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Voorwoord 

 
Dit referaat is geschreven als afstudeeropdracht van de opleiding Executive Master of IT-

auditing aan de Amsterdam Business school, een onderdeel van de Universiteit van 

Amsterdam. Tijdens de opleiding is meerdere malen het belang aangestipt van menselijk 

gedrag in relatie tot informatiebeveiliging. Vaak bleef het bij aanstippen, en werd 

geconstateerd dat mensen nu eenmaal fouten maken en dat een auditcontrole hier niet of 

nauwelijks van invloed op zou kunnen zijn. Er is echter vanuit de psychologie al veel 

bekend over menselijk gedrag en menselijke fouten, maar omdat vooral economen, 

bedrijfskundigen en IT-technici als IT-auditor werkzaam zijn en de audit opleidingen 

volgen, is kennis van de psychologische inzichten niet alom aanwezig in deze wereld. Dit 

referaat heeft mede als doelstelling een verdere kruisbestuiving tussen de psychologie en 

IT-audit tot stand te brengen. 

 

Dank ben ik verschuldigd aan dr. ing. P. Overbeek RE, die de totstandkoming van dit 

referaat heeft begeleid. 

 

 

 

Michiel Meertens 

18-05-2008 
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Samenvatting 
 

De mens is een belangrijke risicofactor voor informatiebeveiliging. Dit referaat behandelt 

theorieën en onderzoeksresultaten die binnen de psychologische functieleer bestaan over 

de oorzaken van individueel menselijk falen bij het uitvoeren van 

informatieverwerkingstaken. Daar de fouten die mensen (kunnen) begaan een zeer 

negatieve invloed kunnen hebben op een IT-beveiliging, zouden auditnormen rekening 

moeten houden met deze zwakke schakel in de beveiligingsketen. 

De doelstelling van dit referaat is om te onderzoeken in hoeverre de Code voor 

Informatiebeveiliging ISO 27002 en IT-security auditprogramma’s zoals deze door IT-

auditors in de praktijk gebruikt worden rekening houden met de oorzaken van individuele 

menselijke fouten tijdens het uitvoeren van een taak. Uit de analyse komt een aantal 

aanbevelingen naar voren. 

 

Als uitgangspunt voor de manier waarop mensen informatie verwerken, beslissingen 

nemen en taken uitvoeren is het informatieverwerkingsmodel van Wickens, 1992 

genomen. Dit model beschrijft stap voor stap de verschillende stadia waarmee mensen 

informatie verwerken. Per stap zijn de mogelijke oorzaken van menselijke fouten 

bekeken en een aantal mogelijke normen geformuleerd om deze fouten tegen te gaan.  

Vervolgens is bekeken in hoeverre deze geformuleerde normen terugkeren in de Code en 

in drie IT-auditprogramma’s. 

 

De Code voor Informatiebeveiliging onderkent inderdaad de menselijke tekortkomingen 

bij informatieverwerkingstaken en schrijft een aantal mogelijke maatregelen voor om 

deze tegen te gaan. De drie ge-analyseerde auditprogramma’s houden in veel mindere 

mate rekening met mogelijke menselijke fouten. De effectiviteit van de genomen 

beveiligingsmaatregelen zou kunnen toenemen wanneer deze auditprogramma’s ook 

zouden controleren op de aanwezigheid van maatregelen om menselijke fouten te 

voorkomen. 
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Inleiding 
 

Informatiebeveiliging is van groot belang voor iedereen die direct of indirect met 

informatiesystemen te maken heeft. Het opzetten en onderhouden van een 

beveiligingssysteem is mensenwerk, en dus onderhevig aan fouten. 

 

Periodiek worden de opzet, het bestaan en de werking van beveiliging op bestaande IT-

systemen gecontroleerd door auditors. Auditors zullen een aantal aspecten van het 

systeem vergelijken met een vooraf afgesproken norm, bijvoorbeeld de Code voor 

Informatiebeveiliging. Ze rapporteren hun bevindingen –de aangetroffen afwijkingen in 

het informatiesysteem ten opzichte van de norm waartegen getoetst wordt- vervolgens in 

een audit rapport.  

 

Meestal zijn deze bevindingen het gevolg van menselijke vergissingen, fouten, 

misverstanden, opzettelijk en onopzettelijk misbruik van systemen, en dikwijls een 

combinatie van deze factoren. Menselijk falen is vaak onlosmakelijk verbonden met 

tijdsdruk, verkeerd ingerichte werkprocessen of een slecht ontwerp van een systeem 

(Norman, 1990). Het ontwerp van het systeem houdt vaak onvoldoende rekening (zowel 

overschatting als onderschatting) met de capaciteit waarmee mensen informatie kunnen 

verwerken, of dit nu een transactie verwerkend batch systeem van een bank is, de cockpit 

van een vliegtuig, of een beveilingssysteem dat gegevens tegen ongewenste toegang moet 

afschermen.  

 

Een aantal klassieke voorbeelden illustreert dat totaal verschillende systemen eenzelfde 

soort fout in de hand kunnen werken: een onverwachte situatie in een vliegtuig laat in de 

cockpit twintig verschillende alarmsystemen afgaan: lampjes, sirenes, gesproken 

waarschuwingen vragen tegelijkertijd om attentie van de piloten, die daardoor het 

essentiële signaal van het uitvallen van een van de vier motoren missen. Het omgekeerde 

komt ook voor: automatisch wordt de uitgevallen motor afgeschakeld en het vliegtuig 

gaat verder op driekwart van de capaciteit, maar het besturingssysteem verzuimt de 

piloten hiervan op de hoogte te stellen met alle gevolgen van dien wanneer voor de 

landing handmatig de motorcapaciteit volgens instructies voor de helft wordt uitgezet 

(Peters, 2006). 

 

Op een computercentrum constateren meerdere antivirussystemen een virusaanval en 

genereren 2300 verschillende alarmmeldingen van geïnfecteerde en mogelijk 

geïnfecteerde systemen.  Het is aan de dienstdoende operator om uit te zoeken welk van 

deze foutmeldingen de werkelijk getroffen systemen betreft. Ook hier is het omgekeerde 

voorbeeld mogelijk: het antivirussysteem constateert een aanval en schakelt 

volautomatisch de getroffen systemen uit. De operator wordt niet over deze handeling 

geïnformeerd, waardoor het systeem volledig vastloopt op het moment dat er van de 

overgebleven servers er nog enkele bewust of onbewust worden uitgezet (Peters, 2006). 

 

De voorbeelden van de cockpit en de virusaanval hebben met elkaar gemeen dat in het 

eerste geval teveel signalen worden afgegeven waardoor de menselijke 

verwerkingscapaciteit overschreden wordt, in het tweede geval ontbreekt belangrijke 

informatie waardoor beslissingen op verkeerde aannames worden genomen. Er treden in 

alle gevallen fouten op bij de interactie tussen mensen en een systeem.  
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Vanuit de psychologische functieleer wordt onderzoek gedaan naar falen van mensen als 

gevolg van de menselijke informatieverwerkingscapaciteit, en de beperkingen die 

hiermee samenhangen. Veel is bekend over de aanleiding voor falen, de achterliggende 

oorzaken en de daaruit voortvloeiende acties om herhaling te voorkomen.  Men zou dus 

verwachten dat een of meer van de bekende oorzaken van menselijk falen en de daarmee 

samenhangende fouten onderdeel uitmaken van de norm waartegen auditors een 

informatiebeveiligingssysteem toetsen. Dit referaat heeft als doelstelling te onderzoeken 

of deze verwachting inderdaad juist is. 

 

Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn  

 

1) Welke oorzaken voor menselijk falen zijn vanuit de psychologische functieleer 

bekend ? 

2) In hoeverre keren deze oorzaken terug in de beveiligingsnormen die IT auditors 

hanteren ? 

3) Welke aanbevelingen kunnen aan de hand van de antwoorden op bovenstaande 

vragen gegeven worden ? 

 

 

Onderzoeksopzet 

Voor het antwoord op de eerste vraag is een literatuuronderzoek gedaan naar de theorieën 

en onderzoeksresultaten die binnen de psychologische functieleer bestaan over de 

oorzaken van menselijk falen. Hieruit wordt een aantal verwachtingen geformuleerd over 

aspecten die terug zouden kunnen keren in de door auditors gehanteerde norm voor 

informatiebeveiliging. Bekeken wordt in hoeverre de Code voor Informatiebeveiliging, 

een zeer breed toegepaste norm voor IT-beveiliging,  rekening houdt met de menselijke 

factoren en worden er drie audit-programma’s geanalyseerd zoals deze in de praktijk door 

IT-auditors worden gebruikt. De drie geselecteerde programma’s zijn niet representatief, 

er is hier een pragmatische keuze gemaakt om de omvang van het onderzoek te beperken. 

Uit de analyse komen een aantal conclusies en aanbevelingen naar voren voor het gebruik 

van de Code en de drie onderzochte audit-programma’s.  

 

 

Scope 

Onderwerp van dit referaat is de IT beveiligingsaudit naar opzet, bestaan en werking 

bezien vanuit de psychologische functieleer, inclusief de cognitieve ergonomie.  

Uitgangspunt hierbij is het menselijk informatieverwerkingmodel van Wickens, dat 

beschrijft op welke manier informatieverwerking bij individuele mensen plaatsvindt. 

Menselijk falen voortkomend uit groepsverband (sociale psychologie), individuele 

persoonlijkheidskenmerken (persoonlijkheidspsychologie, klinische psychologie) of het 

onbewustzijn (psycho-analyse) komen niet of nauwelijks aan bod. 
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Hoofdstuk 1.  IT-beveiliging en de menselijke rol hierin 

 

De rol van informatietechnologie is in een paar decennia enorm toegenomen, zowel in het 

dagelijks leven als binnen de bedrijfsvoering van organisaties. Kleine computers zitten in 

wasmachines, CV-installaties, telefoons. Bij verstoringen belt men naar een automatisch 

voiceresponse systeem van een bedrijf, waar een bezoek van een monteur automatisch 

wordt ingepland via een customer relation program en bevestigd wordt via een 

elektronische mail. De status van de afspraak kan men bijhouden via een toegekende 

code op de website van het bedrijf. De monteur weet met behulp van de routeplanner in 

zijn auto het adres te vinden, vervangt de doorgebrande processor in het apparaat waarna 

via een wireless BEA direct via de computersystemen van de bank betaald kan worden. 

 

Vrijwel alle grote en middelgrote bedrijven hebben zowel hun primaire als secundaire 

bedrijfsprocessen vergaand ge-automatiseerd. De afhankelijkheid van IT is hiermee voor 

alle betrokken partijen -gebruikers, afnemers, werknemers, toezichthouders, 

aandeelhouders-  enorm toegenomen: de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit 

van de data is vaak van cruciaal belang voor de bedrijfsvoering.  

 

Met de toegenomen afhankelijkheid van informatietechnologie is ook de behoefte 

toegenomen om de risico’s die het gebruik van IT met zich mee brengt onder controle te 

houden. Een van die risico’s betreft onvoldoende beveiliging van de data. Veel bedrijven 

hebben dan ook “een stelsel van maatregelen, dat tot doel heeft de beschikbaarheid, 

integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen”, oftewel 

informatiebeveiligingsmaatregelen ( Fijneman, Lindgreen & Ho, 2006). 

 

Informatiebeveiliging betekent het beheersen van risico’s die ontstaan bij de inzet van 

informatiesystemen: er dienen maatregelen genomen te worden om de risico’s binnen 

acceptabele grenzen te houden. Onderzoek suggereert dat de meeste risico’s die een 

bedrijf met z’n informatiesystemen loopt een menselijke oorzaak hebben, sterker nog, dat 

de meeste beveiligingsincidenten veroorzaakt worden door de eigen medewerkers 

(Wickens, 1992. Neumann, 1995. Peters, 2006. Reason, 2007). Ieder systeem kent zijn 

zwakke plekken, en vaak is de menselijke inbreng de zwakste schakel in een 

beveiligingssysteem. De mens wordt moe, heeft fysieke beperkingen, neemt 

inconsequente beslissingen, wijkt af van de voorgeschreven regels, of let gewoonweg niet 

op. Zelfs de zwaarste kluis kan eenvoudig geopend worden op het moment dat de 

bewaker na z’n nachtdienst de sleutels laat rondslingeren. 

 

Schattingen naar het percentage incidenten en grote ongelukken binnen complexe 

systemen als nucleaire krachtcentrales en vluchtcontroles veroorzaakt door menselijke 

factoren lopen uiteen van 60 tot 90 % (Wickens, 1992). Neumann onderzocht dertien 

ernstige incidenten met vliegtuigen en concludeert dat negen hiervan te wijten waren aan 

menselijk falen. Van  23 door hem bekeken scheepsongelukken wijst hij elf keer 

menselijke tekortkomingen aan als oorzaak. Zijn algemene conclusie:  “any system 

whose design requires performance of human operators and controllers is clearly risky 

(...) People are often the weakest link – even when they have had ample training and 

experience” (Neumann, 1995).  
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Operators belast met beeldschermwerk kiezen naar schatting in 30% van hun acties een 

foutief of inefficiënt commando. Op een intensive-care afdeling maken dokters en 

verpleegkundigen een geschat aantal van 1,7 fout per patiënt per dag.  Op een 

vliegtuigcontrole center ligt het gemiddelde foutpercentage zeer laag, maar de fouten die 

optreden zijn in meer gevallen te wijten aan menselijk falen dan aan machinefouten.  

(Wickens, 1992) 

 

Woods en zijn team van medewerkers zijn lange tijd bezig geweest om noodsituaties in 

nucleaire kernreactors te simuleren. Ze observeerden ervaren reactor operators in reële 

situaties en turfden hoeveel fouten er werden gemaakt en hoeveel van deze fouten tijdens 

het werk ontdekt en hersteld werden. Hij maakte hierbij onderscheid in verkeerde 

diagnoses (misinterpretatie van de situatie) en uitvoeringsfouten (slips). De helft van de 

uitvoeringsfouten werd door het team tijdens het werk ontdekt en hersteld, maar de 

verkeerde diagnoses bleven altijd onopgemerkt en werden pas ontdekt toen iemand van 

buiten, met een frisse blik, aan de situatie werd toegevoegd. Algemene conclusie was dat 

bijna tweederde van alle gemaakte fouten onopgemerkt bleven (Peters, 2006).  

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat fouten veelal veroorzaakt worden door een slecht 

systeem design of een slechte organisatiestructuur en niet door bewust onverantwoord 

gedrag, zoals ook in dit referaat naar voren zal komen. 

 

Daar informatiebeveiliging gaat over het beheersen van risico’s en een belangrijke 

risicofactor de mens is, zou een algemene norm die basisregels voorschrijft voor te 

nemen beveiligingsmaatregelen rekening dienen te houden met deze menselijke factor. 

 

 

Hoofdstuk 2.  Psychologische functieleer en het informatiemodel van 

Wickens 
 

Psychologie is de wetenschappelijke studie naar menselijk gedrag en menselijke mentale 

processen, in al zijn facetten. Enkele van deze facetten zijn: de mens in groepsverband 

(sociale psychologie), de mens en zijn onbewuste danwel zijn onderbewustzijn (psycho-

analyse), de mens en zijn persoonlijkheidskenmerken, de werking van de menselijke 

hersenen (neuropsychologie). Een apart onderdeel van de psychologie richt zich op de 

taakuitvoerende mens: de psychologische functieleer. Een algemene definitie van 

functieleer luidt:  “de studie naar hoe mensen werk-gerelateerde taken uitvoeren in de 

context van een mens-machine interactie, en hoe gedragsvariabelen en niet-

gedragsvariabelen deze taakuitvoering beïnvloeden” (Wickens, 1992). Dit is nog een zeer 

brede definitie, die zich uitstrekt van de maximale fysieke spierkracht van mensen, tot de 

temperatuur op de werkplek. De focus van dit referaat ligt op de informatie-verwerking 

van mensen bij het uitvoeren van een taak: de cognitieve psychologie.  

 

Als algemeen uitgangspunt voor de menselijke informatieverwerking ontwierp Wickens 

een kwalitatief model zoals weergegeven in figuur 1, samengesteld vanuit meerdere 

onderzoeksresultaten en theorieën (Wickens noemt onder andere Broadbent, 1958; Smith, 

1968; Sternberg, 1969; Welford, 1976). 
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Figuur 1 - het menselijke informatie verwerkingsmodel, uit Wickens 1992 

 

Wickens benadrukt dat deze visualisatie niet letterlijk genomen moet worden, maar 

schematisch een overzicht geeft van de verschillende stadia waarmee mensen informatie 

verwerken. Daarmee is het een zeer bruikbaar model om per stap de beperkingen van 

menselijke informatieverwerking te bekijken en daaruitvolgend per stadium het wat, 

waarom en voorkomen van fouten te bespreken. 

 

Hieronder volgt een korte uitleg over de verschillende onderdelen van het model 

(Wickens, 1992), waarna de belangrijkste stappen verder beschreven worden  : 

 

• Zintuiglijke ontvangst (sensory processing): het ontvangen van informatie, door 

functioneel psychologen vaak aangeduid als een stimulus, middels een van de vijf 

zintuigen.  

 

• Short-Term Sensory Store (STSS): een zeer tijdelijke, vrijwel letterlijke opslag  

van de stimulus ergens in het geheugen. Deze opslag is “pre-attentive”, wat wil 

zeggen dat het bewaren van de impuls geen bewuste aandacht vraagt. Auditieve 

informatie wordt net iets langer bewaard dan visuele informatie, denk aan 1 tot 

maximaal 4 seconden, waardoor we met een kort interval beter in staat zijn 

achteraf nog dingen te “horen” dan te “zien”. Voor informatiebeveiliging speelt 

dit ultrakorte zintuiggeheugen nauwelijks een rol van betekenis, zodat we het hier 

verder buiten beschouwing laten.  

 

• Zintuiglijke waarneming (perception): De stimulus wordt pas daadwerkelijk 

waargenomen en herkend  op het moment  dat de informatie wordt verwerkt en 

gecatalogiseerd in de hogere regionen van het zenuwstelsel. 
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• Het korte termijn geheugen (working memory) en het lange termijn 

geheugen: de opslagplaats waar informatie naar toe kan worden gebracht, 

opgeslagen en waar informatie weer uit opgehaald kan worden. 

 

• Beslissen: na verwerking van de stimulus moet de ontvanger beslissen wat hij 

ermee gaat doen. Dit kan een weldoordachte actie zijn, maar vaker is dit een 

snelle, bijna automatische beslissing. 

 

• Response Execution: het uitvoeren van een reactie op de aangeboden informatie. 

De reactie vraagt vaak om het coördineren en uitvoeren van een aantal spieracties 

en levert dan een meer of minder geslaagd resultaat op. 

 

• Feedback: we controleren de consequenties van onze acties en reacties via een 

feedback-loop, vaak weer via een zintuiglijke waarneming waardoor het proces 

weer van voor af aan begint. 

 

• Attention resources: de beschikbare aandacht en energie die mensen hebben. De 

hoeveelheid is beperkt en mensen maken keuzes over de zaken waar ze hun 

aandacht en energie op willen richten. 

 

 

2.1 Zintuiglijke ontvangst 

 

Het klinkt als een open deur dat het verwerken van informatie voor mensen begint bij het 

waarnemen van de informatie. Toch zit er een groot verschil tussen het fysiek kunnen 

ontvangen van een stimulus en het daadwerkelijk bewust waarnemen. Bij het ontvangen 

van een stimulus gaat het om het kunnen detecteren van het signaal, vaak in een 

omgeving waar ook veel niet relevante signalen (ruis) aanwezig is. Dit is het niveau van 

de kegeltjes en staafjes in het oog, die al dan niet een elektrisch signaal doorsturen naar 

de hersenen. Dit klinkt triviaal in het kader van IT-informatiebeveiliging, maar het blijkt 

toch zeer zinvol om stil te staan bij het feit dat informatieverwerking begint bij het 

kunnen waarnemen van de informatie. Er zijn genoeg situaties te bedenken waarbij het 

kunnen waarnemen van het juiste signaal problemen oplevert, denk bijvoorbeeld aan het 

bekijken van een röntgen foto of  een bewaker die meerdere monitors in de gaten moet 

houden: een klein kleurverschil op de foto of een verdacht bewegend persoon op een 

scherm is gemakkelijk over het hoofd te zien.  

 

De activiteiten van oog en hersenen kunnen met metingen, bijvoorbeeld EEG, MRI of 

een CT-scan goed in beeld worden gebracht. Uit deze metingen blijkt dat hersenactiviteit 

toeneemt naarmate de stimulus duidelijker is, maar belangrijker nog dat de hersenen al 

waarnemingsactiviteit vertonen zonder dat een persoon aangeeft iets waargenomen te 

hebben. Met andere woorden, dat iets aanwezig is en door bijvoorbeeld het oog 

ontvangen wordt, betekent nog niet dat het ook bewust wordt waargenomen. Om in 

beveiligingstermen te blijven: als een foutmelding wordt weergegeven tussen honderden 

andere meldingen, is de kans klein dat de melding ook bewust gesignaleerd wordt. 
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Het is van belang hier wat dieper op in te gaan, omdat blijkt dat mensen over het 

algemeen slecht presteren als het gaat om het waarnemen van signalen op een monitor 

(Wickens, 1992). In zijn simpelste vorm is een signaal wel of niet aanwezig, en wordt dit 

signaal wel of niet bewust waargenomen.  

 

Dit levert een twee bij twee matrix op: 

 

 

              Signaal 

       Aanwezig        afwezig     

   

 

 

   

   

   

  

 

 

Een signaal, of dit nu auditief of visueel is, genereert neurale activiteiten in de hersenen: 

hoe sterker het signaal, hoe meer neuronen geactiveerd worden. Nu zijn neuronen altijd 

actief omdat er altijd signalen worden verwerkt, de eerder genoemde “ruis” . Voor het 

daadwerkelijk detecteren van een signaal bestaat een kritische drempelwaarde voor de 

neurale activiteit. Is het signaal niet duidelijk genoeg ten opzichte van de ruis, dan wordt 

de drempelwaarde niet gehaald en wordt het signaal gemist. 

 

Het niet waarnemen van een signaal kan dus ofwel terecht zijn, ofwel onterecht. De 

hoeveelheid missers die geoorloofd is, is situatie afhankelijk. Bij het scannen van 

vliegtuigbagage op aanwezige bommen is het niet de bedoeling dat de dienstdoende 

beveiligingsbeambte af en toe een bom mist. Als iemand een regenwolk over het hoofd 

ziet bij het bekijken van een buienradar kan dat lastig zijn, maar het is geen kwestie van 

leven of dood. Laboratoriumexperimenten hebben aangetoond dat het aantal missers en 

valse alarmen kan oplopen tot 40 procent bij scanopdrachten die langer dan ongeveer een 

half uur duren, een percentage dat somber stemt (Wickens, 1992).  

 

 

2.2 Zintuiglijke waarneming 

 

De stimulus wordt pas daadwerkelijk waargenomen en herkend  op het moment  dat de 

informatie wordt verwerkt en gecatalogiseerd in de hogere regionen van het zenuw 

stelsel. Men gaat ervan uit dat de informatie contact moet leggen met een unieke neurale 

code in de hersenen die vooraf geleerd en opgeslagen is, vandaar de pijl van het lange 

termijn geheugen naar de “perception” in het model van Wickens.  

 

Het bestaan van een basisniveau van neurale activiteiten en een drempelwaarde waarbij 

iemand een specifiek signaal herkent zijn al eerder genoemd. Dit basisniveau van neurale 

activiteiten is echter niet stabiel: hoe meer “ ruis”  er in een omgeving is, hoe hoger het 

niveau van neurale activiteiten. Soms bereikt  de basis-neurale activiteit de 

drempelwaarde: het moment waarop iemand beslist dat een signaal aanwezig is terwijl dit 

                                            

     Waargenomen               Ja             

 

Raak  

 

 

Vals alarm 

                                           

                                         Nee 

 

Mis 

 

Terecht 

genegeerd 
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feitelijk niet het geval was: een vals alarm. Hoe meer het te detecteren signaal lijkt op de 

ruis in een omgeving, hoe meer gemiste signalen en hoe hoger het aantal keren dat een 

vals alarm wordt gegeven. Voor het beter detecteerbaar maken van een signaal gelden 

een aantal basisregels uit de grafische vormgeving van gebruiker-interfaces om visuele 

verwarring te minimaliseren:  

 

• Zorg dat uitsluitend relevante informatie gepresenteerd wordt; vermijd zoveel 

mogelijk “ruis” in de gepresenteerde informatie  

• Zorg voor kleurverschillen om de belangrijkste informatie naar voren te laten 

komen. De kleuren moeten consequent worden toegepast en moeten 

overeenkomen met de verwachting van een persoon (rood = gevaar, groen = 

veilig). 

• Zorg dat de verschillende items op een beeldscherm verschillend van vorm zijn 

• Zorg dat verschillende informatie op een beeldscherm ruimtelijk van elkaar 

gescheiden is 

• Zorg dat informatie waarmee gewerkt moet worden zichtbaar is, en niet verborgen 

op een ander tabblad of onder een button 

• Zorg dat informatie logisch gegroepeerd staat naar functionaliteit 
  (Oborne, 1995) 

 

Naast de fysieke detecteerbaarheid van een signaal bestaat ook een menselijke variabele 

die van invloed is op het aantal treffers en missers: de antwoordgewoonte. Sommige 

mensen neigen ernaar om sneller “ ja” te zeggen, ook al is er geen signaal, andere mensen 

hebben een meer conservatieve inslag en besluiten sneller “nee, geen signaal”. Welke 

antwoordgewoonte beter is, is situatie afhankelijk, van belang is hier dat de 

antwoordgewoonte middels instructies tot op zekere hoogte is te beïnvloeden. De 

instructie kan bijvoorbeeld luiden “ bij twijfel nee”, of “bij twijfel ja” en is natuurlijk 

afhankelijk van de (financiële) gevolgen van de beslissing (Wickens, 1992). Het is een 

afweging hoeveel missers en valse alarmen men acceptabel vindt.   

 

De detecteerbaarheid van het signaal is dus van belang, evenals de antwoordgewoonte 

van een persoon. Een derde belangrijk element in het onderscheiden van een signaal is de 

beschikbare tijd; uiteraard geldt hoe meer tijd beschikbaar hoe groter de kans dat een 

signaal opgemerkt wordt, en hoe meer elementen gesignaleerd moeten worden, hoe meer 

tijd men nodig heeft. Hoe hoger de kosten bij het missen van een signaal, hoe meer tijd 

gereserveerd moet worden om het signaal te kunnen waarnemen. Ook hier kunnen 

instructies een rol spelen om de aandacht van de taakuitvoerder op de waarnemingstaak 

te vestigen (Wickens, 1992). Het onderwerp aandacht komt verder aan de orde in 

paragraaf 2.7.   

 

Er is een belangrijke uitzondering op de regel dat meer elementen meer waarnemingstijd  

vragen: als het te ontdekken element op één opvallende dimensie verschilt van de overige 

elementen, bijvoorbeeld felrode foutmeldingen tussen verder zwarte tekst. In dat geval 

neemt de tijd die nodig is om de signalen te detecteren nauwelijks toe, waarbij direct 

opgemerkt moet worden dat wanneer de foutmelding zowel in zwart als in rood 

weergegeven kan worden, de benodigde waarneemtijd juist wel dramatisch toeneemt. 

Tenslotte blijkt dat het geven van training een significant positief effect heeft op de tijd 

die nodig is om een signaal waar te nemen (Oborne, 1995). 
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Voor IT-beveiliging zijn de bovenbeschreven zintuiglijke ontvangst en zintuiglijke 

waarneming van belang op de momenten dat er via beeldschermwerk of met papieren 

overzichten gewerkt wordt. Dit is op het moment van de initiële invoering van data, de 

momenten van onderhoud, de momenten van achterafcontrole van de instellingen en bij 

het bekijken van rapportages en overzichten.  

 

Er van uit gaande dat mensen signalen over het hoofd kunnen zien, zou een IT-audit 

standaard een aantal zaken moeten controleren vanuit het oogpunt van volledigheid en 

beschikbaarheid van informatie :  

 

1) Is de relevante data makkelijk detecteerbaar voor de personen die met de 

informatie moeten werken ?  Hierbij gelden de regels die voortkomen uit een 

goede grafische vormgeving. 

2) Welke (indirecte) werkinstructies zijn er afgegeven door het hoger 

management voor het mogen missen van signalen ? 

3) Hoeveel tijd heeft een beeldscherm medewerker voor het detecteren van 

informatie ? 

4) Krijgen nieuwe operators een training op hun nieuwe monitoring taak ? 

 

 

2.3 Het geheugen 

 

Mensen hebben een opslagplaats waar informatie naar toe kan worden gebracht, 

opgeslagen en waar informatie weer uit op kan worden gehaald. Een drie stappenproces 

en zoals zo vaak, bij ieder van de drie stappen kan er iets mis gaan: de informatie kan op 

de verkeerde manier naar het geheugen worden gebracht, de informatie kan verkeerd 

worden opgeslagen en tenslotte kan het misgaan op het moment dat de informatie nodig 

is en weer moet worden opgehaald. Het geheugen bestaat uit twee verschillende 

mechanismen: het korte en het lange termijn geheugen. Het lange termijn geheugen is, 

om in computertermen te blijven, de harde schijf van de mens waar alle informatie in ligt 

opgeslagen. Het korte termijn geheugen -ook wel werkgeheugen genoemd- fungeert als 

een soort kladblok met drie functies (Wickens, 1992) :  

 

a) een tijdelijke opslag voor informatie die vervolgens weer verdwijnt  

b) een plek waar we mentale representaties van gebeurtenissen kunnen   

     vergelijken, bewerken, evalueren of onderzoeken en  

c) opslaan van nieuwe informatie tot deze is gecodeerd en in het lange termijn      

     geheugen is gezet. 

  

Alcohol beïnvloedt onder meer de verbinding tussen het korte en het lange termijn 

geheugen: met genoeg glazen op wordt informatie niet meer goed opgeslagen van het 

korte in het lange termijn geheugen. Dit verklaart waarom mensen onder invloed 

dezelfde vraag na een paar minuten opnieuw kunnen stellen. Ook is dit de verklaring 

voor de zogeheten “zwarte gaten” na een stevig drinkgelag, mensen hebben gewoonweg 

niet opgeslagen wat ze hebben gedaan. Informatie wordt onder invloed ook niet meer 

goed opgehaald uit het lange termijn geheugen: namen, adressen, gebeurtenissen die in 

normale omstandigheden altijd paraat zijn, willen met alcohol nog wel eens onvindbaar 

blijven in het geheugen, dat wil zeggen, het wordt wel gevonden maar  niet verplaatst 

naar het korte termijn geheugen en dus kunnen we er niet mee werken. (Bloom, 1988).  
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2.3.1 Het korte termijn geheugen 

 

Het is niet verbazend dat de belangrijkste beperking van het korte termijn geheugen de 

korte termijn is waarmee informatie kan worden bewaard; iemand kan je een 

telefoonnummer vertellen en je kunt naar de telefoon lopen om het nummer te bellen. Dit 

gaat goed, tenzij je onderweg even wordt afgeleid –dan ben je het nummer alweer 

vergeten als je bij de telefoon aankomt. 

 

Naast de factor tijd wordt  het korte termijn geheugen beperkt door capaciteit: gemiddeld 

7 items (plus of min 2) kunnen tegelijkertijd worden opgeslagen. Wellicht bestaan er 

individuen die met meer gegevens kunnen werken, maar over het algemeen is dit aantal 7 

zo universeel dat psychologen spreken over “the magical number seven”. Hiermee vormt 

het korte termijn geheugen een van de voornaamste capaciteitproblemen in de menselijke 

informatie verwerking (Wickens, 1992). Een goedgetrainde operator die wordt geacht 

met meer dan negen informatie-items tegelijkertijd te werken zonder hulpmiddelen is 

kansloos, en negen items is niet veel in een vliegtuigcockpit tijdens een noodsituatie 

waarbij de verschillende informatie van alle kanten op je afkomt, of tijdens een 

crisisvergadering waar verschillende noodscenario’s met hun consequenties besproken 

worden. 

 

Er vindt een constante wisselwerking plaats tussen het korte en het lange termijn 

geheugen, waardoor lastig te definiëren is wat een “ item”  precies is.  Zeven 

willekeurige grote getallen zijn zeven items, maar zeven getallen die regelmatig oplopen 

(bijvoorbeeld 2,4,6,8...etc.) kunnen één item zijn, omdat een persoon bekend is met deze 

cijferreeks. De psycholoog George Miller, die als een van de eerste dit fenomeen 

wetenschappelijk onderzocht, heeft het niet over zeven  items maar over zeven “chunks” 

waarmee het korte termijn geheugen kan werken (Wickens, 1992).  

 

Deze mogelijkheid tot “chunking” biedt voordelen: het aantal losse items in het korte 

termijn geheugen kan toenemen en ook eenvoudiger worden opgeslagen in het lange 

termijn geheugen. Met name voor de effectiviteit van trainingen, die per definitie als doel 

hebben dat informatie in het lange termijn geheugen wordt opgeslagen is het van belang 

dat de aangeboden informatie zoveel mogelijk aan elkaar gerelateerd wordt zodat er         

“chunks” ontstaan (Oudkerk, 1994).  

 

Items opgeslagen in het korte termijn geheugen worden beïnvloed door items die net iets 

eerder of net iets later in het korte termijn geheugen worden gezet, zeker als de items een 

zekere gelijkenis tonen. Voor een betere prestatie is de richtlijn dan ook om items  

 

a) niet teveel op elkaar te laten lijken wat uiterlijk of klank betreft  

b) alfanumerieke en numerieke codes te gebruiken  

c) codes te gebruiken die makkelijk te onthouden zijn (6666 is makkelijker te 

onthouden dan 8471) en  

d) te zorgen voor een tijdsinterval tussen het aanbieden van een item en een ander 

item dat gelijkende codes gebruikt.  

(Wickens, 1992) 
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Voor iedereen die eens een uitdraai heeft laten maken van de beveiligingsinstellingen van 

openstaande poorten op een aantal unix systemen is duidelijk dat deze regels niet altijd 

worden nageleefd, waardoor gemakkelijk fouten optreden. 

 

 

2.3.2 Het lange termijn geheugen 

 

Het is niet bekend op welke manier informatie fysiologisch opgeslagen wordt in het 

geheugen, met andere woorden, hoe de link precies ligt tussen neurotransmitters in de 

hersenen die positieve/negatieve elektriciteitladingen vuren en de informatie die hiermee 

is opgeslagen.  Wat wel is aangetoond, zijn in ieder geval twee verschillende manieren 

van kennisopslag: declaratieve kennis, oftewel feitenkennis over hoe de wereld in elkaar 

zit of hoe het veiligheidsbeleid van een organisatie geformuleerd is, en procedurele 

kennis waarin de regels zijn opgeslagen hoe dingen gedaan moeten worden. Beide 

opslagmechanismen zijn natuurlijk interactief, maar kunnen wel los van elkaar 

functioneren. Iemand kan perfect weten hoe de veiligheidsinstellingen van zijn computer  

zouden moeten zijn, maar geen flauw idee hebben hoe dit voor elkaar te krijgen. 

Omgekeerd, iemand kan precies weten hoe de instellingen aan te passen, maar geen benul 

hebben waarvoor hij dit zou moeten doen (Wickens, 1992).  

 

Zowel declaratieve als procedurele kennis zijn te coderen als akoestisch, visueel of 

semantisch materiaal wat vervolgens opgeslagen kan worden en wanneer nodig, weer uit 

het geheugen opgehaald kan worden. Het opslaan gebeurt volgens een bepaalde ordening 

–een mentaal model, waarbij verschillende informatie min of meer hiërarchisch in een 

soort netwerkstructuur wordt geplaatst. Hierbij worden clusters gevormd van verwante 

herinneringen. Min of meer hiërarchisch wil zeggen dat bepaalde begrippen zoals  

“huismus” niet uitsluitend en alleen via het pad “dier -> vogel -> huismus” benaderd 

kunnen worden. Via de kruiswoordraadsel omschrijving “ iemand die graag en veel thuis 

zit, zeven letters”  kan iemand ook op huismus komen, waarbij naar alle 

waarschijnlijkheid niet eerst aan “ dier”  en “ vogel”  is gedacht. Dit voorbeeld illustreert 

ook meteen de netwerkstructuur: begrippen, concepten en visuele herinneringen zijn op 

verschillende manieren en op verschillende niveaus aan elkaar gelinkt. Dit netwerk kan 

ook zeer behulpzaam zijn bij het ophalen van een specifieke herinnering, bijvoorbeeld de 

naam van een bepaald persoon. Als we deze herinnering voor het gemak –dit is een sterke 

vereenvoudiging van de werkelijkheid- even voorstellen als een specifieke neuron in de 

hersenen die maar niet “geraakt”  wil worden via een bepaald logisch pad (man -> 

medewerker UvA -> ??naam??), dan kan het nuttig zijn om aan de context te denken 

waar de naam voor het eerst gehoord werd: “het was in een kroeg, ’s avonds, ik sprak met 

mevrouw Visser, we hadden het over sport, we dronken mineraalwater, zij vertelde toen 

een leuk verhaal over haar vriend Theuerzeit die werkt op de UvA... Theuerzeit heette die 

man.”  Als de neuronen in het herinneringsnetwerk rondom een specifieke herinnering 

voldoende geactiveerd worden, dan is de kans groter dat de specifieke neuron met de 

specifieke herinnering ook plotseling geraakt wordt (Oudkerk, 1994). 
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Softdrugs staan erom bekend dat deze zoveel vreemde en onverwachte associaties 

oproepen. Dit komt waarschijnlijk  doordat het netwerk rondom een herinnering meer 

willekeurige signalen naar omliggende herinneringen afvuurt (of de drempel naar deze 

omliggende herinneringen wordt verlaagd), waardoor concepten en mentale modellen 

die gewoonlijk van elkaar gescheiden zijn toch plotseling met elkaar worden verbonden. 

De vorming van de concepten en clusters is ook goed te onderzoeken bij de 

taalontwikkeling van kleine kinderen, deze hebben soms ook totaal onverwachte, maar 

volstrekt logische associaties in hun taalgebruik (Bloom, 1988).  

 

In het lange termijn geheugen wordt ook informatie geclusterd, vergelijkbaar met de  

“chunks” van Miller. Dit clusteren kan getraind worden. Zowel aan net beginnende 

schakers als aan schaakexperts wordt gevraagd even naar een ingewikkeld middenspel 

op een schaakbord te kijken en deze stelling daarna te reproduceren. De beginnende 

schakers maakten veel fouten, de schaakexperts wisten de stellingen zonder meer te 

reproduceren. Als echter een vergelijkbaar aantal schaakstukken op willekeurige 

plaatsen op het bord werden gezet, en dus niet een in het echt voorkomende situatie 

weergaven, scoorden de experts even slecht als de beginnende schakers. De 

schaakexperts clusteren de wel bestaande stellingen aan de (vaste)  patronen van 

aanvallen en verdedigende stellingen in hun hoofd, en weten op deze manier de situatie 

naadloos te reconstrueren (Gobet, 2004). 

 

Het ophalen van informatie uit het geheugen gebeurt via twee redelijk onafhankelijke 

mechanismen: terugroepen en herkennen. Terugroepen heeft betrekking op de situatie dat 

de informatie in zijn geheel en in de juiste volgorde opgehaald wordt. Bij herkennen is er 

alleen sprake van een ja/nee antwoord op de vraag of informatie is opgeslagen in het 

lange termijn geheugen. Het grote verschil tussen terugroepen en herkennen zit in de 

aanwezigheid van externe informatie: bij herkenning wordt informatie, bijvoorbeeld een 

lijst van mogelijke computercommando’s in een pulldownmenu gepresenteerd en kan de 

gebruiker kiezen welke optie hij wil uitvoeren. Bij terugroepen moet de gebruiker zich 

het complete commando zelf herinneren en (foutloos) intypen.  Het zal duidelijk zijn dat 

herkenning een makkelijker taak is dan terugroepen: hoewel we ons een stukje informatie 

niet meer exact kunnen herinneren, herkennen we het wel als we het voor ons zien 

(Oudkerk, 1994).     

 

Een aantal kenmerken van het langetermijn geheugen zijn nog vermeldenswaardig. 

Net als bij het korte termijn geheugen kunnen bij zowel terugroepen als herkenning 

interferentie en verwarring optreden als de opgeslagen informatie teveel op elkaar lijkt en 

ongeveer gelijktijdig zijn opgeslagen. Ook hier geldt weer de regel om te zorgen voor een 

tijdinterval als er verschillende informatie opgeslagen moet worden die veel op elkaar 

lijkt.  Het belang van de aanwezigheid van context gerelateerde aanwijzingen (een 

netwerk van gerelateerde concepten) is al eerder genoemd, vooral als deze aanwijzingen 

zo duidelijk zijn dat ze meer een beroep doen op herkenning dan op terugroepen. 

Tenslotte is de factor tijd nog van belang: we herinneren ons recentere informatie beter 

dan oudere informatie (Wickens, 1992).  
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De kennis over het korte en lange termijn geheugen vindt zijn praktische toepassing 

vooral in het ontwikkelen van cursusmateriaal en trainingen. Lesmateriaal en trainingen 

kunnen gericht zijn op het vergroten van declaratieve kennis, procedure kennis of beiden. 

Het is taakafhankelijk welke methode het meest effectief en efficiënt is. Procedurele 

kennis kan snel de vorm van een automatisme aannemen, maar dit heeft alleen zin  als de 

taak en de gewenste respons consistent zijn over verschillende situaties (Wickens, 1992). 

De mogelijke veiligheidsinstellingen van een windowsplatform verschillen van die op 

een unixplatform. Procedurele trainingen en lesmateriaal voor het windowsplatform zijn 

dan ook van weinig waarde voor een unix-omgeving. Zijn de trainingen echter meer 

gericht op declaratieve kennis, dan is de informatie veel beter overdraagbaar. 

Informatiebeveiliging en risicobeheersing zijn voor de meeste mensen redelijk abstracte 

begrippen als het om IT gaat. Vaak ziet men niet in waar de risico’s nu eigenlijk uit 

bestaan. Bij een training of inwerkperiode voor een beveiligings-operator lijkt het leggen 

van een basis aan declaratieve kennis dan ook aan te raden. 

 

Uiteraard is het ook van belang hoe vaak de informatie herhaald wordt en op welke 

manier dit gebeurt. Visuele en auditieve opslag zijn verschillende mechanismen, dus het 

meest effectief is om informatie op beide manieren aan te bieden. Afbeeldingen en tekst 

op papier hebben het grote voordeel dat het materiaal nog eens nagelezen (dus herhaald) 

kan worden. Het codeer- en opslagmechanisme wordt gestoord als de persoon onderwijl 

bezig is met alternatieve taken (Wickens, 1992). Dit lijken allemaal zeer voor de hand 

liggende zaken, maar hoe vaak komt het niet voor dat een “training on the job” bestaat uit 

wat desgevraagde mondelinge uitleg van een collega, zonder papieren instructies, terwijl 

zowel vrager als collega tussentijds ook bezig zijn met andere dingen zoals inkomende 

telefoontjes ? 

 

De effectiviteit van de training en het lesmateriaal blijken in hoge mate afhankelijk te zijn 

van feedback, ofwel kennis van het resultaat. Als er teveel tijd zit tussen het uitvoeren 

van een taak en de terugkoppeling van het resultaat, dan treedt er weinig leereffect op, 

met het risico dat een verkeerde uitvoering wordt geleerd. Ook feedback tijdens het 

uitvoeren van de taak is niet altijd handig, want de feedback en eventuele verbeteracties 

kunnen al snel als “alternatieve taken” fungeren die het codeer en opslagmechanisme 

verstoren.  

Voor het ophalen van informatie is vooral de aanwezigheid van goede afvinklijsten van 

belang. Een goede checklijst doet een beroep op herkenning en bevat instructies hoe iets 

uitgevoerd moet worden (Wickens, 1992).  
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Om een beeld te krijgen van het risico op geheugenfouten kunnen de volgende vragen 

gesteld worden : 

 

Training/inwerkperiode  

5) Bestaat de training uit het overdragen van declaratieve kennis, procedurele kennis, 

of een mengvorm ? (afhankelijk van de functie is het een beter dan het ander) 

6) Hoe vaak wordt de informatie herhaald en kan de informatie nog eens 

teruggezocht worden ? 

7) Wordt er voldoende tijd genomen voor de training ? 

8) Wordt de training in een ongestoorde situatie gegeven ? 

9) Is er na een oefening een snelle terugkoppeling richting de trainee ? 

 

 

Tijdens een taakuitvoering  
10)  Is er een snelle terugkoppeling van het resultaat richting de taakuitvoerder ? 

11) Bestaan er duidelijke afvinklijsten die een beroep doen op herkenning in plaats 

van op terugroepen?  

 

 

2.4 Beslissen  

 

Na verwerking van de stimulus moet de ontvanger beslissen wat hij ermee gaat doen. Dit 

kan een weldoordachte actie zijn, maar vaker is dit een snelle, bijna automatische 

beslissing. De ontvanger kan ook besluiten de informatie even te bewaren (korte termijn 

geheugen) om bijvoorbeeld snel meer informatie te verzamelen voor een betere 

beslissing. Eventueel kan het besluit genomen worden de informatie voor langere tijd te 

bewaren (oftewel “ leren”) in het lange termijn geheugen (Oudkerk, 1994).  

 

Zoals reeds eerder genoemd bij de beschrijving van het lange termijn geheugen zijn er 

twee soorten kennisopslag: procedurele kennis en declaratieve kennis. Procedurele kennis 

bestaat uit een hele verzameling als-dan regels in het lange termijn geheugen. 

Procedurele fouten, ook wel ruled-based mistakes genoemd, treden op als een persoon de 

situatie herkent, of denkt te herkennen, en in zijn geheugen een verkeerde als-dan regel 

activeert (Wickens, 1992). Deze vorm van fouten worden verder behandeld in de 

paragraaf Response Execution.  

 

Declaratieve kennis heeft betrekking op feitenkennis: het begrijpen van hoe de wereld of 

een situatie in elkaar zit. Doet zich een keuzemogelijkheid voor die niet middels een 

parate als-dan regel kan worden opgelost, dan dient er eerst een diagnose van de situatie 

te worden opgesteld: wat is er aan de hand ? Vervolgens worden verschillende 

responsmogelijkheden bekeken: het kiezen uit een aantal alternatieven. De gevolgen van 

de keuze kunnen niet met zekerheid voorspeld worden, en dus worden de alternatieven 

gewogen op kosten en baten, met andere woorden, er wordt een –soms kleine- risico 

analyse uitgevoerd (Wickens, 1992).  
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Mensen presteren niet optimaal bij het diagnosticeren van een situatie en bij het kiezen 

van de meest logische respons. Vanwege de beperkte capaciteit van het korte termijn 

geheugen en de beschikbare resources kunnen mensen hooguit vier verschillende 

hypothesen tegelijkertijd in ogenschouw nemen. De beschikbare informatie wordt  

–vrijwel automatisch –gefilterd. Deze filtering neemt een aantal vormen aan (Wickens, 

1992). 

 

Mensen bekijken een situatie vaak met een soort vooringenomenheid, en baseren daar 

hun beslissingen op. Bij het onderzoeken van een situatie zijn mensen snel geneigd de 

moeilijke informatie over te slaan: beslissingen worden vaak gebaseerd op de meest 

zichtbare informatie in plaats van op de meest relevante informatie, de zogeheten salience 

bias. Informatie is relevant als de informatie 1) onderscheid maakt tussen verschillende 

hypothesen en 2) betrouwbaar is. De informatie van een onbetrouwbare bron, die 

eigenlijk ook niet veel nieuwe informatie toevoegt aan de te maken keuze, maar wel 

makkelijk toegankelijk en duidelijk aanwezig is, wordt ten onrechte even zwaar 

meegewogen als de wel betrouwbare en onderscheidende informatie (Wickens, 1992).  

 

Een ander bekend filtermechanisme is ankering: aan de hand van de eerst verkregen 

informatie wordt een eerste inschatting gemaakt van de situatie. De daarop volgende 

informatie wordt gebruikt om de eerste hypothese een klein beetje bij te stellen, maar 

mensen zijn niet snel geneigd om hun eerste hypothese snel helemaal overboord te 

gooien; dan zouden ze tijdelijk met twee hypothesen moeten werken en dat kost energie 

en geheugenruimte. Nieuwe informatie wordt daarom vaak niet op de juiste waarde 

ingeschat. Dit effect wordt versterkt doordat mensen op zoek gaan naar (en dus ook het 

vinden van) informatie die de gekozen hypothese bevestigt en om informatie die de 

hypothese weerspreekt, te vermijden. Hierdoor ligt het gevaar van tunnelvisie op de loer, 

een gevaar dat toeneemt naarmate de werk- en tijddruk groter zijn (Wickens, 1992). 

 

“Arkes and Harkness (1980) ... onderzochten de diagnose die specialisten stelden bij 

respectievelijk de symptomen van een klinische afwijking bij patiënten en de status van 

een hydraulisch industrieel systeem. Wanneer de mensen eenmaal een diagnose hadden 

opgesteld, werd hen gevraagd welke informatie ze hadden waargenomen. Alleen de 

informatie die in lijn was met de opgestelde diagnose werd herinnerd, en inconsistente 

informatie werd sneller vergeten. Daar kwam nog bij dat de proefpersonen informatie 

rapporteerden die ze niet in werkelijkheid hadden gezien, maar die wel in lijn was met de 

door hun gestelde diagnose.”  (Wickens, 1992, vertaald uit het Engels) 

 

Het advies om meerdere bronnen te raadplegen om deze vooringenomenheid te bestrijden 

ligt in theorie voor de hand, helaas is de praktijk een stuk lastiger. Als het aantal 

aanwezige informatiebronnen boven de twee uitkomt neemt de kwaliteit van de 

beslissing niet toe, de beslissing wordt alleen met een groter zelfvertrouwen genomen 

(Wickens, 1992). 

 

Dit verschijnsel is met veel experimenten aangetoond, variërend van psychiaters die 

vanuit verschillende bronnen (rapporten, eigen observaties, ooggetuigen verslagen etc.)  

informatie over een patiënt kregen en een diagnose moesten stellen, tot aan 

weervoorspellers die vanuit verschillende computersystemen  weervoorspellingen kregen 

aangeboden. (Wickens, 1992). Er is geen reden om aan te nemen dat auditors wel betere 

beslissingen nemen als meer dan twee informatiebronnen beschikbaar zijn.  
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Mensen hebben een grenzeloos vertrouwen in zichzelf, in hun eigen kunnen, het eigen 

geheugen en hun algemene kennis. Er is sprake van een structurele zelfoverschatting. De 

zekerheid en juistheid van zelf uitgevoerde diagnoses en eigen voorspellingen 

overschatten mensen hierdoor ook. Deze zelfoverschatting is vaak zo hoog, dat de 

uitkomst van geautomatiseerde hulpmiddelen  wordt gewantrouwd als deze resultaten 

opleveren die niet overeenstemmen met de zelfgemaakte voorspelling (Wickens, 1992): 

de computer heeft het simpelweg verkeerd, of de computer houdt geen rekening met de 

andere belangrijke verschillende factoren of, ook vaak gehoord, de computer werkt niet 

“met de praktijk waar ik wel mee te maken heb”.     

 

Over menselijke beslissingen en de valkuilen die op de loer liggen zijn hele 

boekenplanken vol geschreven, het valt buiten de scope van dit referaat om hier dieper op 

in te gaan. Vermeldenswaardig is nog dat de waarschijnlijkheid van zeer weinig 

voorkomende gebeurtenissen (een neerstortend vliegtuig op een computercentrum 

bijvoorbeeld) systematisch wordt overschat. Hier staat tegenover dat de 

waarschijnlijkheid van zeer vaak voorkomende gebeurtenissen (fraude door interne 

medewerkers) systematisch wordt onderschat. De risico inschatting van mensen lijkt 

voornamelijk gestuurd te worden door voorbeelden uit het lange termijn geheugen. Hoe 

meer eigen ervaringen of voorbeelden van een virusaanval in het geheugen aanwezig 

zijn, hoe groter de kans op een virusaanval wordt ingeschat, ongeacht of dit ondersteund 

wordt door de feiten. Hele specifieke gebeurtenissen die grote indruk hebben gemaakt 

(maar hoogst zelden voorkomen) blijven prominent aanwezig in het langetermijn 

geheugen met als gevolg dat de kans op herhaling van zo’n gebeurtenis wordt overschat 

(Oudkerk, 1994. Wickens, 1992). 

 

Bij het maken van beslissingen kunnen mensen  maar beter gebruik maken van 

hulpmiddelen die het keuzeproces, met alle betrokken objecten en de toe te kennen 

waarden, op gestructureerde wijze inzichtelijk maken. Deze hulpmiddelen kunnen 

gebruikt worden om het beslisproces te verbeteren door af te dwingen dat alle belangrijke 

aspecten meegewogen worden. Ook kunnen hulpmiddelen ingezet worden om een keuze 

te maken, door uitkomsten en eventuele alternatieven overzichtelijk te presenteren.  

 

Denk bij hulpmiddelen in het kader van informatiebeveiliging aan een gedocumenteerde 

en gestructureerd uitgevoerde business impact analyse voor het bepalen van de kritieke 

bedrijfsprocessen, en het uitvoeren van een gestructureerde risicoanalyse voor het 

bepalen van het gewenste beveiligingsniveau en een gedegen gewogen keuze voor de 

daaruitvolgende te nemen maatregelen. Dit alles bij voorkeur gebaseerd op feiten en 

cijfermateriaal en niet op intuïtie, brainstormsessies of herinneringen. 

 

Een tweede praktische toepassing is training in het maken van keuzes. Er zijn positieve 

resultaten gemeld bij het bewust maken van mensen van de filtermechanismen die ze 

toepassen. Een hulpmiddel is bijvoorbeeld mensen te dwingen om een alternatieve 

hypothese in ogenschouw te nemen. Ook het inbouwen van een “moment van bezinning” 

om te voorkomen dat beslissingen onder te grote tijdsdruk worden genomen lijkt positief 

uit te pakken. Het is hiervoor dat in enkele nucleaire installaties de regel is opgesteld dat 

in een noodsituatie een operator een bepaalde (korte) periode helemaal niets mag doen 

alvorens verdere actie te ondernemen.  Tenslotte is de rol van directe feedback over de 

genomen beslissing erg belangrijk: directe terugkoppeling over de mate van succes -of 
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falen- van de gemaakte keuzes bestrijdt het overzelfvertrouwen dat mensen van nature 

eigen is (de mate van succes is in de praktijk bijna altijd lager dan wat mensen verwacht 

hadden). Het is hierbij van groot belang dat er niet teveel tijd zit tussen de keuze en de 

feedback: mensen betwijfelen liever de betrouwbaarheid van de terugkoppeling  dan de 

kwaliteit van hun keuze (Wickens, 1992). 

 

Voor het minimaliseren van beveiligingsrisico’s bij beslissingen kan met de volgende 

punten rekening gehouden worden : 

 

12) Is er bij het bepalen van de te beveiligen objecten gebruik gemaakt van een 

gedocumenteerde en gestructureerde business impact analyse methode ? Is er bij 

het bepalen van het gewenste niveau van beveiliging gebruik gemaakt van een 

gedocumenteerde en gestructureerde risico-analyse ? 

13) Wordt het opstellen van alternatieve hypothesen gestimuleerd of afgedwongen ? 

14) Worden of zijn de beslissingen onder grote tijdsdruk genomen ? 

15) Bestaat er snelle terugkoppeling over het resultaat van gemaakte keuzes ? 

 

 

2.5 Response uitvoering (response execution) 

 

De beslissing om op informatie te reageren, is duidelijk gescheiden van het daadwerkelijk 

uitvoeren van de respons. De reactie vraagt vaak om het coördineren en uitvoeren van 

een aantal (spier)acties; dit kan een goed of minder goed resultaat opleveren, maar staat 

los van het besluit om actie te ondernemen. 

 

De snelheid en juiste uitvoering van de reactie wordt met name bepaald door het 

automatisme waarmee de handeling wordt uitgevoerd. Er bestaan drie niveaus waarop 

beslissingen worden genomen en acties worden uitgevoerd: skill-based niveau, rule-based 

niveau en knowledgebased niveau. Acties op skillbased niveau worden vrijwel 

gedachteloos en zonder extra inspanning uitgevoerd, een niveau wat voornamelijk door 

veelvuldig oefenen (training) wordt bereikt.  Rule-based acties vergen meer mentale 

inspanning: de juiste regel moet geselecteerd worden. Knowledge based niveau heeft 

betrekking op nieuwe problemen en vaak ook nieuwe acties die moeten worden 

uitgevoerd en zijn daardoor het minst geautomatiseerd (Oudkerk, 1994).  

 

Menselijke fouten kunnen ook op deze drie niveaus gecatalogiseerd worden, waarbij het 

binnen de functionele psychologie gangbaar is om onderscheid te maken tussen fouten in 

onbewust gedrag (skillbased niveau) en fouten in bewust gedrag (knowledge based 

niveau). Rule-based fouten kunnen zowel onbewust als bewust gemaakt worden, en 

hangen hier dus tussenin. Fouten in onbewust gedrag zijn weer te onderscheiden in 

uitglijders en afdwalingen (slips and lapses), fouten in bewust gedrag kunnen worden 

onderverdeeld in vergissingen (mistakes) en overtredingen (rule violations). (Wickens, 

1992, Overbeek, Lindgreen & Spruit, 2005). 
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Figuur 2 – Menselijke fouten in de context van informatieverwerking, uit Wickens 1992.  

 

 

Vergissingen op kennisniveau  en alle overtredingen, de bewuste fouten – in figuur 2 

gecombineerd als mistakes-  komen voort uit het maken van een bewuste maar verkeerde 

beslissing. Overtredingen, bewust niet nakomen van de voorschriften, zijn vanuit 

cognitief psychologisch oogpunt het minst interessant, omdat hier de persoon in kwestie 

willens en wetens tegen de regels zondigt. Wijzen op de regels, sancties opleggen bij 

overtredingen, belonen van juist gedrag en aannemen van betrouwbaar personeel zijn 

hierbij voor de hand liggende maatregelen.  

 

Lastiger wordt het bij vergissingen, omdat hier de persoon  faalt in het kiezen van de 

juiste actie vanwege tekortkomingen in de waarneming, het geheugen of kennis. Kennis 

fouten (knowledge-based mistakes) worden veroorzaakt door het onvoldoende begrijpen 

van een situatie, iets wat in de vorige paragraaf al aan de orde is gekomen;  

misinterpreteren van informatie, niet kunnen verwerken van alle informatie, niet in 

overweging nemen van mogelijke alternatieven, etc.  Beslissingen worden dan genomen 

op basis van onvolledige kennis van de situatie.  

 

Geheugenfouten, ruled-based mistakes, zijn bijna nog gevaarlijker, omdat hierbij de 

persoon de situatie herkent, of denkt te herkennen, en in zijn geheugen een verkeerde als-

dan regel activeert: als dit de situatie is, dan moet ik zo handelen. De situatie kan 

verkeerd worden ingeschat (het als gedeelte klopt niet), de verkeerde actie kan 

geselecteerd worden (het dan gedeelte), of de hele verkeerde als-dan regel kan 

tevoorschijn worden gehaald terwijl deze net niet op de situatie van toepassing is. De 

keuze van een als...dan regel wordt met name bepaald door het aantal malen dat de regel 

vaker is toegepast en het aantal malen dat het toepassen van de regel succes lijkt te 

hebben opgeleverd. Het kiezen van een verkeerde regel komt met name voor wanneer 

zich een uitzondering op een bekende situatie voordoet: de regel is normaal gesproken 

effectief, behalve in het geval onder handen. Het komt nog wel eens voor dat het “ als...” 

gedeelte in een situatie niet feitelijk wordt vastgesteld, maar wordt aangenomen terwijl de 
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operator toch overgaat op het uitvoeren van het “dan...” gedeelte (Wickens, 1992). 

Operators dienen hier alert op te zijn en de informatie die wordt aangeboden om het 

“als...” gedeelte te interpreteren moet zo volledig en betrouwbaar mogelijk zijn. Ook hier 

kunnen weer duidelijke geschreven instructies met voorbeelden en afvinklijsten helpen, 

evenals een duidelijke interface die volledig en betrouwbare informatie geeft in 

combinatie met een duidelijke status waarin objecten zich bevinden (staat iets aan of juist 

uit).    

 

Het grote verschil tussen geheugenfouten (rule-based mistakes) en kennisfouten 

(knowledge-based mistakes) zit in het vertrouwen van de persoon waarmee de actie 

wordt uitgevoerd. Geheugenfouten worden vol zelfvertrouwen begaan, terwijl het 

selecteren van een juiste (of onjuiste) actie bij een situatie op basis van aanwezige kennis 

met meer onzekerheid gepaard gaat. Bovendien kost dit laatste veel meer energie (effort) 

en is de kans op het maken van een vergissing dus groter (Wickens, 1992). 

 

Bij fouten op skillbased niveau moet in het kader van informatiebeveiliging vooral 

gedacht worden aan type- en invoeringsfouten: de verkeerde toets wordt per ongeluk 

aangeslagen. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe sneller men werkt en hoe 

hoger de werkdruk is, des te groter de kans op invoeringsfouten (Meijmans, 1989).  

 

Het voorkomen van skill- en rulebased fouten heeft vooral betrekking op een logisch 

ergonomisch ontwerp van bedieningspanelen, waarbij rekening is gehouden met logische 

plaatsing van de bedieningsinstrumenten (uitgaande van de gebruikers, niet van de 

ontwerpers) en de logische bewegingsrichting van de knoppen (de meeste mensen 

verwachten dat als ze een knop naar beneden draaien, dat er dan iets omlaag gaat). Het 

lijkt triviaal, maar de gevolgen kunnen groot zijn. De stuurman van het vrachtschip dat in 

1989 voor de kust van Florida op de klippen liep, verklaarde later dat de oorzaak lag aan 

het stuurmechanisme op het schip dat tegengesteld werkte dan op boten gebruikelijk is. 

Een Boeing 737 stortte eind jaren tachtig boven Engeland neer omdat de bemanning de 

niet in brand staande rechtermotor dumpte, een fout hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt 

doordat het waarschuwingslampje voor brand in de linkermotor aan de rechterkant van 

het instrumentenpaneel was geplaatst. De historische laatste woorden vanuit de cockpit  

waren in ieder geval  “Fire-alarm in the engine”... “ Where ?”...”The right one...”, “ok, 

let’s drop  it...”  (Peters, 2006) 
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Voor het minimaliseren van beveiligingsrisico’s kunnen de volgende vragen gesteld 

worden : 

 

16) Bestaan er procedure- en regelbeschrijvingen ? Wordt gecontroleerd op naleving ? 

Worden sancties opgelegd bij niet naleven van de regels ? Wordt gewenst gedrag 

beloond ? 

17) Wordt een antecedentenonderzoek uitgevoerd bij de aanname van nieuw 

personeel, waarbij ook aandacht wordt besteed aan persoonlijke kenmerken die 

voor de baan nodig zijn ? 

18) Wordt een uitgangssituatie (het als...gedeelte)  volledig en betrouwbaar 

weergegeven ? 

19) Wordt duidelijk weergegeven wanneer iets een uitzonderingssituatie is, of afwijkt 

van wat gewoon is ? Moeten in dit geval extra stappen ondernomen worden om 

verder te kunnen, zodat het automatisme onderbroken wordt ? 

20) Ervaren de gebruikers de gebruikte tools en grafische interfaces als logisch en 

gemakkelijk om mee te werken ? 

     

 

2.6 Feedback 

 

Het is duidelijk dat we de consequenties van onze acties controleren via een feedback-

loop. Meestal zal dit visuele feedback zijn, maar onder bepaalde omstandigheden zal 

auditieve of gevoelsfeedback minstens even belangrijk zijn, denk aan de piep die je hoort 

of de klik die je voelt bij het indrukken van een toets. De ontdekking van fouten is zeer 

afhankelijk van de directe en betrouwbare feedback die de uitvoerder ontvangt over zijn 

handeling. Dit kan feedback zijn van de eigen waarneming (ook wel de interne feedback-

loop genoemd), het kan feedback zijn van de omgeving of feedback van een ander 

persoon (vaak aangeduid als externe feedback-loop). Het belang van effectieve, snelle 

feedback, zowel intern als extern, is groot voor een juiste taakuitvoering (Wickens, 

1992). Externe feedbackloops zouden middels proces- en procedurebeschrijvingen in een 

organisatie geborgd moeten zijn. 

 

De interne feedbackloop, het controleren van de eigen acties, is bij mensen redelijk 

effectief bij het herstellen van uitglijders en afdwalingen (slips and lapses, zie figuur 2). 

Het is dan wel van belang dat de feedback direct waarneembaar is. Een ander verhaal 

wordt het als er (langere) tijd zit tussen de actie en de feedback, zoals al even kort is 

aangestipt bij het nemen van beslissingen. Vaak is er dan sprake van een externe 

feedback-loop. Hoe meer tijd er zit tussen een ondernomen actie en de terugkoppeling 

hierover, des te minder effectief deze terugkoppeling is. Het gevaar bestaat dat door te 

late feedback verkeerde als...dan regels worden geleerd. Bij het ontbreken van feedback 

treedt vaak helemaal geen leereffect op, een groot probleem voor iedere 

beveiligingsprocedure; een manager gesteld voor de keuze tussen of meer productie en 

dus winst, of het implementeren van beveiligingsmaatregelen, zal sneller geneigd zijn te 

kiezen voor de winst. Het geld is vaak een snelle en positieve feedback op de beslissing, 

terwijl het nemen van veiligheidsmaatregelen vaak niet resulteert in welke feedback dan 

ook: in het beste geval gebeurt een ongeluk niet. Om Peters te citeren “As production is 

king, human error is foreseeable” (Peters, 2006). 
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Vanuit het perspectief van risicobeheersing kunnen de volgende vragen gesteld worden : 

 

21) Kunnen taakuitvoerders gebruik maken van een directe interne feedbackloop, met 

andere woorden, kunnen ze direct waarnemen wat ze doen ?  

22) Wordt het resultaat van handelen teruggekoppeld middels een externe 

feedbackloop ?  

23) Hoeveel tijd zit er tussen deze externe terugkoppeling en het handelen ? 

 

 

2.7 Aandacht (attention) en werkdruk 

 

Het menselijk informatieverwerkend systeem heeft geen onbeperkte 

verwerkingsmogelijkheden. Op het moment dat iets veel aandacht vraagt, gaat dit ten 

koste van andere verwerkingsprocessen  Denk maar aan het stoppen met een conversatie 

in een auto op het moment dat je een druk kruispunt nadert, of het lezen van een zin 

terwijl je hardop onafgebroken “dadada...” zegt (lezen en spreken maken gebruik van 

dezelfde taalgebieden in de hersenen). Hoe deze beperkt beschikbare aandacht fysiek in 

elkaar zit, en of er één centrale bron is waaruit geput kan worden of meerdere bronnen, 

maakt hier niet veel uit. Belangrijk is dat de bron een beperkte capaciteit heeft en dat 

mensen tot op redelijke hoogte zelf kunnen bepalen waar ze hun aandacht op willen 

vestigen. Werkinstructies die voorschrijven waar de aandacht op gericht moet worden 

zijn dan ook belangrijk, een mogelijke norm is al in paragraaf 2.2 behandeld (“Welke 

werkinstructies zijn er afgegeven door het hoger management voor het mogen missen van 

signalen ?”). 

 

Hoe beter een bepaalde activiteit geleerd is (lopen, fietsen) en hoe vaker een activiteit 

herhaald is (gebruik maken van een if-then regel in de procedurele kennis), hoe minder 

aandacht en energie de activiteit vereist en hoe meer er overblijft voor andere zaken die 

tegelijkertijd worden uitgevoerd. Het kritische element is dan ook de moeilijkheid en 

bekendheid met de activiteit. Hoe moeilijker en onbekender de activiteit, des te meer 

aandacht deze vraagt en des te meer energie deze kost, wat zich ook uit  in fysiologische 

verschijnselen als een kleinere pupil diameter en verhoogde hartslag. Hoe meer energie 

iets kost, hoe groter de kans op fouten, zeker als meerdere zaken tegelijkertijd uitgevoerd 

moeten worden.  Ook hier is weer goede training en oefening  belangrijk voordat iemand 

met nieuwe taken begint (Wickens, 1992).  

 

Hoe meer de tegelijkertijd uitgevoerde activiteiten op elkaar lijken, hoe groter de kans 

wordt dat we de verschillende activiteiten met elkaar gaan verwarren (resulterend in de 

“slips” van figuur 2), een effect dat versterkt wordt als er onder tijdsdruk gepresteerd 

moet worden. (Wickens, 1992) 

 

In eerdere hoofdstukken is al gerefereerd aan de nadelige gevolgen die een hoge 

werkdruk kan hebben op de menselijke informatieverwerking. Onder te hoge werkdruk, 

oftewel stress, neemt de waargenomen kwaliteit van informatie af (je ziet simpelweg 

minder relevante dingen), evenals de precisie van de reactie (te gehaast een verwerking 

uitvoeren).  Tevens zijn er verbanden aangetoond tussen te hoge werkdruk en een 

verminderd vermogen aandacht te verdelen en tussen te hoge werkdruk en verminderde 

capaciteit van het korte termijn geheugen en hiermee natuurlijk direct het vermogen om 
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dingen op te slaan in het lange termijn geheugen. Tot slot beïnvloedt een hoge werkdruk 

ook de kwaliteit van beslissingen (Meijmans, 1989).  

 

Het is van belang te realiseren dat het hier gaat om werkdruk zoals die door de mensen 

zelf ervaren wordt. Individuele verschillen en verschillende manieren om met een situatie 

om te gaan maken dat de ene persoon fluitend een taak uitvoert terwijl een ander bezwijkt 

onder de werkdruk van diezelfde taak. Oefening er ervaring kunnen de negatieve 

gevolgen van een hoge werkdruk verminderen, vooral door het ontlasten van het korte 

termijn geheugen. Procedurele en declaratieve kennis van een situatie bevorderen het 

“chunken” van informatie, eerdere ervaringen opgeslagen in het lange termijn geheugen 

helpen aanzienlijk om de ervaren werkdruk te verminderen (Wickens, 1992). Het trainen 

van operators is dus ook hier weer belangrijk.  

 

Er van uitgaande dat in noodsituaties de informatieverwerking nooit optimaal is, moet er 

vooraf op een dergelijke crisis geanticipeerd worden. Noodprocedures moeten simpel en 

duidelijk geformuleerd zijn, evenals de procedurele instructies die stap voor stap dienen 

te beschrijven wat te doen.  

Voor een goede informatiebeveiliging kan met deze punten rekening gehouden worden : 

 

24) Geven de medewerkers aan voldoende training te hebben gekregen om hun taak 

uit te voeren ? 

25) Welke indicatie geven de medewerkers zelf over de werkdruk ? 

26) Duiden objectievere cijfers als verzuim- en verloopstatistieken, periodiek 

bedrijfsgeneeskundig onderzoek, of aantallen bedrijfsartsbezoek op een te hoge 

werkdruk ? 

27) Zijn er duidelijke, korte procedurele instructies voor noodsituaties ? 

 

 

2.8  Menselijke fouten in breder perspectief 

 

De scope van dit referaat is de informatieverwerking bij individuele taakuitvoerders en de 

menselijke fouten die hierbij op kunnen treden. Toch is het nuttig om menselijke fouten 

kort in een bredere context te plaatsen.  

 

De beperkingen in menselijke informatieverwerking zijn vaak wel de direct aanleiding 

voor fouten bij het uitvoeren van een taak, maar lang niet altijd de achterliggende 

oorzaak. Mensen voeren hun taken in een werksituatie vaak uit binnen een 

organisatiestructuur, waarbij ze meestal afhankelijk zijn van andere mensen en de ter 

beschikking gestelde techniek (Reason, 2007).  

 

Veel problemen in werksituaties komen voort uit een verkeerde organisatiestructuur: 

verantwoordelijkheden zijn niet of niet helder belegd, incapabel management, 

onduidelijke communicatiestromen waardoor informatie-overdracht bemoeilijkt wordt, 

overvolle werkzaamheden bij te weinig personen, de organisatiecultuur resulterend in 

groepsdruk om maar door te gaan, onvoldoende tijd om gemaakte fouten te evalueren 

(Reason, 2007).  

 

Een ander veel voorkomend probleem is dat mensen onvoldoende gemotiveerd zijn om 

hun verantwoordelijkheid te nemen, of onvoldoende kennis hebben om hun taak naar 
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behoren uit te voeren. Het is noodzakelijk dat het management ook aandacht besteed aan 

beïnvloeding van gedrag naar een gewenste richting (Overbeek, 2005). 

 

Het management moet ook zorgdragen voor betrouwbare technische hulpmiddelen die de 

taakuitvoering van hun medewerkers ondersteunt. Verouderde techniek dient tijdig 

vervangen te worden. De systemen moeten gemakkelijk te onderhouden zijn. De 

aangeschafte technische hardware dient betrouwbaar te zijn. (Wickens, 1992)  

 

De psycholoog James Reason, die veel onderzoek heeft gedaan naar het ontstaan van 

menselijke fouten, maakt een onderscheid tussen de daadwerkelijke fouten (active errors) 

en potentiële fouten (latent errors) die al in een systeem of organisatie op de loer liggen, 

klaar om gemaakt te worden (Reason, 2007).  

 

Reason onderscheidt een aantal factoren die de bron kunnen vormen van potentiële 

fouten en daarmee de oorzaak kunnen zijn van actieve menselijke fouten of onveilige 

handelingen:  

 

Organisatie 

- Verkeerde organisatiestructuur 

-     Bedrijfsdoelstellingen in tegenspraak met veiligheid 

 

Techniek 

- hardware fouten 

- inadequate of niet bestaande bescherming tegen onveilig handelen 

- slechte onderhoudsprocedures 

Mensen 

- geen of onvoldoende training 

- slechte operationele procedures 

- onvoldoende sturing door management op overtredingen 

(Reason, 2007) 

 

Een aantal van deze factoren zijn wel aan bod gekomen, een aantal ook niet. In ieder 

geval zorgen zowel een slechte organisatorische context, als een gebrekkige techniek, als 

onvoldoende motivatie en kennis van mensen ervoor dat de kans op menselijke fouten al 

ruimschoots aanwezig is, nog voordat deze daadwerkelijk gemaakt zijn. Het bestrijden 

van menselijke fouten zonder oog te hebben voor de achterliggende oorzaken blijft 

dweilen met de kraan open. Het zal duidelijk zijn dat er verschillende soorten 

maatregelen noodzakelijk om zowel de techniek, de organisatie als het menselijke aspect 

te bestrijken. Een balans van verschillende soorten maatregelen zou op verschillende 

niveaus (beleidsniveau, tactisch niveau, uitvoerend niveau) binnen een organisatie 

geborgd moeten worden middels proces- en procedurebeschrijvingen (Overbeek, 2005). 

 

Een goed beveiligingssysteem, en een goede controle op deze beveiliging, zouden er 

verstandig aan doen om in hun opzet rekening te houden met deze verschillende 

achterliggende oorzaken voor menselijke fouten.  

 

Daar de bredere context van menselijke fouten buiten de scope van dit referaat ligt, zijn 

hier verder geen normen geformuleerd. 
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Hoofdstuk 3  IT-beveiligingsaudits 
 

Een van de onderzoeksvragen die in dit referaat gesteld  wordt is “in hoeverre keren de 

oorzaken voor menselijk falen zoals die vanuit de psychologische functieleer bekend zijn 

terug in de beveiligingsnormen die IT auditors hanteren ?”. Om deze vraag te 

beantwoorden is het handig even stil te staan bij de risico’s die IT-systemen lopen, hoe 

een IT-beveiliging kan worden opgezet om deze risico’s te verlagen en de rol die IT-

auditors hierin spelen. 

 

3.1 Inleiding 

 

Vrijwel iedereen die met een groter informatiesysteem werkt krijgt vroeger of later 

behoefte om zijn systeem, en dan met name de data op zijn systeem, te beschermen tegen 

bedreigingen omdat het belang van de gegevens op deze systemen steeds groter wordt. 

Mogelijke bedreigingen kunnen worden onderverdeeld naar de bron, oftewel de 

veroorzaker van de bedreiging. Een verdeling kan bijvoorbeeld bestaan uit  

 

• menselijke bedreigingen 

a. onopzettelijk verkeerd handelen (de eerder besproken vergissingen en 

missers in de uitvoering en vergeten handelingen) 

b.  bewust misbruik 

• niet menselijke bedreigingen 
c. invloeden van buitenaf, zoals aardbevingen, storm, bliksem of brand 

d. storingen in de basisinfrastructuur, zoals uitval van elektriciteit, of 

airconditioning 

e. storingen in apparatuur, programmatuur of gegevensbestanden  

(Overbeek, Lindgreen, Spruit, 2005) 

 

Bij deze indeling moet worden opgemerkt dat wat hierboven als “storingen als gevolg 

van niet menselijke bedreigingen” staat omschreven, vaak toch weer op menselijke 

fouten is terug te voeren. De meeste storingen in de basisinfrastructuur zijn vaak het 

gevolg van niet tijdig vervangen van apparatuur, onjuist uitgevoerde controles of onjuiste 

schakelfouten bij een hardware vervanging, allemaal foutief menselijk handelen. Ook 

storingen in apparatuur, programmatuur of gegevensbestanden zijn vaak terug te voeren 

op menselijke fouten: systemen zijn door mensen ontworpen, onder menselijke controle 

in elkaar gezet of  geprogrammeerd en tenslotte getest op een door mensen ontworpen 

methode (Fijneman, 2006). 

 

Zoals al eerder in paragraaf 2.8 is geconstateerd bij het plaatsen van menselijke fouten in 

een breder perspectief, blijkt ook uit bovenstaande opsomming van mogelijke 

bedreigingen dat beveiliging altijd uit een combinatie van verschillende soorten 

maatregelen moet bestaan: fysieke maatregelen, technische maatregelen, procedures en 

werkwijze en een juiste organisatiestructuur. Er dient een zekere balans te bestaan tussen 

de genomen maatregelen (Overbeek, 2005). Het heeft niet zoveel zin om een perfect up-

to-date antivirusprogramma op je computers te installeren, als een willekeurige dief de 

hele computer makkelijk kan wegnemen. Procedures en werkwijzen zijn leuk, maar als er 

niemand wordt aangesteld om ze uit te voeren of te controleren hebben ze geen waarde. 
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De verschillende soorten bedreigingen voor de betrouwbaarheid van de IT-systemen 

worden vaak onderverdeeld in drie aspecten: beschikbaarheid, integriteit en 

vertrouwelijkheid.  

“Beschikbaarheid is de mate waarin gegevens of functionaliteiten op de gewenste 

momenten beschikbaar zijn voor gebruikers. 

Integriteit is de mate waarin gegevens of functionaliteiten juist ingevuld zijn, met andere 

woorden of de gegevens of functionaliteiten betrouwbaar zijn. 

Vertrouwelijkheid is de mate waarin de toegang tot gegevens of functionaliteiten beperkt 

is tot degenen die daartoe bevoegd zijn.” (NOREA,1998). 

 

Het inrichten van informatiebeveiliging begint vaak met een risico-analyse van de leiding 

van een bedrijf: het management dient aan te geven welke risico’s zij willen lopen met 

hun informatiesystemen, het gaat tenslotte om hun bedrijf en dus hun bedrijfsprocessen. 

Vervolgens dient het management aan te geven of, en zo ja hoe de geconstateerde risico’s 

beperkt moeten worden. Afhankelijk van de risico-inschatting die de leiding heeft 

gemaakt, de kosten die men aan maatregelen wil besteden en de externe verplichtingen 

waar men aan moet voldoen, zal men een aantal maatregelen uitkiezen en implementeren.   

 

Eenmaal geïmplementeerd moeten de maatregelen ook geëvalueerd en getoetst worden; 

hiertoe moeten de door het management uitgekozen maatregelen in de eerste plaats wel 

beschreven zijn. Vervolgens kan getoetst worden of de maatregelen ook daadwerkelijk 

geïmplementeerd zijn zoals de bedoeling was. En tenslotte, maar niet onbelangrijk: de 

maatregelen moeten in de praktijk effectief werken. Volgens het principe van 

functiescheiding moet de controleverantwoordelijkheid worden belegd bij een afdeling 

die niet verantwoordelijk is voor de uitvoering van de maatregel. De uitvoerder heeft 

immers een groot eigenbelang bij een positief toetsingsresultaat, waardoor de objectiviteit 

van de toetsing bewust of onbewust in gevaar kan worden gebracht (Fijneman, 2006).  

 

Deze onafhankelijke  toezichtfunctie op het gebied van informatietechnologie is het 

vakgebied van de IT-auditor. Een van de hoofdtaken van een IT-auditor is het doen van 

een onderzoek naar vooraf afgebakende audit-objecten en het geven van een oordeel over 

de relevante aspecten die bij het onderwerp van onderzoek horen (Overbeek, 2005). 

 

Voordat een IT-auditor met zijn onderzoek begint stelt hij een controleplan op. Hierin 

staat onder meer beschreven wat hij onderzoekt en het normenkader dat hij gebruikt.  

Uit efficiency overwegingen zijn in de loop van de tijd een aantal standaards ontwikkeld, 

die beschrijven op welke wijze informatiebeveiliging voor IT-systemen ingericht en 

geregeld kan worden. Ieder bedrijf moet natuurlijk voor zich uitmaken welk 

beveiligingsniveau voor welke systemen gewenst is, maar als uitgangspunt is het nuttig 

om een reeds bestaande standaard als basis te kiezen. Een van de belangrijkste 

normenkaders voor informatiebeveiliging op dit moment is de Code voor 

Informatiebeveiliging (bekend als ISO 17799/BS7799, onlangs hernummerd naar ISO 

27002), een algemeen aanvaarde standaard.    
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3.2  De Code voor Informatiebeveiliging ISO 27002 

 

“De Code voor Informatiebeveiliging vindt zijn oorsprong in Engeland, waar ten 

behoeve van efficiëntie overwegingen informatiebeveiligingsprocedures zoals deze al in 

gebruik waren bij enkele grote bedrijven (British Telecom, Marks&Spencer, Midland 

Bank, Shell en Unilever) werden gebundeld tot één  standaard. De introductie van de 

Code vond in 1994 in Nederland plaats, en is in 2000 geactualiseerd”. (Overbeek, 2005).  

 

De CvIB beschrijft vooral welke maatregelen men zou kunnen treffen om risico’s te 

minimaliseren, waarbij de effectiviteit van de maatregelen als uitgangspunt is genomen. 

Hierbij is onderscheid gemaakt tussen essentiële maatregelen die fundamenteel zijn voor 

informatiebeveiliging of simpelweg wettelijk verplicht, en basismaatregelen die worden 

aanbevolen. Tevens probeert de Code een balans te vinden tussen de eerder genoemde 

technische, organisatorische en fysieke maatregelen. De CvIB is een zogeheten tactische 

standaard, wat betekent dat de code niet voorschrijft hoe de strategische 

businessdoelstellingen van een organisatie geformuleerd of beschreven moeten worden. 

Evenmin is het een handleiding op operationeel of technisch niveau, de code beschrijft 

dus niet hoe beveiligingsnormen op een technisch platform geïnstalleerd moeten worden. 

De Code is platform-onafhankelijk en beoogt een vertaling te zijn tussen het algemeen 

geformuleerde beleid (“Het bedrijfsmiddel informatie dient afdoende beschermd te 

worden”) en de  technische realisatie op de werkvloer (Overbeek, 2005). 

 

Zoals in hoofdstuk 1 reeds is gesteld, suggereert onderzoek dat de meeste risico’s die je 

als bedrijf met je informatiesystemen loopt, een menselijke oorzaak hebben, sterker nog, 

dat de meeste beveiligingsincidenten veroorzaakt worden door bewust of onbewust 

handelen van de eigen medewerkers.  

Het ligt dus in de lijn der verwachting dat de CvIB rekening houdt met externe (niet 

menselijke) bedreigingen, maar ook met de menselijke bedreigingen zoals die eerder in 

dit referaat zijn behandeld.  In de Code zijn elf beveiligingscategorieën vastgesteld, 

omschreven met een doelstelling en een basispakket aan beveiligingsmaatregelen en 

activiteiten. Overbeek, Lindgreen en Spruit geven in hun boek “Informatiebeveiliging 

onder controle” een goed overzicht van de 11 categorieën. Merk op dat de zeven factoren 

die Reason onderscheidt als potentiële bronnen van menselijke fouten zoals behandeld in 

paragraaf 2.8, zonder moeite bij een van de elf categorieën van de Code zijn te plaatsen; 

dit is ook weergegeven in tabel 1.   

 
Tabel 1, uit Informatiebeveiliging onder Controle, Overbeek, Lindgreen en Spruit (2005), aangevuld met de 

latente oorzaken van menselijke fouten van Reason en (I) management van beveiligingsincidenten. 

 

Beveiligings-categorieën Trefwoorden 

Doelstelling voor informatiebeveiliging vastleggen in een 

beleidsdocument: beschrijven van de te bereiken of na te 

streven situatie in termen van bedrijfsbelangen. Het beleid 

wordt goedgekeurd en uitgedragen door het management. 

A. Beveiligingsbeleid 

Reason: bedrijfsdoelstellingen in tegen spraak met veiligheid. 

B. Organisatie van de 

beveiliging 

Beveiligingsfuncties, taken en verantwoordelijkheden, 

coördinatie, samenhang en rapportagelijnen. 

Verantwoordelijkheden voor afspraken over samenwerking 

met derden. 
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C. Classificatie en 

beheer van de 

bedrijfsmiddelen 

Overzicht van de bedrijfsmiddelen en hun verantwoordelijke ‘ 

eigenaar’. Gebruik van classificatieschema’s voor informatie; 

bijbehorende beveiligingsmaatregelen. 

Training, security awareness, veilig gedrag op de werkvloer, 

aannamebeleid en functioneringsbeoordeling. Reageren op en 

melden van beveiligingsincidenten. 

D. Personeel 

Reason: geen of onvoldoende training. 

Beveiliging van en in de infrastructuur. Toegangscontrole bij 

de poort, fysieke beveiliging van computerruimten en 

decentrale computers. Clear desk policy. Stroomvoorziening, 

datacommunicatielijnen, koeling. Bescherming van diskettes, 

tapes en documentatie. 

E. Fysieke beveiliging 

en omgeving 

Reason: inadequate of niet bestaande bescherming tegen 

onveilig handelen 

Bedieningsprocedures, beheer van technische beveiliging en 

verantwoordelijkheden voor dit beheer. Antivirusmaatregelen, 

incidentafhandeling en –rapportage, beveiliging bij 

uitwisseling van gegevens, e-mail, EDI. 

F. Computer- en 

netwerkbeheer 

Reason: hardwarefouten. Slechte onderhoudsprocedures. 

Toegangsbeheersing en –autorisatie voor informatiesystemen. G. Toegangsbeveiliging 

Reason: inadequate of niet bestaande bescherming tegen 

onveilig handelen 

Aandacht voor de nodige beveiligingsfunctionaliteit en veilige 

ontwikkel- en onderhoudsmethoden leiden ‘zeker’ tot veilige 

systemen, die ook veilig blijven (changemanagement).  

H. Ontwikkeling en 

onderhoud van systemen 

Reason: Slechte operationele procedures. 

Borgen dat beveiligingsincidenten gemeld en vervolgens 

accuraat afgehandeld worden. 

I. Management van 

beveiligingsincidenten 

Reason: onvoldoende sturing door management op 

overtredingen 

J. Continuïteitsplanning Calamiteitopvang, rampenplannen, uitwijk 

K. Toezicht Naleving van wettelijke en contractuele voorschriften, 

beveiligingscontrole op IT systemen, IT-audit en interne 

controle 

 

Als de eerder geformuleerde normen voor informatiebeveiliging 1 tot en met 27  zoals die 

naar voren komen uit het model van menselijke informatieverwerking worden afgezet 

tegen de elf beveiligingscategorieën van de CvIB uit tabel 1 dan ontstaat de vergelijking 

zoals weergegeven in tabel 2. Hierbij is aangegeven of een element vrijwel letterlijk 

expliciet genoemd wordt in de Code (●), of dat een element impliciet wordt genoemd (○). 

De analyse wordt hieronder verder toegelicht. 

 

0. Algemeen. De Code beschrijft in de inleiding een aantal voorwaarden die absoluut 

noodzakelijk zijn om de invoering van informatiebeveiliging tot een succes te maken 

(paragraaf 0.7 de critical succes factors). Hier worden onder andere noodzakelijke 

bewustwording, training en kennisoverdracht over het beveiligingsbeleid genoemd, 
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evenals de implementatie van een systeem om de effectiviteit van de genomen 

maatregelen in kaart te brengen. Ook het verspreiden van de richtlijnen en standaard over 

de informatiebeveiliging  aan alle managers, werknemers en overige partijen behoort tot 

deze kritische succesfactoren. Met andere woorden, de Code onderschrijft in het 

algemeen het belang van een deugdelijke training, verspreiding van procedures en het 

verzorgen van feedback. Of hier ook bijvoorbeeld richtlijnen voor het al dan niet mogen 

missen van monitorsignalen onder wordt begrepen inclusief de training die daar bij hoort 

is een beetje onduidelijk, vandaar het open bolletje bij werkinstructies en training in 

monitortaken.    

 

De Code schrijft voor dat veiligheidsrisico’s via een “methodical assessment” in kaart 

moeten worden gebracht, en dat deze risico-analyse periodiek herhaald moet worden. 

“These risk assessments should be undertaken in a methodical manner capable of 

producing comparable and reproducible results.” (CvIB paragraaf 4.1). Het gebruik van 

goede hulpmiddelen bij het keuzeproces om de veiligheidsrisico’s te bepalen is dus 

verplicht. 

 

A) Beleid. In het algemeen te formuleren beveiligingsbeleid raadt de Code aan om 

aandacht te besteden aan de noodzaak van training en educatie, het opstellen van 

procedures en regels en de consequenties van het niet nakomen van de regels. Hier wordt 

de opmerking bijgeplaatst dat dit geformuleerde beleid toegespitst moet zijn op de 

gebruikers in een “form that is relevant, accessible and understandable to the intented 

reader”. Een uiterst relevante opmerking in cognitief psychologisch perspectief: de 

informatie moet aansluiten op het mentaal model van de mensen die ermee moeten 

werken.  

 

Het opgestelde beleid dient periodiek herzien te worden, waarbij er aandacht moet zijn 

voor opgetreden beveiligingsincidenten (het markeren van uitzonderingssituaties als deze 

zich hebben voorgedaan) en aanbevelingen van relevante partijen (externe feedback 

loop). Het raadplegen van deze externe partijen –genoemd worden onder andere externe 

juristen, brandweer, ziekenzorg, water- en elektriciteitsbedrijven- kan gezien worden als 

het stilstaan bij eventuele alternatieve hypothesen.  

 

B) Organisatie. Bij het inrichten van het beveiligingsbeleid binnen de organisatie staat 

de Code opnieuw stil bij het eventueel inschakelen van externe deskundigen (externe 

feedbackloop) en controle op de effectiviteit van de maatregelen. Eventuele richtlijnen 

voor monitoring of gebleken onvoldoende training kunnen hierbij opgemerkt en 

aangepast worden. De code staat hier specifiek stil bij de noodzaak van zichtbaar 

managementsupport voor beveiligingsinitiatieven en schrijft voor dat extra mankracht 

voor beveiliging beschikbaar moet worden gesteld indien dit nodig is, zaken die met een 

beetje fantasie als “ beloning voor beveiliging” en rekening houden met “subjectief 

ervaren werkdruk”  kunnen worden gezien. 

 

C) Bedrijfsmiddelen. Over het classificeren en merken van bedrijfsmiddelen maakt de 

Code de volgende opmerkingen. Alle bedrijfsmiddelen moeten systematisch 

geclassificeerd worden in termen van bedrijfsbelang, ongeacht of het nu informatie is, 

hardware, software, services of om mensen gaat. Hierbij moet gebruik worden gemaakt 

van vooraf vastgestelde en gedocumenteerde classificatierichtlijnen (gebruik maken van 

checklist en hulpmiddelen voor beslissingen). Afhankelijk van de toegekende classificatie 
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moeten de bijbehorende veiligheidsmaatregelen voor bescherming in acht worden 

genomen, en de classificatie moet herkenbaar worden aangebracht op het bedrijfsmiddel 

(exclusief de mensen), dus aandacht voor het detecteerbaar maken van de informatie. De 

Code schenkt apart aandacht aan het feit dat het toegepaste classificatiesysteem niet te 

ingewikkeld moet worden gemaakt: “Overly complex schemes may become cumbersome 

and uneconomic to use or prove impractical” en dat men in het oog moet houden dat de 

toegepaste classificaties ook aan eventuele derde partijen worden gecommuniceerd 

(classificatie 3 betekent in het ene bedrijf “top secret”  en in het andere bedrijf 

“openbaar”). De toegekende classificaties dienen periodiek gecontroleerd te worden. 

 

D) Personeel. Bij de beschrijving van mogelijke beveiligingsmaatregelen ten aanzien van 

personeel maakt de Code onderscheid tussen maatregelen voorafgaand aan de aanstelling 

van nieuw personeel, en maatregelen tijdens de normale taakuitvoering. Nieuw personeel 

dient vooraf gescreend te worden op betrouwbaarheid en persoonlijke kenmerken. Dit 

laatste kan inhouden dat er rekening gehouden wordt met de werkdruk en de trainingen 

waar de nieuwe medewerker mee te maken krijgt in zijn nieuwe functie, en de inschatting 

of deze persoon daar wel of niet mee om kan gaan (subjectief en objectief ervaren 

werkdruk). Vervolgens moet de nieuwe medewerker uitdrukkelijk gewezen worden op 

zijn verantwoordelijkheden (instructies), waaronder het verplicht rapporteren van 

beveiligingsincidenten (externe feedback loop creëren) en dient hij voor aanvang van zijn 

functie een afdoende training te krijgen. Bij het uitvoeren van zijn functie schrijft de 

Code voor dat de betrokken personen afdoende middelen aangereikt moet krijgen om zijn 

functie volgens het beveiligingsbeleid uit te voeren (“equipped to support organizational 

security policy in the course of their normal work, and to reduce the risk of human error”,  

CvIB 8.2). Hieronder wordt onder andere verstaan dat de medewerkers duidelijke 

werkinstructies krijgen –bijvoorbeeld het wel of niet mogen missen van signalen- , 

voortdurend extra training en educatie kunnen volgen en dat deze training inhoudelijk 

voldoende is voor de taakuitvoering (“suitable and relevant to the person’s role, 

responsibilities and skills”, CvIB 8.2.2).Dit houdt in dat afhankelijk van de rol en de 

vaardigheden een training dient te bestaan uit de overdracht van declaratieve kennis, 

procedurele kennis of beiden.  

 

“Equipped to support organizational security policy” is een tamelijk algemene stelling, 

die volgens de psychologische functieleer verder uitgewerkt kan worden op operationeel 

niveau in meer concrete toepassingen. Dit betekent bijvoorbeeld ervoor zorgen dat 

medewerkers voldoende tijd hebben om informatie te detecteren, de beschikbaarheid van 

hulpmiddelen bij het nemen van beslissingen, het voorkomen dat beslissingen onder grote 

tijdsdruk genomen moeten worden, de aanwezigheid van voldoende informatie om 

beslissingen te kunnen nemen, het markeren van uitzonderingssituaties, de mogelijkheid 

om direct waar te nemen wat iemand aan het doen is (interne feedbackloop) en tijdige 

terugkoppeling over de gevolgen van de uitgevoerde handelingen. De Code noemt deze 

zaken niet expliciet, wat ook niet kan in een tactische standaard, de Code schrijft wel dat 

de doelstelling het voorkomen van menselijke fouten is. Het is de vraag of auditors 

zonder kennis van de psychologische functieleer deze vertaling maken.   

Tot slot wordt het belang van gemotiveerd personeel nog aangestipt (beloning dus, 

alhoewel ook dit niet expliciet wordt genoemd), en wordt gewezen op de noodzaak om 

formele disciplinaire maatregelen te treffen bij niet nakomen van de regels (sancties).  
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Tabel 2. Mogelijke normen voor informatiebeveiliging afgezet tegen de onderwerpen uit CvIB 
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Zintuiglijke ontvangst en waarneming 
1) Detecteerbaarheid van de informatie    ● ○ ● ● ● ● ○  ● 
2) Werkinstructies aangaande monitoring ○ ● ●  ●  ●  ●    
3) Beschikbare tijd voor detecteren data     ○  ○     ● 
4) Training in monitoringtaak ○ ● ●  ●  ●     ○ 
Geheugen 
5) Toepasselijke kennisoverdracht ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 
6) Aanwezigheid documentatie ●   ● ○  ●  ●  ●  
7) Voldoende tijd voor training ● ● ●  ●  ●    ●  
8) Goede trainingssituatie ● ● ●  ●  ○    ●  
9) Feedback op geleerd gedrag  ● ●  ●      ●  
10) Feedback op activiteiten   ●  ○  ●   ●   
11) Gebruik maken van checklists    ● ○  ● ● ● ● ● ○ 
Beslissen 
12) Gebruik hulpmiddel voor beslissingen ●   ● ○  ● ○ ●  ● ● 
13) Afdwingen alternatieve hypothese   ○ ○    ○   ●  ○ 
14) Beslissingen onder tijdsdruk     ○     ● ●  
15) Feedback over gemaakte keuzes ● ● ●  ○    ○ ●   
Response uitvoering 
16) Aanwezigheid procedures en regels ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
16) Controle op naleving regels     ● ● ● ● ● ●  ● 
16) Sancties  ●   ●     ●   
16) Beloningen   ●  ○        
17) Selecteren nieuw personeel     ●        
18) Controle op aanwezigheid clues     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●  
19) Uitzonderingen gemarkeerd  ● ●  ○  ●  ●   ○ 
19) Onderbreking reguliere actie bij 

uitzonderingssituatie 
    ○ ●  ● ○ ●   

20) Gebruikte tools en Gui’s als logisch en 

gemakkelijk ervaren 
   ○ ●  ●  ● ○ ○  

Feedback 
21) Interne feedbackloop aanwezig     ● ●  ●     
22) Externe feedbackloop aanwezig ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 
23) Tijd tussen handeling en feedback     ○ ●  ●  ●   
Aandacht en werkdruk 
24) Subjectief ervaren training     ○        
25) Subjectief ervaren werkdruk  ○   ○        
26) Objectieve werkdruk     ○        
27) Aparte instructies voor noodsituaties       ●  ● ● ●  
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E) De fysieke beveiliging, het voorkomen dat iemand rondloopt in gebieden waar hij niet 

mag komen door gebruik te maken van toegangspoorten, hekken, deuren etc, is bij uitstek 

zorgen voor het kunnen waarnemen van informatie. De deur is gesloten en je komt er niet 

in,  direct waarneembare informatie die niet te missen is. Een fysieke barrière is ook bij 

uitstek geschikt om mensen bewust te maken van het beginnen aan een (of het betreden 

van) een uitzonderingssituatie die niet tot de reguliere werkzaamheden behoort. 

Geïnstalleerde alarmsystemen zorgen voor controle op naleving van de regels. 

 

F) IT-beheer. De Code raadt met betrekking tot beheertaken aan om zorg te dragen voor 

goede procedurebeschrijvingen met gedetailleerde instructies voor iedere handeling, 

aangevuld met instructies voor het afhandelen en herstellen van fouten 

(uitzonderingssituaties en herstelprocedures) en het beschikbaar stellen van tweede lijn 

ondersteuning (de mogelijkheid een alternatieve hypothese te vragen). De Code vraagt 

specifieke aandacht voor een logische en consistente opzet van de IT-systemen: 

“information systems should be managed consistently, using the same procedures, tools 

and utilities” (CvIB par. 10.1.1) , “menus should display appropriate identification 

messages to reduce the risk of error” (CvIB par. 10.1.4) en “ease of use, as this affects 

user performance and avoids human error” (CvIB par 10.3.2). Extra training voor de 

mensen die met nieuwe systemen moeten werken wordt voorgeschreven. Het monitoren 

van de systemen op effectiviteit van de maatregelen en controle op naleving van de regels 

wordt ook genoemd, aangevuld met het advies om alarmmeldingen te genereren wanneer 

zich uitzonderingssituaties voor doen.  De Code adviseert om deze meldingen te laten 

controleren door mensen die ook over de nodige declaratieve kennis bezitten: “A log 

review involves understanding the threats faced by the system and the manner in which 

these may arise.” (CvIB par. 10.10.2). Tot slot raadt de Code aan gebruik te maken van 

aparte tools om de meldingen en informatie beter detecteerbaar te maken en zodoende 

meer tijd te creëren om meldingen te onderzoeken: “To help identify significant events 

(...) the use of suitable system utilities or audittools (...) should be considered.” (CvIB 

par. 10.10.3) 

 

G) Toegangsbeveiliging. Over de logische toegangsbeveiliging kan hetzelfde gezegd 

worden als over de fysieke toegangsbeveiliging: het is een zeer directe vorm van 

feedback richting medewerkers dat toegang tot bepaalde informatie voor hun niet is 

toegestaan. Het logische toegangsbeveiligingsbeleid dient formeel beschreven te zijn, en 

moet periodiek gecontroleerd worden. Het verlenen van toegang dient volgens formele 

regels toegekend te worden (checklist), en medewerkers moet op hun 

verantwoordelijkheid gewezen worden wanneer ze toegang hebben gekregen. Gewijzigde 

autorisaties, hetzij automatisch hetzij handmatig, dienen gecontroleerd te worden. 

Vreemd genoeg maakt de Code hier geen opmerking over de detecteerbaarheid van deze 

gewijzigde autorisaties, of over extra duidelijke alarmeringen die gegenereerd moeten 

worden.   

 

H) Onderhoud. Bij onderhoud van bestaande systemen of het in gebruik nemen van 

nieuwe systemen schrijft de Code nadrukkelijk voor dat rekening gehouden moet worden 

met de bestaande richtlijnen aangaande het beveiligingsbeleid middels duidelijke 

specificaties, checklijsten en risico-analyses. Foutsituaties moeten duidelijk aangegeven 

worden (“providing sufficient information for a reader (...) to determine the accuracy, 
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completeness, precision and classification of the information.” CvIB par. 12.2.4) en er 

dienen aparte en bij voorkeur ge-automatiseerde procedures te zijn voor 

foutafhandelingen. De Code maakt een extra opmerking over het extra controleren van 

output en dat niet zonder meer vertrouwd moet worden op de geprogrammeerde en 

geteste outputcontroles (“Typically, systems and applications are constructed on the 

assumption that (...) the output will always be correct. However, this assumption is not 

always valid.” CvIB par 12.2.3). Ook benadrukt de Code dat implementatie van nieuwe 

systemen door getraind personeel moet plaatsvinden en dat er extra aandacht moet zijn 

voor de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van de geïmplementeerde software. 

Eventuele nieuwe instructies of aanpassing van bestaande instructies moet via een 

regulier beheerproces geborgd worden. Tot slot raadt de code aan specifieke instructies te 

maken voor het bewaken van gepubliceerde zwakheden in een systeem, en hier afdoende 

op te reageren (Werkinstructies aangaande monitoring). 

 

I) Het beveiligingsincident management bestaat uit een procedurebeschrijving hoe te 

handelen bij incidenten of mogelijke incidenten, inclusief opgemerkte menselijke fouten 

en niet voldoen aan de regels, en een doorlopend bewustwordingsproces bij de 

medewerkers. Er dient een vast contactadres te zijn waarnaar beveiligingsincidenten 

moeten worden geadresseerd. De procedure moet voorzien in een terugkoppeling naar de 

melder over wat er met het incident is gebeurd (externe feedback loop). Opvallend –maar 

wel overeenkomstig het advies om een moment van bezinning in te bouwen alvorens tot 

actie over te gaan- is de opmerking uit de Code dat medewerkers vooral zelf geen actie 

moeten ondernemen wanneer zij een beveiligingsincident tegenkomen, maar zich moeten 

beperken tot het melden ervan op de juiste plaats. Hierdoor wordt ook een volledig 

overzicht van mogelijke beveiligingsincidenten gecreëerd, iets wat niet kan als 

medewerkers de incidenten zelf oplossen zonder deze te melden. Op deze wijze wordt 

bovendien afgedwongen dat een tweede persoon naar het incident kijkt (alternatieve 

hypothese en een controle op de aanwezigheid van de veronderstelde feiten). De 

aanmeldprocedure moet zo gemakkelijk en toegankelijk mogelijk te zijn, volgens een 

vaste vorm die medewerkers ondersteunt om zo volledig mogelijk te zijn. Hier mist de 

Code eigenlijk de opmerking dat de aanmeldprocedures volgens de gebruikers zelf 

gemakkelijk moet zijn.   

 

J) In het kader van continuïteitsplanning, het laten doordraaien van een organisatie bij 

ernstige calamiteiten, beschrijft de code het grote belang van voorafgaande training, 

educatie, oefening en testen. Dit is terecht, als hiermee begonnen wordt op het moment 

dat een calamiteit zich voordoet, dan is het te laat. De gevolgen van een calamiteit 

moeten vooraf via een business impact analyse in kaart worden gebracht, gecombineerd 

met een gedegen inschatting van de kans op de calamiteit en de impact die deze voor de 

organisatie zou kunnen betekenen (gebruik maken van hulpmiddelen bij beslissingen). 

De scenario’s voor een reddings- en herstelplan moeten eveneens vooraf klaarliggen, 

inclusief duidelijk beschreven voorwaarden wanneer deze scenario’s in werking mogen 

treden (controle op juistheid van de uitgangssituatie). 
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K) Toezicht. De maatregelen omtrent het regelen van toezicht bevatten ook weer 

instructies die beschrijven hoe, wat en wanneer iets geregeld moet zijn volgens een 

gestructureerd toegepaste methode. Voor technisch toezicht wordt een geautomatiseerde 

werkwijze aangeraden, waardoor informatie inzichtelijker gepresenteerd wordt. De 

interpretatie van deze gegevens dient te gebeuren door een onafhankelijk “competent, 

authorized person” (CvIB, par. 15.2.2), en er wordt aangeraden om hier externe 

deskundige hulp voor in te roepen. 

 

 

3.3 Conclusie 

 

Vele aandachtspunten en oorzaken met betrekking op menselijke fouten zoals die naar 

voren komen uit de psychologische functieleer keren terug in de Code voor 

informatiebeveiliging ISO 27002. Of, om het anders te formuleren, implementatie van 

alle regels en voorschriften uit de Code zal de kans op fouten ontstaan door menselijke 

tekortkomingen bij informatieverwerkingstaken binnen een bedrijf doen afnemen.  

De psycholoog Reason heeft zeven factoren aangewezen die potentiële bronnen zijn voor 

menselijke fouten. Deze zeven factoren worden door de Code onderkend. 

  

Vrijwel alle eerder geformuleerde normen met betrekking op de beperkingen van de 

menselijke informatieverwerking worden tenminste eenmaal expliciet in de Code 

genoemd, en vaak meerdere malen. Een aantal punten zoals die eerder in dit referaat aan 

de orde zijn gekomen worden impliciet door de code genoemd, wat te maken heeft met 

het algemene, tactische karakter van de CvIB. Deze punten bevinden zich al meer op 

operationeel/technisch niveau, zoals het afdwingen van het opstellen van een alternatieve 

hypothesen. De Code adviseert in zijn algemeenheid om in sommige situaties de 

expertise van externe partijen in te schakelen. Op operationeel niveau betekent dit in de 

praktijk dat een alternatieve hypothese moet worden getoetst. Hetzelfde kan gezegd 

worden over het controleren of aan de voorwaarden is voldaan voordat iemand tot een 

vervolgactie overgaat. Impliciet staat dit meerdere malen in de Code, expliciet wordt het 

slechts eenmaal genoemd, maar dan wel op het moment dat het er echt om gaat, namelijk 

bij de vraag of tot uitvoering van een rampenplan overgegaan moet worden.  

 

Twee normen komen in mindere mate aan de orde: het zeker stellen dat medewerkers 

voldoende tijd hebben om informatie te detecteren en het waarborgen dat er voldoende 

tijd wordt uitgetrokken voor beslissingen. Over het eerste punt kan opgemerkt worden dat 

deze tot op zekere hoogte ondervangen wordt door de aandacht die de Code wel schenkt 

aan de detecteerbaarheid van de informatie. Over het tweede punt, voldoende tijd nemen 

voor beslissingen, valt op te merken dat hier wel rekening mee gehouden wordt bij twee 

wat tijdsdruk betreft kritische onderwerpen Incidentmanagement en 

continutiteitsplanning.   
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Drie zaken komen maar sporadisch en dan nog zeer impliciet terug in de code: de 

subjectief ervaren training, en de subjectief en objectief vastgestelde werkdruk. Samen 

met de twee eerder genoemde normen die minder aandacht krijgen (beschikbare tijd voor 

detecteren data en beslissingen onder tijdsdruk) leidt dit tot de conclusie dat de Code in 

mindere mate rekening houdt met de negatieve gevolgen van een te hoge werkdruk. 

Bekend is dat een te hoge werkdruk een (zeer) negatieve invloed kan hebben op alle 

stappen van de menselijke informatieverwerking,  waardoor de kwaliteit van de 

taakuitvoering en dus de kwaliteit van (controle op) IT-beveiliging negatief beïnvloed 

kan worden.  Deze kwaliteit kan wel meegenomen worden in de vele evaluatiemomenten 

die de Code voorschrijft om de effectiviteit van de maatregelen te beoordelen, het zou 

echter beter zijn als de Code meer aandacht zou vragen voor het voorkomen van een te 

hoge werkdruk bij de medewerkers. 

 

Het is nu vervolgens de vraag in hoeverre auditors de meer abstracte en impliciet 

genoemde punten uit de Code om menselijke fouten te voorkomen vertalen naar 

operationele normen in hun controleprogramma’s.  

 

 

3.4 Audit controle programma’s in de praktijk 

 

Om te kijken of audit controleprogramma’s die in de praktijk gebruikt worden om de IT-

beveiligingssystemen te toetsen ook rekening houden met de menselijke tekortkomingen 

bij het verwerken van informatie, zijn de controles uit drie IT-security audit programma’s 

afgezet tegen de eerder geformuleerde normen. Met nadruk moet gesteld worden dat de 

drie controle programma geenszins een representatieve steekproef vertegenwoordigen en 

dat twee van de drie programma’s niet be-ogen om een complete invoering van de CvIB 

te toetsen. Bedrijven mogen immers zelf aan de hand van de uitgevoerde risico-analyses 

bepalen welke delen en elementen van de Code ze implementeren. De eerste checklist, 

van het Amerikaanse SANS instituut (SysAdmin, Audit, Network, Security Institute) 

beoogt wel de hele CvIB te bestrijken, en is om die reden hier ook meegenomen. Het 

tweede en derde auditprogramma zijn respectievelijk van een mondiaal IT-bedrijf en een 

mondiaal financieel bedrijf. Deze auditprogramma’s zijn hier ge-analyseerd omdat beiden 

zich (mede) op de CvIB zouden baseren, en omdat beide bedrijven een beursnotering in 

de Verenigde Staten hebben en dus vallen onder de strenge Amerikaanse Sarbanes-Oxley 

wetgeving die bedrijven verplicht hun interne controles op orde te hebben. Je zou 

hierdoor verwachten dat hun audit-programma’s voor IT-beveiliging ook een bepaald 

volwassenheid niveau hebben. 

 

Zoals eerder gemeld, is het de bedoeling dat de genomen beveiligingsmaatregelen 

effectief zijn en menselijke fouten ondermijnen deze effectiviteit. Alle drie de audit-

controle programma’s op beveiligingsgebied zouden dus rekening moeten houden met de 

tekortkomingen van de mens.  

 

In tabel 3 zijn de resultaten van de vergelijking voor de drie programma’s gecombineerd 

weergegeven in een figuur. In Bijlage A zijn de afzonderlijke tabellen opgenomen. Bij 

het bekijken of de verschillende auditprogramma’s wel of geen rekening houden met de 

normen voor het voorkomen van menselijke fouten is geen onderscheid gemaakt of deze 

punten impliciet of expliciet aan de orde komen. Het auditprogramma controleert een 

bepaald punt óf wel, óf niet, maar niet impliciet.  
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Het auditcontrole programma van het Sans instituut 

 

Het auditcontrole programma van het Sans instituut (in tabel 3 met een A aangegeven)) 

laat nogal wat lacunes zien als de te controleren onderwerpen worden afgezet tegen de 

functieleeraspecten. De checks van het SANS zijn zonder uitzondering abstracter dan de 

richtlijnen van de Code, dus waar de Code nog maatregelen en mogelijkheden impliceert, 

laat SANS deze achterwege. Een verdere invulling van hoe en met welke hulpmiddelen 

de medewerkers informatie moeten verzamelen blijft vrijwel geheel achterwege: de 

nadruk ligt op de (papieren) aanwezigheid van procedures en regels, er wordt vrijwel niet 

bij stilgestaan dat deze procedures ook beschikbaar en begrijpelijk moeten zijn. Het doel 

van de SANS checklist lijkt dan ook met name het controleren van opzet en bestaan, en 

minder de (effectieve) werking van de maatregelen.  

 

Een controle op training en bewustwording van het algemene beveiligingsbeleid 

ontbreekt geheel. Men controleert op de aanwezigheid van trainingen en cursussen, maar 

over het hoe en wat er bij deze training geleerd zou moeten zijn laat SANS zich niet uit. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat SANS nergens controleert op de aanwezigheid van 

een goede trainingssituatie, aandacht heeft voor een terugkoppeling op het geleerde noch 

tijdens noch na de training.  Alleen bij Onderhoud wordt er gecontroleerd op de 

aanwezigheid van een checklist. Er is geen controle op het toetsen van de opgestelde 

hypothesen, met uitzondering bij het opzetten van de beveiligingsorganisatiestructuur 

waar expertise van externen ingeroepen zou moeten worden.  

 

Of beslissingen onder tijdsdruk worden genomen en een eventuele terugkoppeling over 

de resultaten van gemaakte keuzes: SANS vindt het niet nodig voor een gecontroleerde 

IT-beveiliging. Controle op de naleving van regels komt alleen bij Toezicht aan de orde, 

voor de rest volstaat men met de opmerking dat logs aanwezig moeten zijn en bekeken 

moeten worden. Bekijken zonder ergens consequenties aan te verbinden heeft niet zoveel 

zin, er moet wel iets mee gebeuren, echter verwijzingen naar sancties komen niet of 

nauwelijks terug. Controle op de aanwezigheid van de voorwaarden voordat iemand tot 

actie over gaat: nergens gecontroleerd. Controle op duidelijk zichtbare 

uitzonderingssituaties ? Afwezig. Hulpmiddelen om het automatisme bij medewerkers te 

onderbreken bij uitzonderingssituaties ? Sans vindt het niet nodig. Een controle op snelle 

terugkoppeling na een handeling ontbreekt. De mogelijke gevaren die een hoge werkdruk 

met zich meebrengt laat SANS buiten beschouwing, om over de ervaren 

gebruiksvriendelijkheid van de Tools en Grafische User Interfaces maar te zwijgen.  

 

De conclusie is dan ook dat als IT-beveiligingsmaatregelen volgens het Sans 

controleprogramma getoetst worden, de kans op menselijke fouten buiten beschouwing 

wordt gelaten. 
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Tabel 3, mogelijke normen voor informatiebeveiliging die behandeld worden in drie auditprogramma’s.  

A=SANS checklist,  B= mondiaal IT-bedrijf, C=mondiaal financieel bedrijf 
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Zintuiglijke ontvangst en waarneming 

1) Detecteerbaarheid van de informatie  C  B  ABC AB ABC B BC A AC 

2) Werkinstructies aangaande monitoring      C A A B B  C 

3) Beschikbare tijd voor detecteren data    B  C   B   C 

4) Training in monitoringtaak  C   C BC    C   

Geheugen 

5) Toepasselijke kennisoverdracht     ABC BC  ABC B BC AB  

6) Aanwezigheid documentatie     AC BC  BC BC    

7) Voldoende tijd voor training     AC B   B B AB  

8) Goede trainingssituatie     C    B    

9) Feedback op geleerd gedrag             

10) Feedback op activiteiten        C C    

11) Gebruik maken van checklists    B    C ABC  B  

Beslissen 

12) Gebruik hulpmiddel voor 

beslissingen 

   AB C ABC AB C AB  AB B 

13) Afdwingen alternatieve hypothese    A      B   B 

14) Beslissingen onder tijdsdruk             

15) Feedback over gemaakte keuzes             

Response uitvoering 

16) Aanwezigheid procedures en regels B A  AB AC BC ABC ABC ABC ABC AB AC 

16) Controle op naleving regels            A 

16) Sancties          A   

16) Beloningen   A          

17) Selectiecriteria nieuw personeel     AC C       

18) Controle op aanwezigheid clues        C   B  

19) Uitzonderingen gemarkeerd             

19) Onderbreking reguliere actie bij 

uitzonderingssituatie 

         B   

20) Gebruikte tools en Gui’s als logisch 

en gemakkelijk ervaren 

            

Feedback 

21) Interne feedbackloop aanwezig      AB       

22) Externe feedbackloop aanwezig   A B  ABC B ABC BC A AB A 

23) Tijd tussen handeling en feedback             

Aandacht en werkdruk 

24) Subjectief ervaren training  C    C  C  B  C 

25) Subjectief ervaren werkdruk             

26) Objectieve werkdruk             

27) Aparte instructies voor noodsituaties      BC    C AB  
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Het audit-controle programma van het IT bedrijf 

 

Het audit-controle programma van het IT bedrijf (in tabel 3 aangegeven met een B) is 

gedetailleerder van opzet en pretendeert opzet, bestaan en werking van de IT 

beveiligingsmaatregelen te controleren. De nadruk ligt op het controleren van de 

aanwezigheid van procedures en regels en rapportage richting management over de 

resultaten van de geïmplementeerde maatregelen (externe feedbackloop). Opvallend 

hierbij is dat er slechts in twee gevallen een audit-controle is opgenomen op de 

leesbaarheid (detecteerbaarheid van informatie) van de informatie: bij de inhoud van de 

configuratiedatabase (“ determine if the inventory database contained information that 

would allow management  awareness and visibility to the systems’ function and use”) en 

bij de rapportage over performance en capaciteits metingen (“Are the report meaningfull 

and do they allow the proper assesment of performance and capacity projections”). Voor 

alle andere managementrapporten is het kennelijk minder belangrijk dat de 

gepresenteerde informatie begrijpelijk is.  

 

In het algemeen besteedt dit audit programma verder weinig aandacht aan eventuele 

moeilijkheden die kunnen optreden bij het juist waarnemen van informatie.  

Training & Educatie: voor een aantal gebieden controleert het programma of  

“toepasselijke kennis” aanwezig is en of er training- of introductiemateriaal is verstrekt 

aan de deelnemers. Of een nieuwe medewerker degelijk wordt ingewerkt en hoe dit 

gebeurt blijft buiten beschouwing. Er wordt slechts eenmaal stilgestaan bij de vraag of 

medewerkers ook iets begrepen hebben van de training, namelijk bij het onderzoeken of 

de procedure voor het melden van veiligheidsincidenten bij de werknemers bekend is 

(“verify that personnel is aware of the proces.”). Terugkoppeling over geleerd gedrag 

tijdens of na een trainingsperiode komt niet aan bod. Sporadisch wordt het gebruik van 

checklisten gecontroleerd, maar het raadplegen van externe partijen of terugkoppeling 

over genomen beslissingen blijven buiten beschouwing. Een auditcheck of het naleven 

van de regels wordt gecontroleerd ontbreekt: management informatie wordt opgeleverd 

en afgetekend, maar of er vervolgens iets mee gebeurd blijft veelal buiten beschouwing. 

Over sancties en beloningen wordt niet gesproken. Hulpmiddelen die kunnen helpen bij 

een juiste response-executie blijven nagenoeg buiten beschouwing bij deze audit, evenals 

de mogelijke negatieve invloed die een te hoge werkdruk kan hebben op de effectiviteit 

van de beveiligingsmaatregelen.  

 

De conclusie is dat als IT-beveiligingsmaatregelen volgens dit auditcontroleprogramma 

getoetst worden, de kans op menselijke fouten voor een groot gedeelte buiten 

beschouwing blijft en dat menselijke fouten hierdoor een belangrijke oorzaak kunnen zijn 

voor een verminderde effectiviteit van de genomen maatregelen. 
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Auditprogramma van een financieel bedrijf 

 

Het auditprogramma van het financiële bedrijf (aangegeven met een C in tabel 3) zou ook 

mede gebaseerd zijn op de CvIB, waarbij de onderwerpen bedrijfsmiddelen en 

continuïteitsplanning buiten de scope van deze audit gelaten zijn. Het is een beetje een 

onevenwichtig auditprogramma: de meeste onderwerpen worden vrij oppervlakkig 

getoetst met weinig aandacht voor de normen zoals die in dit referaat zijn geformuleerd, 

met uitzondering van de onderwerpen E) Fysieke Beveiliging en G) Logische 

toegangsbeveiliging. Hier duikt het programma plotseling de diepte in. Voor deze twee 

deelonderwerpen is er plotseling wel aandacht voor eventuele moeilijkheden bij het 

waarnemen van informatie, feedback op activiteiten, het gebruik maken van checklists bij 

het uitvoeren van een taak en een controle op het gebruik maken van hulpmiddelen bij 

het nemen van beslissingen. Het kan dus wel!  

 

Sterk in dit programma zijn de aandacht die besteed wordt aan een controle op afdoende 

training van nieuw personeel en de controle of het huidige personeel voldoende op de 

hoogte is van de procedures en werkwijzen (subjectief ervaren training). Zwak is dat de 

normen die wel worden onderkend en gecontroleerd in de twee 

toegangsbeveiligingsgebieden, niet consequent worden doorgetrokken naar de andere 

onderwerpen. Ook in dit auditprogramma geen enkele aandacht voor de controle op 

naleving van regels, sancties en beloningen en de eventuele negatieve gevolgen die een te 

hoge werkdruk kan hebben op de effectiviteit van de IT-beveiliging. Dit, terwijl er weer 

wel gecontroleerd wordt of er een realistisch budget voor de beveiliging is opgenomen in 

het financieel jaarplan, maar daarvoor is het dan ook een auditprogramma van een 

financieel bedrijf.  

 

De algemene conclusie is dan ook dat er op een aantal deelgebieden wel degelijk 

aandacht wordt geschonken aan de beperkingen van de informatie-verwerkende mens, 

maar dat deze aandacht niet consequent in alle onderwerpen van de audit is verwerkt. 

 

 

Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Conclusies 

 

De drie onderzoeksvragen die vooraf werden gesteld kunnen als volgt worden 

beantwoord : 

 

1) Welke oorzaken voor menselijk falen op het gebied van IT-beveiliging zijn vanuit 

de psychologische functieleer bekend ? 

 

Het antwoord op deze vraag is in hoofdstuk 2 behandeld. Als uitgangspunt is het 

menselijk informatieverwerkingsmodel van Wickens genomen, dat een aantal stappen 

beschrijft waarin mensen informatie ontvangen, verwerken, een beslissing nemen en tot 

een response komen. Per stap is een aantal mogelijke oorzaken van menselijke fouten 

behandeld en is een aantal normen geformuleerd waarop gelet kan worden als men deze 

fouten wil voorkomen in het kader van IT-beveiliging. 
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2) in hoeverre keren deze oorzaken terug in de beveiligingsnormen die IT auditors 

hanteren ? 

 

De Code voor Informatiebeveiliging ISO-norm 27002 is een belangrijke standaard waar 

veel gebruik van wordt gemaakt voor het inrichten en controleren van IT-

informatiebeveiliging. Vele aandachtspunten en oorzaken met betrekking op menselijke 

fouten zoals die naar voren komen uit de psychologische functieleer keren expliciet of 

impliciet terug in deze Code. Vrijwel alle eerder geformuleerde normen met betrekking 

op de beperkingen van de menselijke informatieverwerking worden tenminste eenmaal 

expliciet in de Code genoemd, en vaak meerdere malen. Een aantal normen die in dit 

referaat aan de orde zijn gekomen worden alleen impliciet door de code genoemd, wat te 

maken heeft met het algemene, tactische karakter van de CvIB. De Code houdt minder 

rekening met de negatieve gevolgen van een te hoge werkdruk. Bekend is dat een te hoge 

werkdruk een (zeer) negatieve invloed kan hebben op alle stappen van de menselijke 

informatieverwerking,  waardoor de kwaliteit van de taakuitvoering en dus de kwaliteit 

van (controle op) IT-beveiliging negatief beïnvloed kan worden. 

   

Om te bekijken in hoeverre IT-auditors in hun audit-programma’s rekening houden met 

deze oorzaken voor menselijk falen, zijn drie auditprogramma’s geanalyseerd. Deze drie 

audit-programma’s zijn geenszins een representatieve steekproef. De conclusie is dat de 

drie onderzochte programma’s in mindere mate aandacht besteden aan mogelijke 

oorzaken of aandachtspunten voor menselijk falen op IT-beveiligingsgebied. Menselijke 

fouten kunnen hierdoor een belangrijke oorzaak zijn (of blijven) voor een verminderde 

effectiviteit van de genomen beveiligingsmaatregelen.  

 

3) Welke aanbevelingen kunnen aan de hand van de antwoorden op bovenstaande 

vragen gegeven worden ? 

 

Deze vraag laat zich het best in tweeën beantwoorden, aanbevelingen voor de Code voor 

Informatiebeveiliging en aanbevelingen voor auditprogramma’s.  

 

Aanbevelingen voor de Code voor Informatiebeveiliging 

De Code zou meer aandacht moeten besteden aan de mogelijk negatieve gevolgen van 

een te hoge werkdruk. Er bestaat een verband tussen de subjectief ervaren training 

(onvoldoende/voldoende) en de subjectief ervaren werkdruk (hoger/lager). De Code geeft 

reeds aandacht aan de aanwezigheid van training, een goede trainingssituatie en 

toepasselijke kennisoverdracht. Dit kan uitgebreid worden met een periodieke evaluatie 

van de subjectief ervaren training. Wanneer de Code ook iets meer aandacht geeft aan het 

vrijmaken van voldoende tijd in verschillende situaties voor het kunnen detecteren van 

data en het voorkomen van beslissingen onder te grote tijdsdruk, dan zou de norm hoge 

werkdruk ook redelijk afgedekt zijn. 
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Aanbevelingen voor IT-auditors 

IT-auditors zouden bij het opstellen van hun IT-security auditprogramma’s rekening 

moeten houden met opzet, bestaan en werking van maatregelen die oorzaken van 

menselijk falen tegengaan. Dit zijn maatregelen die veelal ook in de Code voor 

Informatiebeveiliging vermeld worden. De Code noemt een aantal normen echter niet 

altijd expliciet. De normen zoals geformuleerd in dit referaat kunnen gebruikt worden als 

een concretere invulling voor de af en toe abstractere termen uit de Code.  De genoemde 

punten kunnen ook gebruikt worden als eventuele aanbevelingen voor mogelijke 

verbeterslagen.  

 

Een IT-auditor kan nu  eenmaal niet alles controleren tegen redelijke kosten. Als de 

effectiviteit (werking) van de beveiligingsmaatregelen echter onderdeel is van de audit, 

dan ligt het voor de hand ook aandacht te besteden aan mogelijk menselijk falen dat deze 

effectiviteit negatief kan beïnvloeden. Een methode kan bijvoorbeeld zijn om bij de 

audit-voorbereiding de laatste x-aantal beveiligingsincidenten op te vragen en een 

inschatting te maken welke veroorzaakt zijn door een menselijke fout, en deze dan verder 

onder te verdelen in uitglijders en afdwalingen, vergissingen en overtredingen.  Het vaak 

voorkomen van de eerste twee fouten geeft aanleiding om alert te zijn op de 

aandachtspunten in de respons uitvoering, werkdruk en directe feedback; veel 

vergissingen leiden tot extra aandacht voor de punten zoals genoemd bij zintuiglijke 

ontvangst, het geheugen en beslissen. Worden veel overtredingen aangetroffen, dan lijkt 

dit te wijzen op tekortkomingen bij het selecteren van nieuw personeel, het sanctie- en 

beloningsbeleid, onvoldoende training of een slechte terugkoppeling/feedback. Controle 

op, en bijsturing (feedback) van eventuele tekortkomingen zouden geborgd moeten zijn 

in proces- en procedurebeschrijvingen. 
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4.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

Ter afsluiting van dit referaat nog een viertal aanbevelingen voor verder onderzoek. 

 

1) Allereerst nodigt dit referaat natuurlijk uit om te kijken of de mindere aandacht die de 

drie ge-analyseerde audit-programma’s aan menselijke foutpreventie besteden voor meer 

auditprogramma’s geldt. De vervolgvraag zou dan zijn waarom dit zo is, per slot van 

rekening besteed de Code voor Informatiebeveiliging wel aandacht aan dit onderwerp. 

 

2) Een tweede opmerking betreft verder onderzoek naar de mogelijke interactie effecten 

van de verschillende aandachtspunten op menselijke foutpreventie. De positieve effecten 

van de in dit referaat behandelde normen ter voorkoming van menselijke fouten zijn 

wetenschappelijk aangetoond, zowel in experimentele laboratoriumonderzoeken als bij 

metingen in praktijksituaties. Dit echter in de meeste gevallen voor de afzonderlijke 

normen, en niet voor een gedeelte of het hele pakket aan mogelijke maatregelen. Zo is het 

bijvoorbeeld zeker niet uitgesloten dat een uitstekend verzorgde reguliere training de 

toegevoegde waarde van betere grafische user interfaces bij monitortaken grotendeels 

overneemt. Verder onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie aan maatregelen is 

dan ook noodzakelijk.  

 

3) Een derde belangrijk punt is het kosten-baten plaatje van de maatregelen. De directe 

materiele schade van een beveiligingsincident is vaak nog wel in kaart te brengen. Echter, 

de hoogte van immateriële schade –denk aan reputatieschade voor een bedrijf, 

gezondheidsklachten en emotionele schade met daarbij behorend ziekteverzuim- is vaak 

veel moeilijker in te schatten. Het zal dan ook een uitdaging zijn om de daadwerkelijke 

opbrengsten van fout-preventie in beeld te krijgen en daarmee de kosten van 

implementatie van de maatregelen te rechtvaardigen. Een vergelijkend onderzoek tussen 

het aantal en het soort opgetreden incidenten van twee gelijkende bedrijven waarvan er 

een wel veel aandacht besteedt aan menselijke foutpreventie en de ander niet of 

nauwelijks, kan interessante gegevens opleveren. 

 

4) Een vierde opmerking betreft de scope van het onderzoek in dit referaat. Het 

uitgangspunt was de individuele informatieverwerking bij mensen. In de meeste 

werksituaties is er echter sprake van meerdere werknemers, die elkaars gedrag 

beïnvloeden. Mensen in groepsverband kunnen heel anders reageren dan ieder lid 

afzonderlijk, denk aan verschijnselen als  conformiteit aan de meerderheid, risky shifts en 

groupthink. Groepen kennen hun eigen dynamiek en kunnen beslissingen nemen die ieder 

lid afzonderlijk nooit zou hebben genomen. Groepsprocessen kunnen ook weer 

uitmonden in fouten, waartegen weer nieuwe maatregelen te nemen zijn om deze te 

voorkomen. Het kan interessant zijn om de IT-beveiligingsproblematiek ook vanuit dit 

sociaal psychologische uitgangspunt te bekijken.   
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Bijlage A.  
Functieleer normen die aan bod komen in de SANS vragenlijst (A) 
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1) Detecteerbaarheid van de informatie      A A A   A A 

2) Werkinstructies aangaande monitoring       A A     

3) Beschikbare tijd voor detecteren data             

4) Training in monitoringtaak             

5) Toepasselijke kennisoverdracht     A   A   A  

6) Aanwezigheid documentatie     A        

7) Voldoende tijd voor training     A      A  

8) Goede trainingssituatie             

9) Feedback op geleerd gedrag             

10) Feedback op activiteiten             

11) Gebruik maken van checklists         A    

12) Gebruik hulpmiddel voor 

beslissingen 

   A  A A  A  A  

13) Afdwingen alternatieve hypothese    A          

14) Beslissingen onder tijdsdruk             

15) Feedback over gemaakte keuzes             

16) Aanwezigheid procedures en regels  A  A A  A A A A A A 

16) Controle op naleving regels            A 

16) Sancties          A   

16) Beloningen   A          

17) Selectiecriteria nieuw personeel     A        

18) Controle op aanwezigheid clues             

19) Uitzonderingen gemarkeerd             

19) Onderbreking reguliere actie bij 

uitzonderingssituatie 

            

20) Gebruikte tools en Gui’s als logisch 

en gemakkelijk ervaren 

            

21) Interne feedbackloop aanwezig      A       

22) Externe feedbackloop aanwezig   A   A  A  A A A 

23) Tijd tussen handeling en feedback             

24) Subjectief ervaren training             

25) Subjectief ervaren werkdruk             

26) Objectieve werkdruk             

27) Aparte instructies voor noodsituaties           A  
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Functieleer normen die aan bod komen in het auditprogramma van het softwarebedrijf (B). 
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1) Detecteerbaarheid van de informatie    B  B B B B B   

2) Werkinstructies aangaande monitoring         B B   

3) Beschikbare tijd voor detecteren data    B     B    

4) Training in monitoringtaak      B       

5) Toepasselijke kennisoverdracht     B B  B B B B  

6) Aanwezigheid documentatie      B  B B    

7) Voldoende tijd voor training      B   B B B  

8) Goede trainingssituatie         B    

9) Feedback op geleerd gedrag             

10) Feedback op activiteiten             

11) Gebruik maken van checklists    B     B  B  

12) Gebruik hulpmiddel voor 

beslissingen 

   B  B B  B  B B 

13) Afdwingen alternatieve hypothese          B   B 

14) Beslissingen onder tijdsdruk             

15) Feedback over gemaakte keuzes             

16) Aanwezigheid procedures en regels B   B  B B B B B B  

16) Controle op naleving regels             

16) Sancties             

16) Beloningen             

17) Selectiecriteria nieuw personeel             

18) Controle op aanwezigheid clues           B  

19) Uitzonderingen gemarkeerd             

19) Onderbreking reguliere actie bij 

uitzonderingssituatie 

         B   

20) Gebruikte tools en Gui’s als logisch 

en gemakkelijk ervaren 

            

21) Interne feedbackloop aanwezig      B       

22) Externe feedbackloop aanwezig    B  B B B B  B  

23) Tijd tussen handeling en feedback             

24) Subjectief ervaren training          B   

25) Subjectief ervaren werkdruk             

26) Objectieve werkdruk             

27) Aparte instructies voor noodsituaties      B     B  
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Functieleer normen die aan bod komen in het auditprogramma van het financieel bedrijf (C). 
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1) Detecteerbaarheid van de informatie  C    C  C  C  C 

2) Werkinstructies aangaande monitoring      C      C 

3) Beschikbare tijd voor detecteren data      C      C 

4) Training in monitoringtaak  C   C C    C   

5) Toepasselijke kennisoverdracht     C C  C  C   

6) Aanwezigheid documentatie     C C  C C    

7) Voldoende tijd voor training     C        

8) Goede trainingssituatie     C        

9) Feedback op geleerd gedrag             

10) Feedback op activiteiten        C C    

11) Gebruik maken van checklists        C C    

12) Gebruik hulpmiddel voor 

beslissingen 

    C C  C     

13) Afdwingen alternatieve hypothese              

14) Beslissingen onder tijdsdruk             

15) Feedback over gemaakte keuzes             

16) Aanwezigheid procedures en regels     C C C C C C  C 

16) Controle op naleving regels             

16) Sancties             

16) Beloningen             

17) Selectiecriteria nieuw personeel     C C       

18) Controle op aanwezigheid clues        C     

19) Uitzonderingen gemarkeerd             

19) Onderbreking reguliere actie bij 

uitzonderingssituatie 

            

20) Gebruikte tools en Gui’s als logisch 

en gemakkelijk ervaren 

            

21) Interne feedbackloop aanwezig      C  C     

22) Externe feedbackloop aanwezig      C  C C    

23) Tijd tussen handeling en feedback             

24) Subjectief ervaren training  C    C  C    C 

25) Subjectief ervaren werkdruk             

26) Objectieve werkdruk             

27) Aparte instructies voor noodsituaties      C    C   

 


