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Bijlage 2 Vragenlijst
Vragenlijst informatiebeveiligingsbewustzijn medewerkers

1

Wat verstaat u onder informatiebeveiliging en welke
aspecten zijn daarvan volgens u van belang voor uw
organisatie?

2

Hoe afhankelijk is uw organisatie van informatie en
hoe gevoelig is deze informatie?

3

Kunt u iets vertellen over de wetgeving
informatiebeveiliging die in 2018 veranderd en wat
deze inhoudt?

4

Kunt u iets vertellen over de regels en richtlijnen met
betrekking tot informatiebeveiliging binnen uw
organisatie?

5

Wat vind u zelf van informatiebeveiliging in relatie tot
uw werkzaamheden?

6

Wat is uw rol met betrekking tot informatiebeveiliging?

7

Als u uw werkplek voor langere tijd verlaat, zorgt u er
dan voor dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot
uw programma’s en bestanden?

8

Kunt u iets vertellen hoe men om gaat met
vertrouwelijkheid van gegevens en is men zich bewust
van de kwetsbaarheid van deze gegevens?

9

Kunt u iets vertellen over functiescheiding en andere
maatregelen om informatiebeveiligingslekken te
voorkomen?

10

Hoe wordt er binnen de organisatie gecommuniceerd
over het onderwerp informatiebeveiliging?

11

Hoe handelt u als u een informatiebeveiligingslek
ontdekt?

12

Hoe reageren de directe collega's op een
informatiebeveiligingslek en hoe wordt er gehandeld?

13

Hoe reageert de organisatie op een
informatiebeveiligingslek en waaruit blijkt dat?

14

Waar ligt volgens u de verantwoordelijkheid met betrekking tot de
bescherming van informatie?

1

Bijlage 3 Survey

Informatiebeveiligings bewustzijn

Vragen

Schaal:
1=Heel weinig
2=Weinig
3=Neutraal
4=Veel
5=Heel veel
1 2 3 4 5

1

Hoe belangrijk vindt u het dat binnen uw organisatie aandacht besteed
wordt aan informatiebeveiliging?

2

Hoeveel inzicht is er bij u of uw leidinggevende(n) in de begrippen en
principes van informatiebeveiliging?

1 2 3 4 5

3

Denkt u bij informatiebeveiliging wel eens; 'dit gebeurt ons niet'?

1 2 3 4 5

4

Is het bekend dat een beveiligingsincident gemeld moet worden en bij
wie dat is?

1 2 3 4 5

5

Wordt er wel eens vertrouwelijke informatie via e-mail onbeveiligd over
het internet gestuurd?

1 2 3 4 5

6

Is men zich binnen de organisatie bewust van de noodzaak van
informatiebeveiliging?

1 2 3 4 5

7

Wordt er binnen de organisatie op digitale media (bijvoorbeeld intranet,
nieuwsbrieven) aandacht geschonken aan informatiebeveiliging?

1 2 3 4 5

8

Bent u bewust van de gevoeligheid van de informatie waarmee u werkt
en weet u wat u wel en niet mag met deze informatie?

1 2 3 4 5

9

Wordt er binnen de afdeling aandacht geschonken aan
informatiebeveiliging?

1 2 3 4 5

10

Hoe beoordeelt u het bewustzijn van uw organisatie ten aanzien van
informatiebeveiliging?

1 2 3 4 5
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