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Inleiding

Klassieke ideeën over rationeel 
keuzegedrag van mensen zijn 
onvoldoende geschikt om problemen 
ten aanzien van informatieveiligheid op 
te lossen. De moderne gedragseconomie 
geeft hier betere en meer complete 
handvatten voor.

Keuzegedrag van mensen ten aanzien van informatie- 

veiligheid zou je kunnen vergelijken met dat van 

bijvoorbeeld klimaatverandering. We vinden het lastig 

nu te investeren in verstandige keuzes waarmee wordt 

voorkomen dat het op lange termijn mogelijk minder 

goed zal gaan of zelfs faliekant mis. Daarom blijven we 

in het heden maar een beetje aanmodderen. We zijn 

nauwelijks, zoals klassieke economen dachten, een 

homo economicus die gedrag baseert op rationele, goed 

overdachte en van emotie ontdane keuzes.

Rationele keuzetheorie

De rationele keuzetheorie in klassieke economie gaat 

ervan uit dat we de toekomst rationeel verdisconteren 

naar het heden.

Wanneer mensen bijvoorbeeld de keuze hebben tussen 

100 euro vandaag of 110 euro over een week, blijken 

velen te kiezen voor de 100 euro nu. Het tamelijk hoge 

rente percentage dat we hiermee in feite afwijzen is niet 

erg rationeel. Ook hebben de meesten van ons graag 

een goed verzorgde oude dag, maar over het algemeen 

stoppen we daar op dit moment weinig tot geen tijd 

en geld in, althans niet vrijwillig. Of we willen graag 

gezond zijn en blijven, maar beginnen liever morgen met 

sporten en minder snoepen of drinken.

De dagelijkse praktijk laat zien dat, ondanks 

waarschuwingen van klimaat-wetenschappers 

of het toenemend aantal voorbeelden van 

informatieveiligheidsincidenten in de media, puur 

rationeel handelen niet altijd opgaat.
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‘Toekomstige informatieveiligheids-
problemen zijn alleen oplosbaar 

wanneer gebruikers van informatie 
duurzaam hun gedrag veranderen’

Inleiding

Onze aandacht en verstandig keuzegedrag voor 

informatieveiligheid verbetert pas op het moment dat 

we op ons computerscherm de tekst zien verschijnen, 

“Uw data is versleuteld, stuur Bitcoin” of wanneer ons 

banksaldo ineens onverklaarbaar tot nul is gereduceerd. 

Dat is dan natuurlijk wel een beetje laat. Rationeel 

gemaakte keuzes in het verleden zouden veel effectiever 

en goedkoper zijn geweest dan een vergeefse zoektocht 

in het heden naar de meest actuele backup of het 

overmaken van Bitcoin.

Dit betekent dat een pure focus op het cognitief 

informeren van medewerkers over informatieveiligheid, 

door middel van awareness trainingen en het invoeren 

van nieuwe veiligheidsmaatregelen opdat iedereen 

goed geïnformeerd van de nieuwe maatregelen gebruik 

zal maken, meestal onvoldoende succesvol is. Uit 

een recent onderzoek van Cisco blijkt bijvoorbeeld 

dat bijna de helft van de Nederlandse werknemers 

informatiebeveiligingssystemen omzeilt om hun werk af 

te krijgen.

Toekomstige informatieveiligheidsproblemen zijn dus, 

net als problemen met ons klimaat, alleen oplosbaar 

wanneer gebruikers van informatie duurzaam hun 

gedrag veranderen. Een klassieke, op de rationele 

homo economicus gebaseerde aanpak gaat ons daarbij 

onvoldoende helpen.

Een alternatief voor de klassieke economie is de 

moderne gedragseconomie. Volgens gedragseconomen 

zijn mensen geen puur rationele keuzemakers maar 

spelen psychologische en sociale factoren een niet te 

onderschatten rol.

‘Pure focus op het cognitief informeren 
van medewerkers is meestal onvoldoende 
succesvol’
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Beleidsmakers op het gebied van informatiebeveiliging 

die hun beleid baseren op het implementeren van 

maatregelen en mensen hierover informeren dienen dit 

beleid te heroverwegen.

In het rapport ‘Met kennis van gedrag beleid maken’ 

uit 2014 betoogt de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) dat ‘een belangrijke boodschap 

van de gedrags- wetenschappen is dat beleid waarin de 

mens exclusief wordt benaderd als rationele calculeerder, 

reële kans loopt te mislukken. Mensen kiezen meestal 

niet zo goed geïnformeerd en weloverwogen. Het 

is belangrijk dat beleidsmakers uitgaan van reële 

veronderstellingen over hoe mensen keuzes maken en 

wat ze op dit gebied aankunnen.’

De gedragseconomie stelt het psychologische beslisproces 
centraal. Volgens de gedragseconomie is het rationeel 
keuzemodel dat stelt; als mensen goed geïnformeerd zijn 
zullen ze verantwoorde keuzes maken, niet altijd houdbaar.

‘Mensen kiezen meestal niet
zo goed geïnformeerd en
weloverwogen’

Gedragseconomie
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In het rapport ‘De menselijke beslisser’, over de 

psychologie van keuze en gedrag, laat de WRR 

onder meer zien dat bij het maken van keuzes 

diverse psychologische factoren een rol spelen. 

Gedragsverandering om mensen veiliger met informatie 

om te laten gaan heeft de meeste kans van slagen 

wanneer ‘beleid zo goed mogelijk aansluit op onze 

psychologie’. Individuen ondervinden volgens het WRR 

rapport op de volgende 5 gebieden problemen bij het 

maken van rationele keuzes om toekomstige problemen 

te adresseren: wilskracht, complexiteit, gewoontes, 

groepsconformiteit, mythe van eigenbelang.

1. Ondersteun wilskracht
Het ontbreken van wilskracht en de menselijke neiging 

tot uitstelgedrag verklaren bijvoorbeeld waarom mensen 

het sparen voor hun pensioen voor zich uitschuiven. Als 

we weten dat mensen het lastig vinden om op eigen 

kracht de juiste keuzes te maken omdat de wilskracht 

hiervoor te laag is kunnen we zoeken naar strategieën 

voor zelfbinding.

Een voorbeeld hiervan is verplicht pensioensparen of dat 

je publiek bekend maakt dat je iets zult doen. Hiermee 

schakel je je directe omgeving in als bondgenoot voor 

het maken van keuzes. Stimuleer medewerkers daarom 

om samen een concreet plan te maken voor gewenst 

nieuw veilig gedrag zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk 

beter beheren van wachtwoorden door gebruik te gaan 

maken van een wachtwoordmanagement tool.

Default-effecten spelen eveneens een grote rol bij 

het overkomen van het wilskracht probleem. Dit 

houdt in dat keuzes standaard al gemaakt zijn en dat 

actieve actie nodig is om deze keuze niet te maken. 

Nieuwe medewerkers wordt bijvoorbeeld uitgelegd dat 

iedereen in de organisatie gebruik maakt van hetzelfde 

wachtwoordmanagement tool dat voor iedereen 

standaard beschikbaar is op de bedrijfslaptop.

2. Reduceer complexiteit
Het kiezen voor de best passende, perfecte oplossing 

is voor veel mensen vaak te complex. Mensen nemen 

vaak genoegen met een voldoende resultaat, ook al is dit 

wellicht niet het beste resultaat. Gewenst gedrag moet 

dus niet te ingewikkeld worden om uit te voeren. Choice 

overload ligt hierbij op de loer. Het is daarom belangrijk 

om beveiligingsoplossingen niet te complex te maken.

Over het algemeen geldt ‘less is more’. Een uiterst 

geavanceerd encryptietool dat wel maximaal veilig is 

maar ingewikkeld in het gebruik zou, in handen van de 

eindgebruiker, wel eens een stuk minder effectief kunnen 

zijn dan een minder veilige, maar veel makkelijker 

te gebruiken oplossing. Zoals het Cisco onderzoek 

al liet zien zoeken veel mensen naar manieren om 

hun werk makkelijk te kunnen doen en proberen zij 

beveiligingsmaatregelen te omzeilen als deze te lastig 

zijn. Zoek dus naar een goede balans tussen veiligheid 

en minimale complexiteit.

5 gedragsgebieden om 
toekomstige problemen 

te voorkomen
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3. Adresseer gewoontegedrag
Gewoontes blijken niet eenvoudig af te leren of te 

veranderen waarbij de context waar mensen zich in 

bevinden erg bepalend kan zijn.

‘’Keuzes en gewoontegedrag worden beïnvloed door 

signalen in de sociale, fysieke en symbolische omgeving. 

Onbewuste en diep ingesleten patronen zijn moeilijk te 

veranderen; de macht der gewoonte is sterk’ (WRR 16, 

65). Het invoeren van informatiebeveiligings- maatregelen 

door deze los van de bestaande cultuur en manier van 

werken in een organisatie van bovenaf op te plakken, 

heeft relatief weinig kans van slagen. Vaste gewoonten 

zitten hierbij in de weg.

De WRR formuleert strategieën waarmee gewoonten 

kunnen worden beïnvloed om gewenst gedrag te 

creëren. Een van die strategieën is gebruik te maken van 

momenten waarop mensen nieuwe afwegingen (moeten) 

maken. 

Maatregelen om gewoontegedrag te veranderen 

hebben meer kans van slagen als mensen tijdens een 

veranderingsmoment worden geconfronteerd met nieuwe 

mogelijkheden om tot een keuze te komen. “Hierbij is 

het belangrijk om niet alleen de oude gewoonte minder 

aantrekkelijk te maken, maar ook om de alternatieven 

aantrekkelijker te maken en voor een langere periode te 

faciliteren, zodat gedragsbehoud mogelijk is”.

Zo kan bijvoorbeeld het moment van de periodieke 

wachtwoordwijziging, het verstrekken van een nieuwe 

laptop of invoering van een nieuw systeem worden 

gebruikt om op dat moment het wachtwoordbeleid te 

wijzigen, sterke authenticatie in te voeren of andere 

aanvullende maatregelen te implementeren. Zoek 

hierbij naar mogelijkheden om gewenst (veilig) gedrag 

makkelijker te maken dan ongewenst (onveilig) gedrag.

zoek naar een goede balans 
tussen veiligheid en minimale 
complexiteit

4. Benadruk positief gedrag
Groepsconformiteit is een aangeboren neiging. 

We horen er graag bij. Sociale normen als gevolg 

van groepsconformiteit zijn belangrijk. De groep 

is een potentieel krachtig aangrijpingspunt voor 

gedragsbeïnvloeding.

Zo stimuleren bijvoorbeeld mensen die hun directe 

omgeving actief schoon houden anderen om dat ook te 

doen. Gedrag van mensen met een hoge sociale status 

beïnvloedt een groep meer dan dat van mensen onderaan 

een groepshiërarchie.

Wanneer actief gedrag bepalend is voor gedrag in 

een groep is het zinvol om positief groepsgedrag te 

benadrukken. Daarom werkt het beter om medewerkers 

te wijzen op gedrag dat positief is in plaats van gedrag 

dat niet is gewenst. Maak daarom veilig werken de norm 

in de organisatie in plaats van mensen te wijzen op wat er 

allemaal niet goed gaat.

Bevestig bij voorkeur niet wat er nu allemaal verkeerd 

gaat maar benadruk dat er in toenemende mate dingen 

worden gedaan waardoor het goed gaat. Stellen dat 

het merendeel van de medewerkers in je organisatie 

onzorgvuldig met informatie omgaat zou wel eens 

averechts kunnen werken. Beter is om te stellen dat een 

toenemend aantal mensen veilig met informatie omgaat. 

Draai de communicatie hierover dus om.

5. Faciliteer hulpgedrag
Mensen baseren keuzes niet voornamelijk op basis van 

eigenbelang. Mensen geven wel degelijk om andermans 

opbrengsten. We willen er graag zijn voor anderen. Er 

is een gevaar dat intrinsieke motivatie tot goed gedrag 

wordt uitgehold door bijvoorbeeld (financieel) te belonen. 

Gedrag dat eerst goed voelde is nu ineens onvoldoende 

goed betaald.

We hebben de neiging om te denken dat wanneer 

het ‘what’s in it for me’ component maar voldoende 

duidelijk is de rest vanzelf volgt. Toch is dit te beperkt. 

Mensen vinden het namelijk fijn om iets voor een ander 

te kunnen doen. Het is wel belangrijk dat dan duidelijk 

is dat bepaald gewenst gedrag merkbaar voortkomt uit 

altruïstische motieven. Medewerkers voor wie gewenst 

veilig gedrag makkelijk is, bijvoorbeeld het niet laten 

slingeren van gevoelige documenten op printer of bureau 

of vergrendelen van je laptopscherm. best bereid zijn om 

collega’s hiermee te helpen.
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5 gedragsgebieden om toekomstige 
problemen te voorkomen

Conclusie

De gedragseconomie leert beleidsmakers op 

het gebied van informatieveiligheid om, naast 

informatieverschaffing ook te kijken naar de 

psychologische sociale context van mensen.

Het stimuleren van veilig gedrag door informatie te 

verstrekken, motiveren en beveiligingsmaatregelen in te 

voeren werkt in de praktijk namelijk onvoldoende goed.

Er vanuit gaande dat informatieveiligheid verbetert 

wanneer mensen het waarom, wat en hoe ervan 

begrijpen is niet correct. Het veranderen van gedrag 

over de rug van motivatie werkt niet.

Naast het verstrekken van informatie en het invoeren 

van maatregelen zullen we medewerkers dus moeten 

ondersteunen bij het daadwerkelijk doen (wilskracht), 

opletten dat maatregelen niet te complex zijn, aandacht 

hebben voor bestaande gewoontes binnen organisaties 

en hierbij aansluiten bij de bestaande sociale structuren 

en gebruik maken van de wetenschap dat mensen het 

fijn vinden om iets voor een ander te kunnen betekenen.

Het realiseren van informatieveiligheid is 
naast een technisch probleem dus ook een 
sociaal psychologisch probleem. Ga er maar 
aan staan.
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Informatie is uw meest belangrijke asset. Het 
biedt kansen maar vraagt ook om aandacht en 
veiligheid. Samen met u zorgen we ervoor dat de 
informatie binnen uw organisatie beschikbaar 
en veilig is én dat ook blijft.

Meer weten? 
Kijk op www.beschermheren.nl
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