg vertrouwelijke informatie op achter slot en grendel en 

vergrendel bij afwezigheid je digitale werkplek.
•	 Laat digitale gegevensdragers (laptop, smartphone, usb-stick) nooit onbeheerd achter.
•	 Houd wachtwoorden voor jezelf.

Ga vertrouwelijk om met informatie
•	 Neem kennis van het geldende informatiebeveiligingsbeleid van waar jij werkt.
•	 Neem kennis van de geldende gedragscode internet- en e-mailgebruik van waar jij werkt.
•	 Lek geen informatie, bewust of onbewust in via (telefoon)gesprekken, post-its, e-mailcommunicatie, 

aantekeningen etcetera.
•	 Houd je aan de geheimhoudingsplicht die je met je werkgever hebt afgesproken.

Zie je een incident? Meld het dan
•	 Technische incidenten (bijvoorbeeld spam e-mail of virus): meld dit bij de servicedesk.
•	 Overige incidenten (bijvoorbeeld inbraak, diefstal of verlies): als vertrouwelijke informatie 

(mogelijk) in handen is gekomen van onbevoegden, meld dit direct aan je leidinggevende.

iBewustzijn Overheid
Gouden Regels

 Buiten
Zorg voor optimale beveiliging van mobiele apparaten met zakelijke informatie
•	 Gebruik een privé apparaat alleen conform het informatiebeveiligingsbeleid voor zakelijke informatie. 

Voorbeelden van verplichte maat regelen zijn: MDM*, VPN (beveiligd netwerk), schijfversleuteling en 
Remote Wipe, in combinatie met gedegen anti-virussoftware en een up to date firewall.

•	 Installeer alleen apps als je zeker weet dat deze geen beveiligings -risico vormen.
•	 Bij reparatie of verkoop van een (mobiel) apparaat, altijd eerst de servicedesk de zakelijke 

gegevens op het apparaat laten wissen.

Neem vertrouwelijke informatie alleen mee buiten kantoormuren als het strikt 
noodzakelijk is
•	 Zorg ervoor dat niemand mee kan kijken of luisteren als je met vertrouwelijke informatie werkt.
•	 Houd zakelijke informatie altijd bij je.
•	 Verander direct je wachtwoorden als deze zijn gezien door shoulder surfers: mensen die over je 

schouder meekijken.
•	 Gebruik alleen zakelijke digitale gegevensdragers waarop de informatie wordt versleuteld.

*  MDM staat voor Mobile Device Management. Hiermee kan een IT-afdeling op een veilige manier apparaten 
toevoegen aan een bedrijfsnetwerk, zelf de instellingen verzorgen voor de draadloze verbinding en het ophalen 
van updates, toezien op naleving van bedrijfsregels en apparaten op afstand vergrendelen of wissen.

 Achter je scherm
Ga voorzichtig om met verdachte telefoontjes, e-mails en inlogschermen op internetsites
•	 Geef nooit inloggegevens aan anderen of vertrouwelijke informatie aan onbevoegden.
•	 Check de website waar je inlogt of naar toe wordt gelinkt. Bij twijfel, niet inloggen.

Ga voorzichtig om met verdachte internetsites
•	 Open nooit verdachte bestanden.
•	 Klik nooit op verdachte links, pop-ups en banners.
•	 Installeer alleen betrouwbare  software of laat dit installeren door iemand van de ICT servicedesk.
•	 Zorg voor een gedegen en up to date virusscanner en firewall, ingesteld op het hoogste 

veiligheidsniveau op je eigen apparaten, als je ze ook voor zakelijke doeleinden gebruikt.

 In de cloud
Ben je bewust van de risico’s van clouddiensten
•	 Sla geen vertrouwelijke informatie op in de openbare cloud.
•	 Maak onderscheid tussen zakelijk- en privégebruik van sociale media en je netwerk daarbinnen.
•	 Lees de voorwaarden: maak alleen gebruik van clouddiensten op het moment dat je zeker bent 

van de impact en risico’s.

Houd je aan de voorschriften voor online communicatie
•	 Communiceer niet over zaken die schadelijk kunnen zijn voor je werkgever.
•	 Wees altijd zorgvuldig, betrouwbaar, positief en respectvol.

Mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 
de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening
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Gouden Regels
De Gouden Regels zijn opgesteld om elke medewerker te helpen om iBewust te zijn en te werken. Want vaak weten we wel dat 
veiligheid vooropgesteld moet worden, maar hoe, dat weten we niet precies. De Gouden Regels bieden die tips en tricks om 
iBewust te kunnen handelen. Niet alleen om risico’s te voorkomen, maar ook om goed te handelen als er iets mis is gegaan.
De regels zijn onderverdeeld in de vier iBewust thema’s: Binnen, Buiten, Achter je scherm en In de cloud.
De Gouden Regels kunnen aangeboden worden aan alle medewerkers van de organisatie. De hardcopy variant is goed om 
bijvoorbeeld op bureaus leggen of uit te delen bij bijeenkomsten, presentaties of workshops. De digitale variant is makkelijk aan te 
bieden via het intranet en e-mail.
De Gouden Regels zijn opgemaakt op A5. Het digitale bestand en het drukwerkbestand (met snijranden) worden aangeboden via 
Pleio. Om bij Pleio te komen, maak je eenmalig een inlog aan. Ga naar de volgende URL: https://informatieveiligheid.pleio.nl/

Na het inloggen, klik je op iBewustzijn in het menu. 

De Gouden Regels kunnen online als digitaal bestand aan de medewerkers aangeboden worden. Het drukwerkbestand kan bij de 
eigen repro (drukkerij) afgedrukt worden in de gekozen oplage.
 
Details drukwerk:
• A5 dubbelzijdig
• Kleur
• 250 grams papier

https://informatieveiligheid.pleio.nl/
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Werk veilig en vaardig
iBewust Overheid

Voor meer informatie, zie: 
www.ibewustzijnoverheid.nl

iBewustzijn  Ik werk veilig, vaardig en integer
Binnen  |  Buiten  |  Achter je scherm  |  In de cloud

Mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening

Hier uw logo
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Ansichtkaart
Voor iBewustzijn Overheid hebben we een speciale ansichtkaart laten maken. De kaart is ideaal om op bureaus te leggen, aan 
collega’s te sturen via de (interne) post en na afloop van een workshop je goede voornemens aan jezelf of je collega’s te sturen. 

De ansichtkaart is opgemaakt op A6. Het digitale bestand en het drukwerkbestand (met snijranden) worden aangeboden via Pleio. 
Om bij Pleio te komen, maak je eenmalig een inlog aan. Ga naar de volgende URL: https://informatieveiligheid.pleio.nl/

Na het inloggen, klik je op iBewustzijn in het menu. 

We bieden drie variaties van de ansichtkaart aan: 
- de ansichtkaart zonder een logo er op;
- de ansichtkaart met als voorbeeld het logo van gemeente Leiden er op ter illustratie; 
- de ansichtkaart met het blokje ‘Hier uw logo’ zodat de grafische medewerker precies kan zien waar jullie logo geplaatst kan worden. 

De ansichtkaart kan online als digitaal bestand aan de medewerkers aangeboden worden. Het drukwerkbestand kan bij de eigen 
repro (drukkerij) afgedrukt worden in de gekozen oplage.
 
Details drukwerk:
• A6 dubbelzijdig
• Kleur
• 250 grams papier

https://informatieveiligheid.pleio.nl/
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App iVeiligheid
Aanvullend op het aanbod van campagne iBewustzijn Overheid, is per september 2014 de app iVeiligheid beschikbaar. De app leert 
de gebruiker op een laagdrempelige, vlotte en leuke manier slimmere keuzes maken als het gaat om informatieveiligheid.  

Omdat zowel burgers als overheden veel digitaal werken, en daarbij belangrijke gegevens digitaal worden gedeeld, is het belangrijk 
dat overheden zorgvuldig met deze gegevens omgaan. De overheidssystemen moeten veilig zijn en weerstand kunnen bieden aan 
pogingen tot misbruik en aanvallen van binnen en buiten. De app biedt bestuurders, topmanagers en medewerkers concrete 
handvatten voor het stellen van de juiste vragen over informatieveiligheid.
 
De app is een mooie aanvulling op het aanbod van iBewustzijn Overheid en kan meegenomen worden bij de uitrol van de campagne. 
De app zal aangeboden worden via de Appstore en de Google Playstore. De app is gemaakt door Taskforce Bestuur en 
Informatieveiligheid Dienstverlening (BID).

Loop de app door, test jezelf en leer op een leuke manier meer over informatieveiligheid en –bewustzijn. Attendeer je collega’s ook 
op de app door het via de Appstore of Google Playstore te delen. De app kan ook gepromoot worden via het intranet, e-mail en bij 
presentaties en workshops. 



Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening

Mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening.

Versie 0.1  |  Datum 2 oktober 2014


	Inhoudsopgave
	Inleiding
	Website en Pleio
	E-learning
	Workshops
	Animatiefilmpjes
	Factsheet
	Folder
	Posters 
	Gouden Regels
	Ansichtkaart
	App iVeiligheid

