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Inleiding 
 
De campagne iBewustzijn Overheid bestaat uit communicatie- en leermiddelen die te gebruiken zijn binnen alle waterschappen, 
provincies en gemeenten. iBewustzijn Overheid is gebaseerd op de materialen van iBewustzijn Rijk, de bewustzijnscampagne voor  
rijksmedewerkers. Met het aanbod van iBewustzijn Overheid wil de overheid haar medewerkers bij de gemeenten, waterschappen 
en provincies zoveel mogelijk ondersteunen en stimuleren in het ontwikkelen van de bewustzijn omtrent informatieveiligheid. 
Hiermee willen we bereiken dat alle ambtenaren goed de digitale risico’s leren onderkennen en ze zo beter kunnen voorkomen.
 
Het programma biedt communicatie- en leermiddelen die de organisaties zelf kunnen inzetten. Dit document is bedoeld om de 
contactpersonen en communicatieadviseurs van gemeenten, waterschappen en provincies handvatten te bieden bij het uitrollen en 
implementeren van het aanbod van iBewustzijn Overheid binnen hun organisatie. 

Gekozen is voor een bewustwordingscampagne met een leertraject die zich richt op verandering in kennis, houding en vaardigheden. 
Het aanbod van iBewustzijn Overheid werkt toe naar betekenisgeving en verandering in gedrag via vijf bewustzijnstadia: weten, 
erkennen, willen, kunnen en doen.

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 
Cloud-omgeving, sociale  
media en andere (open source) 
online tools.

In 2014 en 2015 wordt iBewustzijn Overheid aan de gemeenten, provincies en waterschappen aangeboden zodat zij het onder de 
aandacht kunnen brengen bij hun medewerkers. Omdat informatieveiligheid een breed onderwerp is, wordt campagne iBewustzijn 
Overheid verdeeld in vier thema’s: 

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 is er 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 communicatie- en leerprogramma iBewustzijn Rijk en Overheid beschikbaar blijft en periodiek geactualiseerd en opnieuw 
aangeboden wordt.
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Een overzicht wat iBewustzijn Overheid biedt:

Leeraanbod:
E-learning omgeving: Vijf modules en toetsen.  
    (Voor de e-learning moet eerst een inlog aangemaakt worden).
Workshops  Vijf workshops: interactief leren met elkaar.

Communicatieaanbod:
Website en Pleio:  Alle informatie over iBewustzijn Overheid staat op www.ibewustzijnoverheid.nl 

Alle bestanden zijn inzichtelijk en af te nemen via Pleio op https://informatieveiligheid.pleio.nl/ 
(Voor Pleio moet eerst een inlog aangemaakt worden).

Gebruikershandleiding: Deze handleiding helpt bij de eerste keer inloggen bij de e-learning omgeving.
App iVeiligheid:   De app leert gebruikers op een laagdrempelige, vlotte en leuke manier slimmere keuzes te maken als het gaat 

om informatieveiligheid. De iVeiligheidsapp is gratis te downloaden in de Apple store en de Google Playstore.
Animatiefilmpjes:   Per thema zijn animatiefilmpjes van ca. 1 minuut beschikbaar die medewerkers op een toegankelijke wijze 

niet-iBewust en iBewust gedrag laten zien.
Factsheet: De factsheet iBewustzijn bevat belangrijke informatie voor de contactpersonen.
Folder:  Informatie over iBewustzijn voor alle medewerkers.
Gouden Regels: De Gouden Regels bevat een overzicht met handvatten voor iBewust handelen.
Posters: De posters maken de campagne iBewustzijn Overheid en de verschillende thema’s visueel.
Ansichtkaart:  Een gimmick, leuk om op bureaus te leggen en op te sturen (interne post).

iBewustzijn Overheid koppelen aan bestaande campagnes
Elke gemeente, waterschap of provincie kan de campagne iBewustzijn Overheid één op één overnemen. Maar wat als er in jouw 
organisatie al een soortgelijke campagne loopt? Je kunt er dan voor kiezen om onderdelen uit de campagne iBewustzijn Overheid te 
integreren in de lopende campagne. Hiermee wordt versterking van informatiebewustzijn bevorderd. 
Denk aan trajecten, zoals:
• Het Nieuwe Werken;
• tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken;
• Bring your own Device (BYOD);
• uitgifte  van nieuwe zakelijke (mobiele) apparaten begeleiden met bewust omgaan met informatie op deze apparaten;
• de campagneweken van Alert Online;
• transitieprogramma’s omtrent de geplande decentralisaties.

iBewustzijn Overheid inzetten in zijn geheel of bepaalde elementen
Je kunt ervoor kiezen om het totale aanbod van iBewustzijn Overheid af te nemen en uit te rollen binnen de organisatie. Ook kun je 
ervoor kiezen om alleen bepaalde delen of producten uit de campagne in te zetten. Dit op basis van wat het beste past bij de 
doelgroep(en) van de organisatie en wat het beste past bij het huidige of toekomstige aanbod binnen de organisatie. Er is geen 
verplichting om alle producten en diensten af te nemen en in te zetten. Hoe de materialen ingezet kunnen worden en hoe de 
campagne verder uitgerold kan worden, staat beschreven in Bijlage 1 en Bijlage 2. 

Doelgroepen 
Bij het implementeren en uitrollen van campagne iBewustzijn Overheid is het van belang dat de managers, informatiebeveiligers, 
communicatieadviseurs en eventueel HR-adviseurs benaderd en geactiveerd worden. Zij zijn sleutelspelers bij het organiseren en 
ondersteunen van de uitrol van campagne iBewustzijn Overheid richting de medewerkers. 

 iBewustzijn Overheid is gericht op twee hoofddoelgroepen:
• Managers en bestuurders. 
• Alle medewerkers van de organisatie.

http://www.ibewustzijnoverheid.nl
https://informatieveiligheid.pleio.nl/
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Om een campagne als iBewustzijn Overheid uit te rollen binnen een organisatie is committent van het management nodig. Niet alleen 
goedkeuring is wenselijk, maar met name dat het onderwerp bij deze groep een hoge prioriteit krijgt. Goed voorbeeld doet tenslotte 
volgen. iBewustzijn Overheid faciliteert dit door middel van de bestuurdersmodule (de online Zelftest Informatieveiligheid met 
10 vragen) en door het aanbieden van drie workshops die specifiek gericht zijn op midden- tot topmanagement en bestuurders. 

(Zie www.ibewustzijnoverheid.nl en de Producten en Diensten catalogus voor meer informatie over de workshops). 

Verder zijn alle onderdelen van iBewustzijn Overheid geschikt en bedoeld voor alle medewerkers. 

Tweetrapsraket
Om iemand iets te kunnen leren is in eerste instantie aandacht voor het onderwerp van wezenlijk belang. Daarom biedt iBewustzijn 
Overheid communicatiemiddelen waarmee de aandacht op het onderwerp wordt gevestigd. Wat kun je als organisatie doen:
• nieuws over iBewustzijn Overheid, informatiebewustzijn, Alert Online etc. op het eigen intranet plaatsen;
• verwijzen naar nieuws over iBewustzijn Overheid dat op onze website staat: www.ibewustzijnoverheid.nl;
• iBewustzijn posters op de magneet- en prikborden hangen;
• iBewustzijn filmpjes op de schermen bij bijvoorbeeld de liften tonen;
• iBewustzijn folder op de bureaus leggen;
• het volgen en retweeten van @iBewustzijn Twitteraccount. 
 
Met de aandacht die er nu voor het onderwerp is, kunnen de medewerkers verwezen worden naar de leeronderdelen. Denk hierbij aan:
• het via de communicatiemiddelen stimuleren om naar de e-learning omgeving te gaan;
• het doorlopen van de modules en toetsen van e-learning verplicht maken bij uitgifte van nieuw zakelijk apparatuur;
• het doorlopen van de e-learning modules en toetsen onderdeel maken van de inwerkfase voor nieuwe medewerkers;
• teams en/of medewerkers uitnodigen deel te nemen aan de workshops van de campagne iBewustzijn Overheid;
• de workshops herhaaldelijk aanbieden via een academie.

http://www.ibewustzijnoverheid.nl
http://www.ibewustzijnoverheid.nl
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Planning
iBewustzijn Overheid is ontworpen om over een langere periode in te zetten en vraagt daarom om een goede planning. Verandering 
van gedrag in hoe we met (digitale) informatie werken heeft tijd nodig. Mogelijk is om alle vier de thema’s van iBewustzijn 
Overheid, te weten ‘iBewustzijn Binnen’, ‘iBewustzijn Buiten’, ‘iBewustzijn Achter je scherm’ en ‘iBewustzijn In de cloud’, in een keer 
bij de doelgroepen onder de aandacht te brengen. En vervolgens gedurende één tot twee jaar periodiek aandacht te geven aan 
onderwerpen binnen de thema’s. 
Een andere mogelijkheid is om de vier thema’s stapsgewijs uit te rollen verspreid over één tot twee kalenderjaren. Vergeet niet bij 
het vaststellen van de planning na te gaan welke gerelateerde onderwerpen met iBewustzijn Overheid gecombineerd kunnen 
worden. Denk bijvoorbeeld aan themaweken als Alert Online van 27 oktober tot en met 6 november 2014. 

Bij het maken van de planning en het uitrolplan, is het raadzaam om tijdig de communicatieadviseur, de repro (drukkerij), en de 
facilitaire dienst te betrekken. 
• De communicatieadviseur zorgt ervoor dat de nieuwsartikelen gemaakt en geplaatst worden op het intranet, de wijze van 

berichtgeving ingeregeld wordt, eventuele interviews afgenomen worden, verslaglegging en achtergrondverhalen aangeleverd 
worden en de communicatiematerialen besteld worden. 

• De drukkerij zorgt ervoor dat posters, folders en dergelijke materialen tijdig geprint en opgeleverd worden. 
• De facilitaire dienst kan informatie geven over het ophangen en opruimen van de posters en het tonen van de filmpjes op 

schermen bij bijvoorbeeld de liften. 

Bijlagen
In Bijlage 1 staat beschreven hoe de campagne iBewustzijn Overheid stapsgewijs kan worden uitgerold vanaf het moment dat 
landelijk de campagne Alert Online 2014 live gaat. Een ideaal momentum om je campagne iBewustzijn Overheid te starten, omdat 
er dan landelijk aandacht wordt gegeven aan cyber security.

In Bijlage 2 (apart document) bieden we een template draaiboek aan. Deze is al deels ingevuld om elke organisatie op weg te 
helpen met het uitrollen van campagne iBewustzijn Overheid. 
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Bijlage 1 
In de praktijk: voorbeeld van een stapsgewijze uitrol van iBewustzijn Overheid  
vanaf Alert Online 2014

Van 27 oktober tot en met 6 november 2014 vindt de jaarlijkse Alert Online campagne plaats. Dit moment is uitstekend om te 
gebruiken om te starten met campagne iBewustzijn Overheid omdat dan de onderwerpen omtrent cyber security volop in de 
(landelijke) media aandacht zullen krijgen bij wetenschap, bedrijven, overheden en richting burgers. 

Wat is Alert Online

Alert Online 2014: wéét wat je doet!
In Nederland zijn we steeds vaker en langer online. Op het werk, op school, thuis of onderweg. Met onze smartphone, tablet en 
computer. Gelukkig zijn we ons steeds meer bewust dat dit risico’s met zich meebrengt. Zo kunnen we met één muisklik onbedoeld 
onze eigen computer of zelfs een heel netwerk besmetten. Of onbedoeld creditcardgegevens uit handen geven aan criminelen.
Alert zijn op de risico’s is dus belangrijk. Maar weten we ook wat kunnen doen om ze te verminderen? Alert Online, een gezamenlijk 
initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap helpt om de kennis over online veiligheid te vergroten. Voor jong en oud en van 
werkvloer tot boardroom. Met duidelijke en praktische tips en trucs over hoe we veilig online kunnen zijn. Voor meer informatie 
omtrent Alert Online, kijk op hun website: www.alertonline.nl

Dit moment kan ideaal gebruikt worden om te starten met de campagne iBewustzijn Overheid binnen jouw organisatie. Met alle 
campagnemiddelen van iBewustzijn Overheid heb je een campagne omtrent informatie bewustzijn die toegespitst is op medewer-
kers van de overheid en kun je goed het onderwerp informatie bewustzijn op de kaart zetten. 

iBewust In de cloud
periode november 2014, december 2014, januari 2015
Omdat er tijdens die periode al veel (media)aandacht is omtrent informatieveiligheid, en het hoofd thema cyber security is, is het 
advies om binnen de organisatie op hetzelfde moment te starten met thema ‘iBewust In de cloud’: alles over verantwoord omgaan 
met Cloud-omgevingen, sociale media en andere (open source) online tools.  
Veel medewerkers gebruiken bijvoorbeeld WeTransfer en Dropbox om werkdocumenten te verzenden of te ontvangen. 
Vertrouwelijke informatie wordt gemakkelijk besproken via Whatsapp. Vaak worden werkbestanden naar privé e-mailadressen 
verzonden om thuis er nog even aan te werken. En we lezen regelmatig dat er een uitglijder via sociale media gemaakt wordt door 
iets ‘incorrect’ te hebben gezegd of te hebben verspreid via Facebook of Twitter. Met kennis en bewustzijn kan men veel secuurder, 
slimmer en veiliger omgaan met (gevoelige) informatie en online tools of sociale media. 

Om ‘live’ te kunnen gaan met thema ‘In de cloud’ van de campagne iBewustzijn Overheid, is goede voorbereiding belangrijk. Als 
eerste zal er commitment van (hoger) management moeten komen voor het belang van informatieveiligheid en deze campagne. 
Dan stel je een projectteam samen. Het advies is om de informatiebeveiliger, communicatieadviseur en eventueel iemand van HR in 
het projectteam te hebben. 

Wat moet er gepland en gedaan worden:
• Bedenk wanneer en hoe je de managers en bestuurders (vooraf) wilt bedienen. Bijvoorbeeld informeren via een kick off-bijeenkomst  

of tijdens een workshop.
• Afspraken maken met de communicatieadviseur over wanneer welke berichtgevingen op het intranet verschijnen.
• Afspraken maken met de repro wanneer welke materialen uit het aanbod geprint en opgeleverd moeten worden.
• Afspraken maken met de facilitaire dienst over welke filmbestanden op welk moment aangeleverd moet worden om deze films 

(automatisch) op de (beeld)schermen af te laten spelen. Ook dienen er afspraken te worden gemaakt over wanneer de posters 
worden opgehangen (en weer opgeruimd moeten worden). 

http://www.alertonline.nl
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Bij de berichtgeving over thema ‘iBewust In de cloud’ worden medewerkers door middel van tips en tricks via intranet, het filmpje 
op de schermen bij de lift, de posters op de magneet- en prikborden en de folder op de bureaus geattendeerd op hoe zij veiliger en 
bewuster met informatie kunnen omgaan. Al deze communicatieprikkels verwijzen naar de e-learningomgeving waar de medewer-
kers kennismaken met de  modules en de toetsen, alsook de Gouden Regels. De app iVeiligheid is sinds september 2014 gratis te 
downloaden via de Apple Store en De Google Playstore. En in deze fase kan begonnen worden met de workshops aan te bieden aan 
managers, bestuurders en aan de medewerkers. Twee workshops uit het aanbod van de workshops zijn zeer geschikt voor teams 
(zie Pleio voor het gehele aanbod van de workshops). 

Natuurlijk zwakt de aandacht voor een onderwerp na verloop van tijd wat af. Zeker als de doorlooptijd van één onderwerp 
ongeveer drie maanden beslaat. Andere onderwerpen en items vragen in de tussentijd de aandacht van de doelgroepen. Om het 
onderwerp ‘iBewust In de cloud’ levend te houden plaats je bijvoorbeeld via een rubriek op het intranet tussentijds enkele gouden 
regels, tips en tricks, of een interview met iemand die meer kan vertellen over iBewust omgaan met sociale media en 
Cloud-omgevingen.
 

iBewust Achter je scherm
periode februari, maart, april 2015
Intussen bereid je je voor op het uitrollen van het volgende thema. Zo na de feestdagen is iedereen weer aan het werk en lang-
zaamaan wordt er uitgekeken naar de carnaval- en voorjaarvakanties. We zitten veel binnen op kantoor of in de trein, achter onze 
laptops verdiept in ons werk of ’s avonds met de tablets op schoot. We bekijken wellicht verschillende aanbiedingen voor ski- of 
zonvakantie via het internet en boeken ze vaak ook online. Maar hoe alert zijn we op het gebruiken van werkapparaten voor privé 
doeleinden? En hoe alert zijn we op het beschermen van privé apparaten tegen virussen en hacks? Hoe herken je eigenlijk een 
phishing e-mail?  
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De opbouw om aandacht te vragen voor dit thema is gelijk aan het eerste thema. Op de geplande data hangen de posters op de 
juiste plekken, draait het juiste filmpje op de schermen (en op het intranet). Ook op het intranet is berichtgeving over ‘iBewust 
Achter je scherm’ te lezen en medewerkers worden geattendeerd op geplande workshops en de module in de e-learningomgevin-
gen. Dit thema houd je ook voor een periode van ongeveer drie maanden onder de aandacht door tussentijds via de rubriek op het 
intranet enkele gouden regels, tips en tricks of door een interview te plaatsen waarin iemand meer vertelt over ‘iBewuster werken 
Achter je scherm’. Er kan zelfs overwogen worden om een nep phishing e-mail uit te zenden om te kijken en te berichten over hoe 
‘alert’ de medewerkers zijn, of juist niet…
 

iBewust Buiten
periode mei, juni, juli 2015
In het voorjaar willen we vaak meer naar buiten! Dit is het ideale moment om ‘iBewustzijn Buiten’ te introduceren. Hoe kun je veilig 
en bewust thuis, onderweg en in openbare ruimtes werken (in trein, op terras enzovoorts). Wederom introduceer je dit campagne-
onderdeel, zoals je de voorgaande thema’s hebt geïntroduceerd en regel je tijdig de informatie voorziening en de campagne 
materialen om te starten begin mei. Tijdens de drie maanden van dit onderwerp houd je het levend door tussentijds informatie te 
plaatsen en de iBewustzijn thema’s aan elkaar te ‘linken’. Een goed voorbeeld hiervan is ‘buiten’ werken op een terras, terwijl je 
gebruik maakt van een (ogenschijnlijk veilig) gratis WiFi-netwerk. Dit raakt weer het thema ‘Achter je scherm’, want zo veilig is een 
openbare WiFi-netwerk helemaal niet. 
 

iBewust Binnen
periode september, oktober, november 2015
In het najaar, na de zomervakantie, kun je starten met het thema ‘iBewustzijn Binnen’.  We gaan weer aan het werk na de zomerva-
kantie. Hierbij horen zaken als het zichtbaar dragen van je toegangspas, de werkplek vergrendelen als je bij de koffieautomaat je 
vakantieverhalen uitwisselt (clean desk en clear screen), geen prints onbeheerd op de printer laten slingeren en ga zo maar door. 
Om na de zomervakantie te kunnen starten met een van de thema’s van de campagne iBewustzijn Overheid, zullen er tijdens de 
zomervakantie allerlei acties uitgezet moeten worden (interviews afnemen, nieuwsberichten opmaken, de posters laten drukken 
etc). Houd hier vooraf rekening mee aangezien velen dan op vakantie zijn. Om het onderwerp iBewustzijn Binnen levend te houden, 
plaats je bijvoorbeeld via een rubriek op het intranet tussentijds enkele gouden regels, tips en tricks, of een interview met iemand 
die meer kan vertellen over iBewust werken binnen een overheidsorganisatie. Vergeet niet ook de workshops in te zetten!

Tips 
Tussentijds zijn er nog andere middelen om iBewustzijn op de kaart te zetten en onder de aandacht te houden, zoals:
• evenementen die aansluiten op het onderwerp, bijvoorbeeld Alert Online (27 oktober – 6 november 2014);
• een mystery guest inzetten die toetst of medewerkers werkelijk iBewuster zijn gaan werken;
• een hack-demo om aan te tonen waar de bedreigingen en oplossingen liggen;
• een learn and share bijeenkomst voor en door ambassadeurs en koplopers om doelgroepen te enthousiasmeren;
• filmboodschappen van vooraanstaande managers en bestuurders over het onderwerp. 
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