
www.vhic.nlpagina 1/2

Factsheet
iBewustzijn Hoe iBewust is uw organisatie?

Het verhogen van het iBewustzijn van uw eigen medewerkers 
is een belangrijke stap naar het substantieel vergroten van de 
informatieveiligheid. U minimaliseert de kans op incidenten 
en u verlaagt de kans op een boete, mocht het onverhoopt 
toch fout gaan?

ReCourse BV levert oplossingen voor het vergroten van de 
informatieveiligheid (kennis, houding en gedrag) met een eigen 
Bewustwordings Management Systeem (BMS).
Met korte stukjes leerstof, oefenvragen en toetsen krijgt u inzicht 
in uw organisatie. Met ons uitgebreide rapportage systeem kunt 
u zich verantwoorden naar interne en externe partijen.

Naast het BMS besteden wij ook veel aandacht aan het activeren 
van uw medewerkers via interessante sprekers, zoals bijvoorbeeld 
Maria Genova (onderzoeksjournaliste en schrijfster van het boek 
“komt een vrouw bij de h@cker”). Na de 0-meting helpen wij u 
een GAP analyse te maken, de resultaten te interpreteren en 
doen wij aanbevelingen over het vervolgtraject. Onze mystery
guest kan u helpen om het gedrag in de praktijk te toetsen.

Wat kunt u van ons verwachten?
•  Ons BMS biedt ruimte voor maatwerk en uitgebreide  

rapportage mogelijkheden.
•  Het BMS bevat o.a. leerstof gebaseerd op de 10 

gouden regels van de Informatiebeveiligingsdienst voor  
gemeenten (IBD). De lesstof is per afdeling toegespitst en 
wetenschappelijk onderbouwd.

•  Rapportages zijn voor intern gebruik maar ook goedgekeurd
 voor gebruik voor EDP audits en incontrol statements.
•  Op basis van een GAP analyse kunt u precies zien op welke 

onderwerpen en aan wie (personen, afdelingen) u extra 
aandacht moet besteden.

•  Het resultaat is dat bewustwording en kennis, houding en het 
gedrag van uw medewerkers aantoonbaar verbeteren.

•  Met onze mystery guest en security site visit toetsen wij de 
feitelijke situatie in uw organisatie. 

•  Eerste resultaten zichtbaar binnen 6 weken.

Wat levert ons BMS u op?
• Wetenschappelijk onderbouwd: Onze leerstof wordt door
 ons actueel gehouden en is ontwikkeld op basis van   
 wetenschappelijk onderzoek van Youri Lammerts van Bueren,  
 CISO en werkzaam bij VNG expertisecentrum informatiebeleid
 met de portefeuille informatieveiligheid.
•  Leerstof op maat: Wij bieden leerstof per persoon, afdeling of 

unit aan, geheel op maat. Ook wordt specifieke eigen leerstof 
bijvoorbeeld op basis van resultaten van de mystery guest 
toegevoegd.

•  Toegankelijk: De leerstof wordt door professionele 
redacteuren op B1 niveau geschreven, met een actief 
taalgebruik en is zeer toegankelijk met veel video’s en

 afbeeldingen.
•  Geen beheerlast: U heeft geen beheerlast. De accounts 

worden aangemaakt en wij hosten de applicatie. Gebruikers 
kunnen hun eigen wachtwoord maken en resetten als ze deze 
vergeten zijn.

•  Rapportages: Gebruikers krijgen hun eigen resultaten te 
zien. De managers krijgen alleen de rapportages te zien 
van de eigen afdeling. De CISO krijgt de mogelijkheid alle 
rapportages te maken over heel de organisatie. Zodoende 
blijft de privacy gewaarborgd.

•  Nieuwe medewerkers: De beheerder kan eenvoudig nieuwe 
medewerkers toegang geven en medewerkers die de 
organisatie verlaten hebben verwijderen.

•  Organisatorische inbedding: Door lijnmanagers inzicht te 
  geven in de resultaten van hun afdeling, kan informatie-  
 veiligheid ook onderwerp zijn van functioneringsgesprekken  
 met medewerkers, een persoonlijk ontwikkelingplan (POP) en  
 van bijvoorbeeld een prestatiecontact met managers.
•  Ons aanbod is inclusief: Jaarlijks bezoek van een mystery 

guest, een activeringsbijeenkomst voor het personeel 
en begeleiding bij interne communicatie en analyse van 
resultaten. Zo staat u er niet alleen voor.

•  Bewerkersovereenkomst: Omdat alle techniek in eigen beheer 
is ontwikkeld en wordt gehost in Nederland kunnen wij een 
bewerkersovereenkomst sluiten met klanten. ReCourse BMS 
voldoet aan de norm en wordt jaarlijks geaudit.
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Welke klanten gingen u voor?
Het ReCourse BMS wordt door tal van gemeenten gebruikt, o.a.: 
Alkmaar, Culemborg, Geldermalsen,  Halte Werk, Heemskerk, 
Lopik, Tiel, Werkorganisatie West Betuwe.

Bent u CISO of FG en verantwoordelijk voor de informatie-
veiligheid en/of privacy van uw organisatie, aarzel dan niet om 
vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Interesse? 
 

 
 
Neem voor meer informatie over bovenstaande opties, een 
demonstratie of een offerte contact met ons op via 070 319 4184 
of info@vhic.nl.


