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Abstract 

Vanwege het COVID-19 virus werken vrijwel alle kantoormedewerkers sinds maart 2020 vanuit huis. 

Cybercriminaliteit als Phising, Malware en DDOS-aanvallen komen meer dan voorheen voor. 

Beheersingsmaatregelen als Multi-Factor Authentication (MFA), Virtual Private Network (VPN), 

bewustzijn creëren van medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit, informatie versleuteld delen 

en periodiek updaten van antimalware software zijn geschikte beheersingsmaatregelen om 

cybercriminaliteit tegen te gaan. De voor- en nadelen van deze beheersingsmaatregelen die in de 

literatuur worden benoemd, zijn echter gebaseerd op basis van ervaringen in het pre-COVID-19 

tijdperk. Dit heeft voornamelijk invloed op de beheersingsmaatregel bewustzijn creëren van 

medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit. Dit omdat de medewerkers niet meer op kantoor, 

maar vanuit huis zonder collega’s om hun heen werken. 

In het literatuuronderzoek worden Tone on the Top, demo’s, gamificatie en e-learnings genoemd als 

activiteiten voor het vergroten van het bewustzijn van de medewerkers. Tijdens het 

vervolgonderzoek is een schriftelijke enquête met daarin vragen over hoe de genoemde activiteiten 

tijdens COVID-19 periode zijn ervaren, ingevuld door 45 respondenten. De uitkomst hiervan is dat 

gamificatie en demo's geschikt zijn om als activiteit in te zetten voor het vergroten van het 

bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit. Beiden activiteiten leiden tot een 

hoger bewustzijn van de medewerkers, zonder dat ze conflicteerden met de normale 

werkzaamheden. 

Sleutelbegrippen 

Cybercrime, cybersecurity, security measures, security awareness, COVID-19, homeworking. 
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Samenvatting 

Met dit onderzoeksrapport is onderzocht welke soort cybercriminaliteit in COVID-19 periode 

voorkomt en hoe bedrijven daarop kunnen reageren. 

De aanleiding voor het onderzoek is het COVID-19 virus, wat sinds 2020 de hele wereld in zijn greep 

houdt. Vrijwel alle kantoormedewerkers moesten in maart 2020 halsoverkop vanuit huis gaan 

werken. Dit bracht een aantal gevaren ten aanzien van cybercriminaliteit met zich mee. 

Het doel van dit onderzoek is om aanbevelingen aan bedrijven te doen, waardoor ze bestendiger 

worden tegen cybercriminaliteit in COVID-19 periode en de periode daarop, waarin het grootste deel 

van de medewerkers deels vanuit huis blijft werken. Dit wordt gedaan door de verschillende soorten 

cybercriminaliteit en mogelijke beheersingsmaatregelen in kaart te brengen. Uit de doelstelling komt 

de volgende hoofdvraag voort: 

‘Op welke manier kan een bedrijf bestendig worden tegen cybercriminaliteit in COVID-19 periode en 

de periode daarop waarin het grootste deel van de medewerkers deels vanuit huis blijft werken?’ 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is om te beginnen gekozen voor een 

literatuuronderzoek. Voor het vinden van de artikelen is gebruik gemaakt van Google Scholar. Dankzij 

het literatuuronderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

Sinds veel medewerkers vanuit huis werken, komt cybercriminaliteit als Phising, Malware en DDOS-

aanvallen meer voor dan voorheen. Een Phising en Malware aanval kan ervoor zorgen dat criminelen 

pincodes, wachtwoorden en bedrijfsgevoelige informatie tot hun beschikking krijgen, waarmee ze 

criminele activiteiten kunnen verrichten voor financieel gewin. Een DDOS-aanval kan ervoor zorgen 

dat een bedrijfsserver plat gelegd wordt, waardoor legitieme gebruikers hun werkzaamheden niet 

meer kunnen uitvoeren.  

Bedrijven kunnen verschillende beheersingsmaatregelen nemen, waardoor de kans op het voordoen 

van een succesvolle cyberaanval tot het minimum wordt beperkt. Denk hierbij aan Multi-Factor 

Authentication (MFA), Virtual Private Network (VPN), bewustzijn creëren van medewerkers ten 

aanzien van cybercriminaliteit, informatie versleuteld delen en periodiek updaten van antimalware 

software.  

De voor- en nadelen die in de literatuur worden benoemd zijn gebaseerd op ervaringen in het pre-

COVID-19 tijdperk, toen bijna alle medewerkers op kantoor werkten. Vooral op de 

beheersingsmaatregel bewustzijn creëren van medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit heeft 

dit een groot invloed omdat de medewerkers niet meer op kantoor, maar op afstand vanuit huis 

werken. Thuis hebben medewerkers geen collega’s of managers om zich heen en werkt men 

normaliter op een onveiliger netwerk waardoor de kans op een cyberaanval groter is. Zodoende 

stond deze beheersingsmaatregel centraal in het vervolgonderzoek. 

In het vervolgonderzoek is onderzocht hoe medewerkers de activiteiten Tone on the Top, demo’s, 

gamificatie en e-learnings voor het vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien 

van cybercriminaliteit tijdens het thuiswerken hebben ervaren. De activiteiten zijn geëvalueerd 

waarbij gekeken is of een activiteit heeft geleid tot een hoger bewustzijn ten aanzien van 

cybercriminaliteit, zonder dat de activiteiten conflicteerden met de normale werkzaamheden van de 

medewerkers. Voor het verkrijgen van de benodigde informatie is gekozen voor een 

surveyonderzoek. Een schriftelijke enquête is door 45 respondenten ingevuld. 
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De hoofdvraag voor het vervolgonderzoek was: 

‘Welke activiteiten zijn effectief voor het vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten 

aanzien van cybercriminaliteit in COVID-19 periode en de periode daarop, waarin het grootste deel 

van de medewerkers vanuit huis werkt?’ 

Het antwoord hierop is: gamificatie en demo's zijn geschikt om als activiteit in te zetten voor het 

vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit. Beiden 

activiteiten leiden tot een hoger bewustzijn van de medewerkers, zonder dat ze conflicteren met de 

normale werkzaamheden. 

Met een gamificatie sessie maken medewerkers op speelsgewijze manier kennis met 

cybercriminaliteit. Medewerkers zien het als een luchtige afleiding naast hun normale 

werkzaamheden en maken op een leuke manier kennis met een belangrijke onderwerp als 

cybercriminaliteit. 

Bij een demo zien medewerkers met hun eigen ogen ogen een concreet voorbeeld wat voor impact 

een cyberaanval kan hebben op een bedrijf. Hierdoor is een demo vaak een eye-opener en blijft het 

onderwerp cybercriminaliteit langer in de hoofden hangen, dan wanneer het alleen bij woorden 

blijft. 
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Summary 

This research report shows an overview of the different kind of cybercrime in COVID-19 period and 

how companies can respond to it. 

The occasion for this research report is the COVID-19 virus that is holding a grip on the world. In 

March 2020, almost all office workers worldwide had to work from home overnight. This created 

cybercrime risks for companies. 

The purpose of this research is to give recommendations to companies, which helps them to become 

more resistant to defeat cybercrime in COVID-19 period and the subsequent period, when most 

employees will continue to work (partly) from home. This will be done by identifying the different 

kind of cybercrime and the possible security measures. 

The following main question arises from the purpose of this research: 

‘How can a company become resistant to cybercrime in the COVID-19 period and the subsequent 

period when most employees continue to work (partly) from home?’ 

In order to be able to answer the main question a literature review has been done. Google Scholar is 

used to find the articles. The following can be concluded from the literature review: 

Since many employees are working from home due to COVID-19, cybercrime such as Phising, 

Malware and DDOS attacks are more common than before. A Phising and Malware attack can 

provide criminals with PINs, passwords, and sensitive company information, which they can use to 

carry out criminal activities for financial gain. A DDOS attack can cause a company server to be shut 

down, so that legitimate users can no longer carry out their work. 

Companies can take various security measures to minimize the chance of a successful cyber-attack. 

Think of Multi-Factor Authentication (MFA), Virtual Private Network (VPN), creating awareness 

among employees regarding cybercrime, sharing information encrypted and periodically updating 

anti-malware software. 

The advantages and disadvantages mentioned in the literature are based on experiences in the pre-

COVID-19 era, when almost all employees worked in the office. This has a major impact on the 

control measure to create awareness among employees regarding cybercrime, because employees 

no longer work from the office, but remotely from home. At home, employees have no colleagues or 

managers around them and they usually work on a less secure network, which increases the chance 

of a cyber-attack. This security measure was therefore central to the follow-up study. 

The follow-up study examined how employees experienced the Tone on the Top activities, demos, 

gamification and e-learning to increase employees' awareness of cybercrime when working from 

home. The activities were evaluated to see whether an activity led to a higher awareness of 

cybercrime, without the activities conflicting with the normal activities of the employees when 

working at home. To obtain the necessary information, a survey was conducted. A written survey 

was completed by 45 respondents. 

The main question for the follow-up study was: 

‘Which activities are effective for raising employees' awareness of cybercrime in the COVID-19 period 

and the subsequent period, when most employees work from home?’ 

The answer to this is: gamification and demos are suitable as an activity to increase the awareness of 

employees regarding cybercrime. Both activities lead to a higher awareness of the employees, 

without conflicting with normal activities. 
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With a gamification session, employees are introduced to cybercrime in a playful way. Employees see 

it as a light distraction in addition to their normal work and are introduced to an important topic such 

as cybercrime in a fun way. 

During a demo, employees see a concrete example with their own eyes of what impact a cyber-

attack can have on a company. As a result, a demo is often an eye-opener and the subject of 

cybercrime lingers in the minds of employees for longer than it remains with words. 
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1. Introductie

In dit hoofdstuk komt achtereenvolgens de achtergrondinformatie, leeswijzer, gebiedsverkenning, 

probleemstelling, opdrachtformulering, motivatie/relevantie en aanpak in hoofdlijnen aan bod. 

1.1. Achtergrond 

Sinds de jaren 90 wordt het gebruik van internet elk jaar steeds groter. Naast de vele voordelen die 

internet met zich meebrengt, ontstaat hierdoor ook een nieuwe vorm van criminaliteit: 

cybercriminaliteit. Sinds het ontstaan van COVID-19 is cybercriminaliteit actueler dan ooit. 

Want sinds 2020 houdt het COVID-19 virus de hele wereld in zijn greep. Wat begon met een 

besmette persoon in het Chinese stad Wuhan, is in de loop van 2020 uitgegroeid tot een wereldwijd 

grieppandemie. Dit had ook gevolgen voor bedrijven. Vrijwel iedereen moest in maart 2020 

halsoverkop vanuit huis gaan werken. Dit brengt een groot aantal informatiebeveiligingsrisico’s met 

zich mee waar cybercriminaliteiten handig gebruik van kunnen maken.  

1.2. Gebiedsverkenning 

In dit onderzoeksrapport zullen een paar begrippen meermaals voorbijkomen. Deze begrippen 

worden hieronder nader toegelicht.  

COVID-19: Volgens het Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu (RIVM) is COVID-19 (voluit: 

Coronavirus Disease 2019) een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2. 

Veelvoorkomende symptomen van COVID-19 zijn koorts en luchtwegklachten. Het virus verspreidt 

zich via druppels die vrijkomen door hoesten en niezen. Als andere mensen de druppels inademen of 

het bijvoorbeeld via hun handen in hun mond, neus of ogen krijgen kunnen zij ook met COVID-19 

besmet raken. De eerste besmetting vond eind 2019 plaats in het Chinese stad Wuhan. Inmiddels zijn 

wereldwijd meer dan 119 miljoen mensen besmet geweest en meer dan 2.5 miljoen mensen eraan 

overleden (RIVM, 2021). 

Cybersecurity: Volgens Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) heeft Cybersecurity te 

maken met het beveiligen van de IT tegen ongeoorloofde toegang en cybercriminaliteit.  

Bij een deugdelijke cybersecurity horen ten alle tijden beheersingsmaatregelen. Het niet op peil 

hebben van cybersecurity brengt volgens CISA een aantal risico’s met zich mee. Denk daarbij aan 

malware dat een heel systeem wist en een hacker die iemand anders zijn of haar gegevens gebruikt 

om criminele activiteiten te verrichten (Cybersecurity & Infrastructure Security Agency, 2019). 

Beheersingsmaatregelen: Het geheel aan (controle)maatregelen om de kans op het voordoen van 

cybercriminaliteit en effect van cybercriminaliteit tot het minimum te beperken. Met andere 

woorden: alle activiteiten die een organisatie organiseert ten behoeve van het waarborgen van 

cybersecurity. Beheersingsmaatregelen hebben 3 verschillende functies. Medewerkers informeren, 

motiveren en equiperen (Kaptein & Vink, 2012). 

Cybercriminaliteit: Volgens European Commission (EC) is cybercriminaliteit een set van criminele 

handelingen waarbij gebruik van IT wordt gemaakt. Daarbij moet gedacht worden aan activiteiten als 

hackaanvallen, online fraude en het online delen van illegale content. ICT kan als middel dienen om 
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een strafbare handeling te plegen en ICT kan zelf het doelwit zijn om bepaalde informatie buit te 

maken (European Commission, 2020). 

1.3. Probleemstelling 

Zoals in paragraaf 1.1. is beschreven werken sinds maart 2020 vrijwel alle kantoormedewerkers 

vanuit huis en niet meer op kantoor op een beveiligd bedrijfsnetwerk. Het thuiswerken brengt 

gevaren ten aanzien van cybercriminaliteit met zich mee. Thuisnetwerk is doorgaans niet zo goed 

beveiligd als het bedrijfsnetwerk en cybercriminelen maken daar handig gebruik van. In maart 2020 

zijn 30% meer cyberaanvallen gepleegd dan de maand ervoor waarin vrijwel iedereen nog op kantoor 

werkte (XAFAX, 2020). Dit is een groot risico, omdat de medewerkers met een groot hoeveelheid 

persoonsdata en soms financiële gegevens te maken hebben. Daarnaast beschikten in maart 2020 

slechts 38% van alle organisaties in de wereld over een deugdelijk securitybeleid. Precies in die 

periode moesten veel medewerkers halsoverkop vanuit huis gaan werken (Pranggono & Arabo, 

2021). 

1.4. Opdrachtformulering 

Het doel van dit onderzoek is ‘Het doen van aanbevelingen aan bedrijven waardoor bedrijven 

bestendiger worden tegen cybercriminaliteit in COVID-19 periode en de periode daarop waarin het 

grootste deel van de medewerkers deels vanuit huis blijft werken, door het in kaart brengen van 

verschillende soorten cybercriminaliteit en mogelijke beheersingsmaatregelen.’   

 

Met bestendiger worden wordt bedoeld dat bedrijven nog beter dan in pre-COVID-19 periode met 

cybercriminaliteit om kunnen gaan, omdat het vele thuiswerken de kans op het voordoen van 

cybercriminaliteit vergroot.  

 

De doelstelling leidt tot de volgende hoofdvraag voor het onderzoek: 

 

‘Op welke manier kan een bedrijf bestendig worden tegen cybercriminaliteit in COVID-19 periode en 

de periode daarop waarin het grootste deel van de medewerkers deels vanuit huis blijft werken?’ 

 

De onderstaande deelvragen moeten bijdrage leveren aan het beantwoorden van de hoofdvraag: 

 

- Wat voor soort cybercriminaliteit bestaat er tijdens COVID-19 periode? 

- Wat voor effect hebben de verschillende soorten cybercriminaliteit tijdens COVID-19 

periode? 

- Wat voor soort beheersingsmaatregelen kunnen bedrijven nemen tijdens COVID-19 periode? 

- Wat zijn de voordelen/nadelen van de beheersingsmaatregelen tijdens COVID-19 periode? 

 

Met effect wordt in de tweede deelvraag bedoeld wat voor consequenties een bepaalde vorm van 

cybercriminaliteit kan hebben op een bedrijf. Dat kan bijvoorbeeld financieel, beschikbaarheid van 

een systeem of datalek zijn.  

 

Aan de hand van de doelstelling en de hoofd- en deelvragen wordt het kiezen van het soort 

onderzoek mogelijk. Een onderzoek kan onderverdeeld worden in 5 categorieën, deze zijn: 
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probleemanalyse, diagnose, ontwerp, interventie/verandering en evaluatie (Verschuren & 

Doorewaard, 2016). 

 

Bij dit onderzoek is sprake van een evaluerend onderzoek omdat het cybercriminaliteit probleem an 

sich al bekend is bij de belanghebbenden. Het gaat bij dit onderzoek om inzicht te krijgen in de 

verschillende soorten cybercriminaliteit en beheersingsmaatregelen. Het vervolgonderzoek zal een 

evaluatief karakter hebben. In de bestaande literatuur wordt namelijk als één van de 

beheersingsmaatregelen het volgende genoemd: bewustzijn creëren van medewerkers ten aanzien 

van cybercriminaliteit. Tone on the Top, demo’s, gamificatie en e-learnings worden benoemd als 

activiteiten die bedrijven kunnen organiseren ter bevordering van het bewustzijn van de 

medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit. De voor- en nadelen van deze activiteiten worden 

in de literatuur benoemd uit eerdere ervaringen tijdens het pre-COVID-19 periode. Echter werkten 

toen zo goed als alle medewerkers vanuit kantoor en dat is een groot verschil ten opzichte van de 

COVID-19 periode, waarin vrijwel alle medewerkers vanuit huis werken. In het vervolgonderzoek zal 

in de praktijk worden onderzocht hoe de activiteiten zijn ervaren door medewerkers gedurende 

COVID-19 periode. De voor- en nadelen van deze activiteiten zullen in kaart worden gebracht, 

waarna vervolgens besloten wordt welke activiteiten het meest effectief zijn om te organiseren voor 

het vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit. 

 

Het onderzoek is als volgt opgebouwd: 

 

Het onderzoek begint met een literatuuronderzoek. Met behulp van literatuuronderzoek worden de 

deelvragen voor het literatuuronderzoek over cybercriminaliteit en beheersingsmaatregelen 

beantwoord. De in het literatuur gevonden resultaten worden geanalyseerd en aan de hand van de 

gevonden informatie wordt het vervolgonderzoek opgesteld en uitgevoerd. 

 

Voor het vervolgonderzoek staat zoals eerder beschreven de beheersingsmaatregel bewustzijn 

creëren van medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit centraal.  

Het vervolgonderzoek bestaat uit het afnemen van schriftelijke enquêtes bij de gekozen 

respondenten (50 medewerkers die gedurende COVID-19 periode minimaal 1 dag in de week vanuit 

huis hebben gewerkt). Met behulp van de verkregen resultaten kunnen de deelvragen voor het 

vervolgonderzoek (voor/nadelen van Tone on the Top, demo’s, gamificatie en e-learnings) 

beantwoord worden. Deze resultaten worden beschreven en vervolgens kunnen de aanbevelingen 

gedaan worden, zodat het uiteindelijk mogelijk is om de hoofdvraag van dit onderzoek te 

beantwoorden. 

1.5. Motivatie/ relevantie 

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is COVID-19. Door COVID-19 moesten 

medewerkers in maart 2020 halsoverkop vanuit huis gaan werken. Niet geheel toevallig steeg in 

dezelfde maand het aantal cyberaanvallen. Het is belangrijk dat bedrijven daar bestendig tegen zijn 

omdat medewerkers veelal te maken hebben met persoonlijke en soms financiële gegevens. Dit 

onderzoek moet bedrijven helpen om nog bestendiger tegen cybercriminaliteit te worden. 

 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat dit onderzoek bestaat uit ervaringen uit de 

COVID-19 periode. De bestaande literatuur is gebaseerd uit ervaringen uit het pre-COVID-19 tijdperk 

toen zo goed als alle medewerkers vanuit huis werkten. Dat is een wezenlijk verschil ten opzichte van 

de COVID-19 periode en de periode erop waarin vrijwel alle medewerkers vanuit huis werken. Vooral 
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op de beheersingsmaatregel bewustzijn creëren van medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit 

heeft dit een groot effect. 

1.6. Aanpak in hoofdlijnen 

Dit onderzoeksrapport begint met de introductie waarin de achtergrondinformatie van het 

onderzoek, leeswijzer, gebiedsverkenning, probleemstelling, opdrachtformulering, 

motivatie/relevantie en de aanpak in hoofdlijnen worden besproken. In het daaropvolgende 

hoofdstuk volgt het Theoretisch kader waarin achtereenvolgens de onderzoeksaanpak, uitvoering, 

resultaten/conclusies en het doel van het vervolgonderzoek aan bod komen. Vervolgens staat de 

methodologie centraal waarin de onderzoeksmethode, technisch ontwerp, gegevensanalyse en de 

reflectie ten aanzien van validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten aan bod komen. Daarna 

volgt het hoofdstuk waarin de resultaten van het onderzoek worden beschreven. Als laatste volgt het 

hoofdstuk met daarin de discussies, conclusies en aanbevelingen. 
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2. Theoretische kader 

In het vorige hoofdstuk is achtergrondinformatie gegeven over het onderzoek en is daarnaast het 

leeswijzer, de gebiedsverkenning, probleemstelling, opdrachtformulering, motivatie/relevantie en 

aanpak beschreven. In dit hoofdstuk komt het theoretische kader aan bod. De belangrijkste 

bevindingen (resultaten en conclusies) uit het literatuuronderzoek zijn hierin beschreven. Als laatste 

komt kort het doel voor het vervolgonderzoek aan bod. 

2.1. Onderzoeksaanpak 

Het onderzoek start met een literatuuronderzoek. Dankzij literatuuronderzoek kan verschillende 

achtergrondinformatie over het onderwerp worden achterhaald. Daarnaast kan dankzij het 

literatuuronderzoek het theoretische kader worden opgesteld. Voor het vinden van de juiste 

literatuur is Google Scholar geraadpleegd. De kans op het vinden van bruikbare wetenschappelijke 

artikelen is via Google Scholar groter dan wanneer alleen Google wordt geraadpleegd. 

2.2. Uitvoering 

Voor het zoeken van de artikelen is zoals eerder beschreven gebruik gemaakt van Google Scholar. De 

artikelen zijn gevonden dankzij vooraf bedachte zoektermen. Om de kans op het vinden van 

bruikbare artikelen te vergroten is besloten om voor Engelse zoektermen te kiezen. Voor het 

beantwoorden van de deelvragen zijn de volgende zoektermen gebruikt: cybercrime COVID-19, cyber 

vulnerabilities COVID-19, cybersecurity COVID-19 en cybercrime measures COVID-19.  

 

Op basis van de zoektermen kwamen duizenden artikelen naar voren. Vanzelfsprekend zijn niet al 

deze artikelen bestudeerd. Van de eerste 10 pagina overzichten in Google Scholar zijn de artikelen 

globaal doorlopen. Als een combinatie van de kernwoorden (bijvoorbeeld cybersecurity en COVID-

19) nadrukkelijk naar voren kwam, werd dit artikel geopend om de samenvatting en de conclusie 

door te nemen. Op basis van de samenvatting en conclusie werd vervolgens besloten of een artikel 

interessant was voor het onderzoek. Daarbij werd in beperkte mate gebruik gemaakt van snowball 

method. Sommige artikelen zijn verkregen middels backward snowball. Een voorbeeld hiervan is het 

artikel van Pranggono, B., & Arabo, A. (2021). Uit de referenties van dit artikel kwam een ander 

interessant artikel tevoorschijn van Hakak et al. (2020). 

 

Voor de artikelen was als criteria gesteld dat ze te maken moeten hebben met COVID-19 en 

thuiswerken. Zodoende zijn de artikelen niet ouder dan anderhalf jaar. In Google Scholar bestaat de 

optie om op artikelen te zoeken die in 2020 of later zijn gepubliceerd en daar is gebruik van gemaakt.  

 

Uiteindelijk zijn 14 interessante artikelen gevonden die voldoen aan de hierboven benoemde criteria 

en dus betrekking hebben op COVID-19 en thuiswerken. Deze artikelen konden worden gebruikt voor 

het opstellen van het theoretische kader. Sommige artikelen zijn daadwerkelijk gebruikt voor het 

theoretische kader, sommige artikelen zijn alleen gebruikt om informatie te verifiëren benoemd in 

een bepaald artikel. 
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- Weil, T., & Murugesan, S. (2020) 

- Khan, N., Brohi, S., & Zaman, N. (2020) 

- Chowdhury, S., Mukherjee, S., Roy, S. N., Mehdi, R., & Banerjee, R. (2020). 

- Pritom, M. M. A., Schweitzer, K. M., Bateman, R. M., Xu, M., & Xu, S. (2020).  

- Mathew, A. R. (2020) 

- Okereafor, K., & Adelaiye, O. (2020). 

- Williams, C. M., Chaturvedi, R., & Chakravarthy, K. (2020). 

- Mohsin, K. (2020). 

- Pranggono, B., & Arabo, A. (2021). 

- Hakak, S., Khan, W. Z., Imran, M., Choo, K. K. R., & Shoaib, M. (2020). 

- Abukari, A. M., & Bankas, E. K. (2020). 

- Ahmad, T. (2020). 

- Georgiadou, A., Mouzakitis, S., & Askounis, D. (2021). 

- Novaes, L. (2020). 

 

In de onderstaande tabel is te zien welke zoektermen in Google Scholar zijn gehanteerd voor het 

vinden van informatie over de deelvragen, wat voor soort en welke bronnen gebruikt zijn, hoeveel 

artikelen per zoekterm gevonden zijn, hoeveel artikelen gelezen zijn en hoeveel artikelen 

daadwerkelijk gebruikt zijn voor het onderzoek: 

 
Deelvraag Zoektermen Ontsluiting Bronnen Gevonden artikelen Gebruikte 

artikelen 
Gelezen artikelen: 

Wat voor soort 

cybercriminaliteit 

bestaat er tijdens 

COVID-19 periode? 

 

Wat voor effect hebben 

de verschillende soorten 

cybercriminaliteit tijdens 

COVID-19 periode?  

Cybercrime 
COVID-19, Cyber 
vulnerabilities 
COVID-19 

(Online) 
artikelen 

Pranggono & Arabo, 2021, 
 
Khan, N., Brohi, S., & 

Zaman, N. (2020) 

 
 
Chowdhury, Mukherjee, 
Roy, Mehdi & Banerjee, 
2020 
 
Hakak, Khan, Imran, Choo 
& Shoaib, 2020 
 
Weill & Murugesan, 2020 
 
 

 

Cybercrime COVID-19: 
4630  
Cyber vulnerabilities 
COVID-19: 8190 

5 9 

Wat voor soort 

beheersingsmaatregelen 

kunnen bedrijven 

nemen tijdens COVID-19 

periode? 

 

Wat zijn de 

voordelen/nadelen van 

de 

beheersingsmaatregelen 

tijdens COVID-19 

periode?  

Cybersecurity 
COVID-19, 
Cybercrime 
measures COVID-
19 

(Online) 
artikelen 

Pranggono & Arabo, 2021, 
 
Mitchell & Novaes, 2020, 
 
Mohsin, 2020 
 
Hakak, Khan, Imran, Choo 
& Shoaib, 2020 
 
 

Cybersecurity COVID-
19: 12200 
Cybercrime measures 
COVID-19: 3250 

4 6 

Figuur 1 bronontsluiting literatuur 
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2.3. Resultaten en conclusies 

2.3.1. Soorten cybercriminaliteit en hun effecten tijdens COVID-19 

periode 

Volgens Pranggono, B., & Arabo, A. (2021) heeft het thuiswerken tijdens COVID-19 periode een 

stijging van drietal soorten cybercriminaliteit veroorzaakt. Phising, Malware en DDOS-aanval komen 

tijdens COVID-19 periode vaker voor dan in pre-COVID-19 periode, waarin bijna alle medewerkers 

vanuit kantoor werkten. Phising, Malware en DDOS-aanval kwamen ook in andere artikelen 

veelvuldig naar voren als soort cybercriminaliteit om bij het thuiswerken van de medewerkers 

rekening mee te houden. Hierdoor kunnen deze 3 soorten cybercriminaliteit als belangrijkste soort 

cybercriminaliteit tijdens COVID-19 periode genoemd worden. 

Over phising melden Pranggono, B., & Arabo, A. (2021) dat criminelen zich bewust zijn van het feit 
dat mensen alles omtrent COVID-19 willen volgen en daarop inspelen door nep e-mails en sms-
berichten te sturen. Deze e-mails en sms-berichten bevatten zogenaamd informatie over COVID-19 
en als mensen op het link klikken kunnen ze meer informatie krijgen. In werkelijkheid is het een link 
naar kwaadaardige domeinen. Daarin vragen criminelen vervolgens om een pincode of een 
wachtwoord. Chowdhury et al. (2020) melden daarbij dat als criminelen een pincode of wachtwoord 
van iemand in bezit krijgen, ze een bankrekening kunnen plunderen of de gegevens online kunnen 
verkopen voor financiële gewin. Daarnaast kunnen criminelen identiteitsfraude plegen met de 
gegevens die ze in bezit krijgen aldus Pritom et al. (2020). Verder voegen Hakak et al. (2020) daarbij 
aan toe dat medewerkers bij het thuiswerken veel vaker hun bedrijfstelefoon gebruiken en dat 
cybercriminelen ook daar gebruik van maken. De criminelen bellen mensen op en doen zich voor als 
een collega, in de hoop om gevoelige informatie af te troggelen. 
 
Malware lijkt volgens Pranggono, B., & Arabo, A. (2021) op het eerste oog erg veel op phishing. 

Criminelen sturen een e-mail met zogenaamd informatie over COVID-19 en vragen medewerkers om 

de bijlage te openen voor meer informatie. Als medewerkers deze bijlage openen installeren ze 

kwaadaardig materiaal op hun laptop en kunnen criminelen de laptop op afstand besturen. Daardoor 

kunnen criminelen gevoelige informatie als wachtwoorden, pincodes, bedrijfsgevoelige informatie 

ter beschikking krijgen en de informatie gebruiken voor criminele activiteiten om financieel gewin te 

behalen. De cybercriminelen kunnen iemand ook naar een kwaadaardig domein leiden waar ze 

vervolgens geld of bitcoins eisen (KPMG, 2021). Weill, T. & Murugesan, S. (2020) melden dat in 2020 

een nieuw soort Trojaanse paard is ontstaan wat COVID Trojaan wordt genoemd. De COVID Trojaan 

kan een harddisk volledig overnemen en kan een harde schijf helemaal leeghalen. Daarnaast melden 

Hakak et al. (2020) dat het aantal Spyware aanvallen sinds begin van COVID-19 periode explosief is 

gestegen. Een goed voorbeeld daarvan is volgens hen de app CovidLock. Deze app is ontwikkeld om 

allerlei statische informatie over COVID-19 te volgen. Voordat iemand deze app wil downloaden, 

moeten bepaalde machtigen worden verleend. Dit gebeurt wel vaker, alleen zodra deze app is 

geïnstalleerd krijgen criminelen toegang tot allerlei gevoelige informatie. De criminelen kunnen de 

rechtmatige eigenaar zelfs toegang tot eigen informatie ontzeggen. Meestal wordt vervolgens 

losgeld of bitcoins geëist door de criminelen. Verder bestaat er volgens Khan et al. (2020) een 

Android-app die mondkapjes aanbiedt voor bezorgde personen. Echter naast het downloaden van de 

desbetreffende app wordt ook stiekem een SMS-Trojaan gedownload. Deze Trojaan stuurt uit 

zichzelf berichten met een link naar een kwaadaardig domein naar alle contactpersonen van het 

slachtoffer. 
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Vanwege COVID-19 worden veel meer werkzaamheden online uitgevoerd dan de periode ervoor. 

Denk daarbij aan kantoorwerkzaamheden, onderwijs, gezondheidszorg of winkelen. Voor 

cybercriminelen is dit een feest voor het uitvoeren van DDOS-aanvallen. Dit is ook terug te zien in de 

cijfers want in het tweede helft van 2020 is het aantal DDOS-aanvallen volgens een onderzoek van 

Security Magazine met 12% toegenomen (Security Magazine, 2021). Een DDOS-aanval is volgens 

Pranggono, B., & Arabo, A. (2021) voor criminelen ook nog eens eenvoudig uit te voeren, terwijl de 

impact op de slachtoffers groot kan zijn. Chowdhury et al. (2020) melden dat met een DDOS-aanval 

een server gevuld wordt met een groter beheer dan de servercapaciteit zelf, waarvoor de server niet 

meer beschikbaar is voor de legitieme gebruikers. Als gevolg hiervan is een server voor langere tijd 

niet beschikbaar. Volgens de auteurs worden botnets bestuurd door hackers op afstand gebruikt 

voor zulke soort aanvallen.  

2.3.2. Soorten beheersingsmaatregelen tegen Cybercriminaliteit in 

COVID-19 periode en hun voor/nadelen 

Pranggono, B., & Arabo, A. (2021) benoemen Multi-Factor Authentication (MFA) als een belangrijke 

beheersingsmaatregel bij het terugdringen van cybercriminaliteit. Bij het werken met een MFA 

kunnen medewerkers buiten het bedrijfsnetwerk niet zomaar toegang tot bedrijfssystemen 

verkrijgen. De medewerkers hebben de beschikking over een token en men kan inloggen met de 

daarbij behorende gebruikersnaam en code. Wanneer een medewerker probeert in te loggen 

verschijnt op de token een code en pas wanneer de code is ingevoerd, krijgt de medewerker toegang 

tot het bedrijfsnetwerk. In plaats van een token kan ook gebruik gemaakt worden van een sms-

verificatie. Het verschil hierbij is dat de code per sms bekend wordt in plaats van een token. Het 

voordeel van het werken met een MFA is dat cybercriminelen niet zomaar toegang tot de 

bedrijfssystemen kunnen verkrijgen. Ze moeten de inloggegevens van een medewerker 

(bijvoorbeeld: gebruikersnaam en wachtwoord) bemachtigen en daarnaast ook beschikken over een 

token of telefoon van de desbetreffende medewerker (Pranggono & Arabo, 2021). Een 

cybercrimineel heeft met andere woorden dus niets aan alleen een gebruikersnaam en een 

wachtwoord. Hij of zij moet ook een token of een telefoon bemachtigen. Het laatste is tegelijkertijd 

ook een valkuil. MFA is dus niet volledig veilig. Als naast de gebruikersnaam en wachtwoord ook de 

token of telefoon wordt bemachtigd kan alsnog toegang tot de bedrijfssystemen worden geschaft. 

 
Het werken met een Virtual Private Network (VPN) is volgens Pranggono, B., & Arabo, A. (2021) een 

ander belangrijke beheersingsmaatregel bij het terugdringen van cybercriminaliteit. VPN is een 

gecodeerd en beveiligd communicatiekanaal bedoeld om data die tussen 2 locaties verzonden wordt 

te beschermen. Cybercriminelen die toegang tot deze data krijgen zien uiteindelijk niks omdat het 

versleuteld is. Hierdoor brengt VPN 2 voordelen met zich mee: vertrouwelijkheid en integriteit. 

Vertrouwelijkheid omdat de zekerheid is dat de data niet zichtbaar is voor een derde persoon en 

integriteit omdat de zekerheid is dat de data niet bewerkt kan worden door een derde persoon 

(Pranggono & Arabo, 2021). Echter, volgens Novaes, L. (2020) brengt VPN als nadeel met zich mee 

dat het ophalen van de data trager is dan normaal, omdat voor de toegang volgens hem als het ware 

een omweg moet worden gemaakt. Daarnaast moet als de vervanger de sleutel nog niet heeft ook 

de sleutel worden meegestuurd. De risico die daarbij komt kijken is de dat de sleutel onderschept 

kan worden doormiddel van bijvoorbeeld phising (VPN Gids, 2020). 

 

Volgens Hakak et al. (2020) is bewustzijn bij medewerkers over cybercriminaliteit creëren een niet te 

onderschatten hulpmiddel voor het bestrijden van cybercriminaliteit. Dit kan volgens hen door 

periodiek demo’s te organiseren over het herkennen van cybercriminaliteit en hoe met 

cybercriminaliteit om te gaan. Ook bestaat volgens hen gamificatie waarbij bedrijven op 
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speelsgewijze het bewustzijn van de medewerkers kunnen vergroten. Daarnaast beschrijven 

Pranggono, B., & Arabo, A. (2021) dat bedrijven medewerkers een verplichte E-Learning over 

cybercriminaliteit kunnen laten volgen. Daarin kunnen onderwerpen als het openen van bijlagen van 

onbekende afkomst, het installeren van onbekende apps, het werken met Multi-factor-authenticatie 

aan bod komen. Dit allemaal wordt benadrukt door Mohsin, K. (2020) die verder aangeeft dat 

managers ook een belangrijke rol spelen door regelmatig met medewerkers het onderwerp 

cybersecurity te bespreken. Dit wordt ook wel Tone on The Top genoemd en zorgt ervoor dat 

medewerkers op regelmatige basis met cybercriminaliteit geconfronteerd worden waardoor het 

onderwerp in hun hoofd blijft. Een mogelijk nadeel is dat het onderwerp te vaak op de agenda staat, 

waardoor op een gegeven moment de medewerkers er genoeg van krijgen.  

 

Iets wat ook bij kan dragen bij het terugdringen van cybercriminaliteit is volgens Mohsin, K. (2020) 

het versleuteld delen van informatie. Bedrijven zouden medewerkers kunnen aanmoedigen om 

informatie niet te delen via communicatiekanalen als Whatsapp, e-mail of Teams. Vooral als het gaat 

om gevoelige informatie als personeelsdossiers of persoonlijke/financiële informatie. 
Bedrijven kunnen hun medewerkers aanmoedigen om informatie versleuteld of via 

communicatiekanalen als Signal te delen. Signal heeft geen commerciële belangen en daarnaast is de 

broncode openbaar, waardoor het als een veilig communicatiemiddel kan worden beschouwd 

(Consumentenbond, 2021). Daarnaast is uit veiligheidsredenen Signal niet te gebruiken via een 

browser (Radar Avrotros, 2021). Dit kan overigens ook als een nadeel gezien worden omdat mensen 

hierdoor op de app zijn aangewezen.  

 

Volgens Pranggono, B., & Arabo, A. (2021) zou het periodiek updaten van antimalware software een 

bijdrage kunnen leveren bij het terugdringen van cybercriminaliteit en zouden medewerkers volgens 

hen dus de beschikking hebben over een up-to-date antimalware software. Door periodiek de 

software te updaten wordt het kans op het voordoen van succesvolle cyberaanval tot het minimum 

gereduceerd. Echter kan er niet worden uitgesloten dat een cyberaanval toch succesvol is. 
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2.4. Conclusie Theoretische kader 

Dankzij het literatuuronderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 
 
Sinds maart 2020 werken veel mensen vanwege COVID-19 vanuit huis en vindt er meer 
cybercriminaliteit plaats dan in de periode ervoor. Vooral cybercriminaliteit als Phising, Malware en 
DDOS-aanvallen komen veel vaker voor. De effecten van deze aanvallen kunnen voor organisaties 
desastreus zijn. Dankzij Phising en Malware kunnen criminelen pincodes, wachtwoorden, 
bedrijfsgevoelige informatie tot hun beschikking krijgen en waarmee criminele activiteiten financieel 
gewin verricht kan worden. Dankzij een DDOS-aanval kunnen criminelen ervoor zorgen dat een 
bedrijfsserver plat komt te liggen waardoor legitieme gebruikers hun werkzaamheden niet meer 
kunnen uitvoeren. 
 
Volgens de literatuur kunnen bedrijven verschillende beheersingsmaatregelen nemen, waardoor de 
kans op het voordoen van een succesvolle cyberaanval tot het minimum wordt beperkt. Denk hierbij 
aan MFA, VPN, bewustzijn creëren van medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit, informatie 
versleuteld delen en periodiek updaten antimalware software. Al deze beheersingsmaatregelen 
brengen hun eigen voor- en nadelen met zich mee: 
 

Beheersingsmaatregel Voordeel Nadeel 

MFA Naast gebruikersnaam en 
wachtwoord ook telefoon of 
een token nodig om ergens in 
te loggen. 

Fysieke telefoon of token kan in 
handen van een crimineel komen. 

VPN  Data is niet zichtbaar en kan 
niet bewerkt worden door een 
derde persoon. 

Het ophalen van data is trager dan 
normaal. 

Bewustzijn creëren van 
medewerkers  

Het onderwerp 
cybercriminaliteit blijft in 
hoofden van de medewerkers.  

Te vaak het onderwerp 
cybercriminaliteit benoemen 
waardoor medewerkers er genoeg 
van krijgen. 

Informatie versleuteld 
delen 

Informatie is niet zichtbaar voor 
derden. 

Het gebruik van een 
communicatiekanaal als Signal kan 
alleen via een app en dus niet via 
de browser. 

 

Periodiek updaten anti 
malware software 

De kans op het succesvol 
voordoen van een cyberaanval 
wordt tot het minimum 
gereduceerd. 

Er is een minieme kans dat een 
cyberaanval toch succesvol is. 

Figuur 2 Voor- en nadelen beheersingsmaatregelen 
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2.5. Doel van het vervolgonderzoek 

Tijdens het literatuuronderzoek is duidelijk geworden welke vormen van cybercriminaliteit tijdens 
COVID-19-periode zich voordoen en welke beheersingsmaatregelen bestaan voor het bestrijden van 
cybercriminaliteit. Echter richt de literatuur zich alleen op het in kaart brengen van de verschillende 
soorten beheersingsmaatregelen. Daarbij is niet gekeken of de beheersingsmaatregelen ook 
gedurende COVID-19 effectief zijn tegen cybercriminaliteit. De voor- en nadelen van de 
beheersingsmaatregelen worden benoemd uit eerdere ervaringen tijdens het pre-COVID-19 tijdperk, 
toen bijna alle medewerkers vanuit kantoor werkten. Sinds begin van COVID-19 werken echter zo 
goed als alle medewerkers vanuit huis. Dit heeft op één specifieke beheersingsmaatregel een groot 
invloed. Namelijk op bewustzijn creëren van medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit omdat 
de medewerkers niet meer op kantoor, maar op afstand vanuit huis werken. Het werken vanuit huis 
brengt een aantal verschillen met zich mee ten opzichte van het werken op kantoor. Thuis hebben 
medewerkers geen collega’s of managers om zich heen en werkt men normaliter op een onveiliger 
netwerk. Dit terwijl ze tot dezelfde systemen toegang hebben als wanneer ze op kantoor werken. 
Hierdoor is het risico op een succesvolle cyberaanval groter dan voorheen (Hakak, Khan, Imran, Choo 
& Shoaib, 2020). De beheersingsmaatregel bewustzijn creëren van medewerkers ten aanzien van 
cybercriminaliteit is hierdoor nog belangrijker dan ooit. De andere beheersingsmaatregelen hebben 
immers geen nut als de computer van de medewerker door cybercriminelen simpelweg gehackt is 
door onwetendheid van de medewerker. Zeker omdat naar verwachting het grootste deel van de 
medewerkers ook na COVID-19 periode deels vanuit huis blijft werken is bewustzijn creëren van de 
medewerkers belangrijk (Trouw, 2020). 
Zodoende zal deze beheersingsmaatregel centraal staan gedurende het vervolgonderzoek. Concreet 
zal in de praktijk worden onderzocht hoe medewerkers de activiteiten Tone on the Top, demo’s, 
gamificatie en e-learnings voor vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van 
cybercriminaliteit, benoemd door Hakak et al. (2020) hebben ervaren gedurende COVID-19 periode. 
Met ervaren wordt bedoeld of de activiteiten ook effectief waren en dus hebben geleid tot een hoger 
bewustzijn ten aanzien van cybercriminaliteit, zonder dat de activiteiten conflicteerden met de 
normale werkzaamheden van de medewerkers tijdens het thuiswerken. 
 
Uiteindelijk zal duidelijk worden welke activiteiten het meest effectief zijn voor het vergroten van het 
bewustzijn van de medewerkers en kan de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord worden. 
Tegen de tijd dat het vervolgonderzoek plaatsvindt werken de meeste mensen anderhalf jaar het 
grootste deel vanuit huis. Dat is een goed moment om de balans op te maken en de uiteindelijke 
conclusies, ten aanzien van de beheersingsmaatregel te trekken.  
 

Literatuuronderzoek Doel Vervolgonderzoek 

Verschillende soorten 
cybercriminaliteit 
 
Effecten verschillende soorten 
cybercriminaliteit 
 
Verschillende soorten 
beheersingsmaatregelen 
 
Voor/nadelen verschillende 
soorten 
beheersingsmaatregelen  

Het in de praktijk evalueren van de effectiviteit van de 
activiteiten die bedrijven kunnen organiseren voor het vergroten 
van het bewustzijn van de medewerkers t.a.v. cybercriminaliteit 
in COVID-19 periode en de periode daarop, waarin het grootste 
deel van de medewerkers vanuit huis werkt. 
 

  

Figuur 3 Literatuuronderzoek vs. Vervolgonderzoek 

 

Op welke manier kan een bedrijf bestendig 

worden tegen cybercriminaliteit in COVID-

19 periode en de periode daarop wanneer 

het grootste deel van de medewerkers 

deels vanuit huis blijft werken? 
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3. Methodologie 

In het vorige hoofdstuk is het theoretische kader met daarin de belangrijkste bevindingen uit het 

literatuuronderzoek beschreven. Daarnaast kwam kort het doel voor het vervolgonderzoek aan bod. 

In dit hoofdstuk staat de methodologie voor het vervolgonderzoek centraal. Achtereenvolgens 

komen de onderzoeksmethode, het technisch ontwerp, de gegevensanalyse en de reflectie ten 

aanzien van validiteit en betrouwbaarheid aan bod.  

3.1. Conceptueel ontwerp: keuze van onderzoeksmethode(n) 

Zoals in paragraaf 2.5. is beschreven blijkt uit het literatuuronderzoek dat de bestaande literatuur 

zich richt op het in kaart brengen van de verschillende vormen van cybercriminaliteit tijdens COVID-

19 periode en welke beheersingsmaatregelen tegen cybercriminaliteit genomen kunnen worden. 

Echter, de voor- en nadelen van de beheersingsmaatregelen zijn benoemd uit eerdere ervaringen 

gedurende het pre-COVID-19 tijdperk, toen alle medewerkers op kantoor werkten. Eveneens is in 

paragraaf 2.5. beschreven dat het thuiswerken in COVID-19 periode op één specifieke 

beheersingsmaatregel een groot invloed heeft, namelijk: bewustzijn creëren van medewerkers ten 

aanzien van cybercriminaliteit. Dit omdat het volgens Hakak et al. (2020) nogal uitmaakt of 

medewerkers op kantoor of vanuit huis werken. De auteurs benoemen Tone on the Top, demo’s, 

gamificatie en e-learnings als activiteiten die bedrijven kunnen organiseren voor het vergroten van 

het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit. Het doel voor het 

vervolgonderzoek is om op basis van praktijkervaringen inzicht te krijgen en evalueren van de 

bovenstaande activiteiten. De voor- en nadelen van de activiteiten worden in kaart gebracht, zodat 

inzichtelijk wordt welke activiteiten het meest effectief zijn, voor het vergroten van het bewustzijn 

van de medewerkers tijdens het thuiswerken gedurende COVID-19 periode. Zodoende staat in het 

vervolgonderzoek de beheersingsmaatregel bewustzijn creëren van medewerkers ten aanzien van 

cybercriminaliteit centraal en is de doelstelling voor het vervolgonderzoek: 

“Het in de praktijk evalueren van de activiteiten die bedrijven kunnen organiseren voor het vergroten 
van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit in COVID-19 periode en de 
periode daarop, waarin het grootste deel van de medewerkers vanuit huis werkt.” 
 
De doelstelling leidt tot de volgende hoofdvraag voor het vervolgonderzoek: 
 
“Welke activiteiten zijn effectief voor het vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten 

aanzien van cybercriminaliteit in COVID-19 periode en de periode daarop, waarin het grootste deel 

van de medewerkers vanuit huis werkt?” 

Met effectief wordt bedoeld dat een activiteit heeft geleid tot een hoger bewustzijn ten aanzien van 

cybercriminaliteit zonder dat de activiteit conflicteert met de normale werkzaamheden van de 

medewerkers tijdens het thuiswerken. 

De effectiviteit van een activiteit kan achterhaald worden door de voor- en nadelen van de 

activiteiten helder te krijgen. De voordelen zouden tot een hogere effectiviteit van een activiteit 

moeten leiden en de nadelen zouden tot een lagere effectiviteit van een activiteit moeten leiden. 

Zodoende zijn de volgende deelvragen opgesteld voor het beantwoorden van de hoofdvraag: 
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- Wat zijn de voor/nadelen van Tone on The Top tijdens COVID-19 periode voor het vergroten 

van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit? 

- Wat zijn de voor/nadelen van het organiseren van demo’s tijdens COVID-19 periode voor het 

vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit? 

- Wat zijn de voor/nadelen van het organiseren van gamificatie tijdens COVID-19 periode voor 

het vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit? 

- Wat zijn de voor/nadelen van het organiseren van e-learnings tijdens COVID-19 periode voor 

het vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit? 

 
Vijftig medewerkers die tijdens COVID-19 periode het grootste deel vanuit huis hebben gewerkt zijn 

de respondenten waar informatie van wordt verkregen. Deze medewerkers zijn per slot van rekening 

ervaringsdeskundigen die in de praktijk met de activiteiten te maken hebben gehad. Het aantal van 

tussen de 40 en 50 respondenten is volgens Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2016) nodig om de 

betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen. Minder dan 40 respondenten levert volgens hen 

een onacceptabel lage betrouwbaarheid op.  

 

De deelnemende respondenten moeten aan één belangrijke knock-out criteria voldoen en dat is dat 

de respondenten gedurende COVID-19 periode minimaal 1 dag per week vanuit huis hebben 

gewerkt. Bij het benaderen van de respondenten zal daarom als eerste aan ze worden gevraagd of ze 

aan deze criteria voldoen. Respondenten die niet aan deze criteria voldoen vallen gelijk als kandidaat 

respondent af.  

 

De meest efficiënte manier om aan de benodigde data te komen is via schriftelijke enquêtes. Dankzij 

de schriftelijke enquêtes kunnen binnen korte tijd veel respondenten informatie over de 

georganiseerde activiteiten leveren. De enquête bestaat deels uit open vragen over de activiteiten en 

deels uit stellingen over hoe de respondenten de activiteiten hebben ervaren.  

 

Omdat schriftelijke enquêtes uitgestuurd worden naar meerdere respondenten is tijdens het 

vervolgonderzoek sprake van een surveyonderzoek. Hierbij worden voorafgaande het onderzoek, 

een groot aantal willekeurige onderzoekseenheden gekozen met als doel de generaliseerbaarheid 

van het onderzoek te vergroten (Verschuren & Doorewaard, 2016). Bij een surveyonderzoek wordt 

dus gekozen voor breedte en generaliseerbaarheid in plaats van diepte en specificiteit. Volgens 

Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2016) heeft een surveyonderzoek de volgende kenmerken: 

 

- Een groot aantal respondenten worden bij het onderzoek betrokken (40 à 50 respondenten) 

om de betrouwbaarheid van het onderzoek op peil te houden; 

- Arbeidsextensieve datagenerering waarbij slechts een methode (schriftelijke enquête) wordt 

gehanteerd die redelijk snel kan worden uitgevoerd; 

- Meer breedte dan diepte omdat een breed overzicht van een bepaald onderwerp wordt 

verkregen. Er wordt niet op een bepaald onderwerp in een bepaalde context ingezoomd en 

diepgaand bestudeerd; 

- Kwalitatieve gegevens omdat vanwege het feit dat er een groot aantal onderzoeksgegevens 

beschikbaar komen, de onderzoeksgegevens geschikt zijn voor kwantitatieve verwerking en 

analyse. 
 

Binnen een surveyonderzoek zijn er verschillende variaties. Bij het vervolgonderzoek is sprake van 

een cross-sectioneel onderzoek. De informatie wordt op een één tijdstip verzameld bij dezelfde 

groep respondenten. 
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De enquête bestaat deels uit stellingen over hoe de respondenten de activiteiten hebben ervaren. De 

stellingen hebben betrekking tot activiteiten, benoemd door Hakak et al. (2020) voor het vergroten 

van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit. Voor de stellingen is het 

5 punts Likertschaal toegepast waaruit kwantitatieve data uit voortkomt. De respondent krijgt voor 

iedere stelling namelijk als keuzemogelijkheid: “helemaal oneens”, “oneens”, “neutraal”, “eens” en 

“helemaal eens”. Deze keuzemogelijkheden worden verdeeld in verschillende schalen. 1 = helemaal 

oneens, 2 = oneens etc. waardoor de data gevisualiseerd kan worden. Dankzij de visualisatie is voor 

de onderzoeker in één oogopslag zichtbaar hoe de respondenten hebben gereageerd op de 

stellingen over een bepaalde activiteit, wat het verwerken en analyseren van de data makkelijker 

maakt. 

 

Zoals eerder beschreven zullen voor het vervolgonderzoek 50 medewerkers die tijdens COVID-19 

periode minimaal 1 dag in de week vanuit huis hebben gewerkt, als respondent dienen en zodoende 

de schriftelijke enquête invullen. Deze medewerkers hebben één ding gemeen en dat is dat ze bij 

Ordina werkzaam zijn. Ordina is een van de grootste consulting en ICT-dienstverleners van de 

Benelux. De klanten van Ordina zitten in verschillende sectoren. De medewerkers van Ordina zijn bij 

al deze klanten werkzaam. Van banken tot evenementenorganisaties en van de overheid tot 

telefoonaanbieders. Daarnaast hebben de medewerkers verschillende functies waardoor ze 

verschillende soorten werkzaamheden uitvoeren bij klanten. Variërend van testers tot security 

analisten en van architecten tot business analisten. De deelnemende respondenten werken daardoor 

in verschillende bedrijven, in verschillende sectoren en in verschillende functies wat ten goede komt 

van de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Hierdoor is de informatie die in dit 

onderzoeksrapport wordt verkregen bruikbaar voor medewerkers werkzaam in verschillende 

bedrijven in verschillende sectoren met verschillende functies. De respondenten hebben wel gemeen 

dat ze een ICT gerichte functie hebben. Cybercriminaliteit is iets dat van toepassing is op ICT dus dat 

komt voor dit onderzoek goed uit. Voor de generaliseerbaarheid betekent dit dat het onderzoek 

minder van toepassing is voor medewerkers met een niet ICT gerichte functie.  

Volgens het CBS werken er momenteel 9.1 miljoen mensen in Nederland en bijna de helft hiervan 

werkt minimaal 1 dag in de week vanuit huis (CBS, 2021). Daardoor is het extra belangrijk dat de 

respondenten in verschillende bedrijven en sectoren actief zijn.   

3.2. Technisch ontwerp: uitwerking van de methode 

In de tabel hieronder is per deelvraag te zien hoe het is uitgewerkt in de vorm van een stelling in de 

enquête: 

 

Deelvraag Stellingen in de enquête 

1. Wat zijn de voor/nadelen van Tone on The 

Top tijdens COVID-19 periode voor het 

vergroten van het bewustzijn van de 

medewerkers ten aanzien van 

cybercriminaliteit? 

 

  

1. Bij Tone on the Top maakt het uit 
of ik op kantoor werk of vanuit 
huis  

 

2. Tone on the Top zorgde bij mij 

ervoor dat tijdens het werken 

thuis het onderwerp 

cybercriminaliteit altijd in mijn 

hoofd zat 
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3. Tone on the Top heb ik niet als 

storend ervaren tussen mijn 

normale werkzaamheden om  
2. Wat zijn de voor/nadelen van het 

organiseren van demo’s tijdens COVID-19 

periode voor het vergroten van het 

bewustzijn van de medewerkers ten aanzien 

van cybercriminaliteit? 

 

 

1. Bij de demo's maakt het uit of ik 

op kantoor werk of vanuit huis  

 

2. De demo's zorgden bij mij ervoor 

dat tijdens het werken thuis het 

onderwerp cybercriminaliteit 

altijd in mijn hoofd zat 

 

3. De demo's heb ik niet als storend 

ervaren tussen mijn normale 

werkzaamheden om 

3. Wat zijn de voor/nadelen van het 

organiseren van gamificatie tijdens COVID-19 

periode voor het vergroten van het 

bewustzijn van de medewerkers ten aanzien 

van cybercriminaliteit? 

 

1. Bij gamificatie maakt het uit of ik 

op kantoor werk of vanuit huis  
 

2. Gamificatie zorgde bij mij ervoor 

dat tijdens het werken thuis het 

onderwerp cybercriminaliteit 

altijd in mijn hoofd zat 
 

3. Gamificatie heb ik niet als storend 

ervaren tussen mijn normale 

werkzaamheden om 

4. Wat zijn de voor/nadelen van het 

organiseren van e-learnings tijdens COVID-19 

periode voor het vergroten van het 

bewustzijn van de medewerkers ten aanzien 

van cybercriminaliteit? 

 

 

1. Bij E-Learnings maakt het uit of ik 

op kantoor werk of vanuit huis 

(m.b.t. effectiviteit van de 

activiteit) 
 

2. De E-learnings zorgden bij mij 

ervoor dat tijdens het werken 

thuis het onderwerp 

cybercriminaliteit altijd in mijn 

hoofd zat 
 

3. De E-learnings heb ik niet als 

storend ervaren tussen mijn 

normale werkzaamheden om 

Figuur 4 Van deelvraag tot enquête stelling 

 

Zoals in de bovenstaande tabel te zien is zijn voor het vervolgonderzoek 4 deelvragen opgesteld. Al 

deze deelvragen zijn in de enquête omgezet naar een drietal stellingen die de respondenten moeten 

beantwoorden. De stellingen hebben te maken met de locatie (thuis of kantoor?), werking (zat 

dankzij de activiteit het onderwerp cybercriminaliteit altijd in het hoofd?) en ervaring (storend of niet 

storend tussen de normale werkzaamheden om?) van de respondenten. 
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3.3. Schriftelijke enquête 

Voor de schriftelijk enquête wordt gebruik gemaakt van Google Forms. Voornaamste voordeel van 

Google Forms is dat het geen kosten met zich meebrengt, de vragen makkelijk op te stellen zijn en 

dat de resultaten automatisch bij elkaar worden verzameld. De enquête wordt per e-mail naar de 

respondenten verstuurd. Het werken met enquêtes brengt als voordeel met zich mee dat het relatief 

weinig tijd kost, maar dat er wel veel personen bereikt worden (Verschuren & Doorewaard, 2016). 

Iets waar rekening mee moet worden gehouden is het feit dat de enquête uitdagend moet zijn voor 

de respondenten en dus bijvoorbeeld niet te lang moet zijn. Om dit te valideren wordt de enquête 

eerst door een persoon getoetst om te kijken of de enquête uitdagend genoeg is en of alle vragen 

duidelijk geformuleerd zijn. Daarnaast moet de enquête door 50 respondenten ingevuld worden om 

de externe validiteit, generaliseerbaarheid en dus de betrouwbaarheid te vergroten. 

3.4. Gegevensanalyse 

 

Zoals eerder aangegeven bestaat een gedeelte van de enquête uit open vragen en een gedeelte uit 

stellingen met behulp van het 5punts Likertschaal, waarin de respondenten kunnen aangeven hoe ze 

de activiteiten hebben ervaren. Het 5punts Likertschaal zal bestaan uit de opties: “helemaal eens”, 

“eens”, “neutraal”, “oneens” en “helemaal oneens”. Een 5punts Likertschaal heeft als voordeel dat 

de antwoordmogelijkheden niet te groot of te klein zijn. Bij een 3punts Likertschaal worden de 

respondenten gedwongen om voor de uiterste te kiezen en bij een 7punts Likertschaal kan 

verwarring bij de respondenten komen, door de vele keuzemogelijkheden (Heussen, 2016). De 

antwoordopties worden zoals in paragraaf 3.1. is aangegeven verdeeld in verschillende schalen. De 

uitkomst van de enquêtevragen zullen per stelling gevisualiseerd worden middels een staafdiagram. 

De resultaten worden hierdoor in één oogopslag zichtbaar en dat helpt de onderzoeker bij het 

verwerken van de resultaten. Dankzij een staafdiagram wordt de verdeling van de antwoorden 

namelijk gevisualiseerd, waardoor het snel zichtbaar wordt of een activiteit positief ofwel negatief is 

ervaren door de respondenten. Daarnaast hebben de respondenten in de enquête de optie om hun 

gegeven antwoorden toe te lichten. Hierdoor kan eventueel achtergrondinformatie bij de gegeven 

antwoorden verkregen worden.  

De conclusies ten aanzien van de onderzoeksvragen zullen getrokken worden met behulp van de 

staafdiagrammen en de door de respondenten gegeven toelichting op de antwoorden. De 

staafdiagrammen alsmede de toelichting van de respondenten worden in paragraaf 4.2. uitgebreid 

beschreven en op basis hiervan wordt getracht de onderzoeksvragen te beantwoorden.  
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3.5. Reflectie t.a.v. validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten 

Validiteit kent 4 onderdelen. Construct validiteit, interne validiteit, externe validiteit en 

betrouwbaarheid (Saunders et al. 2016).  

Constructvaliditeit: De constructvaliditeit wordt gewaarborgd door de stellingen in de schriftelijke 

enquête te baseren op bestaande literatuur. Informatie die in het literatuuronderzoek is gevonden 

wordt gebruikt voor het vormgeven van de enquête.   

Interne validiteit: De interne validiteit zou in gevaar kunnen komen doordat een respondent zijn of 

haar mening wil doordrukken en wellicht daarbij niet objectief is. Daarom worden 50 respondenten 

bij het onderzoek betrokken. Als er toch een paar respondenten ertussen zitten die eventueel hun 

subjectieve mening willen doordrukken, wordt dit opgevangen door de resterende medewerkers die 

wel een objectieve mening geven. Daarnaast bestaat het gevaar van ontwijkende, strategische of 

sociaalwenselijke antwoorden. Dit wordt opgevangen door vooraf aan de respondenten duidelijk te 

maken dat de resultaten volledig anoniem worden verwerkt waardoor ze vrijer de enquête kunnen 

invullen.  

Externe validiteit: De externe validiteit wordt gewaarborgd door 50 respondenten bij het onderzoek 

te betrekken. Hierdoor wordt informatie uit meerdere hoeken verkregen. De respondenten zijn 

immers in verschillende bedrijven, in verschillende sectoren en in verschillende functies werkzaam 

waardoor de resultaten te generaliseren zijn.  

Betrouwbaarheid: Alle gevolgde stappen tijdens het literatuuronderzoek alsmede het 

vervolgonderzoek worden gedocumenteerd. Als gevolg hiervan zou het onderzoek eventueel 

nogmaals op dezelfde manier uitgevoerd kunnen worden. 
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4. Resultaten 

 

In het vorige hoofdstuk stond de methodologie voor het vervolgonderzoek centraal. In dit hoofdstuk 

wordt achtergrondinformatie gegeven en de resultaten van het vervolgonderzoek beschreven.   

4.1. Opzet schriftelijke enquête, casus organisatie en ondervraagde 

respondenten 

 

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven is de schriftelijke enquête opgesteld in Google Forms. De 

enquête is middels een e-mail onder de aandacht van 300 personen werkzaam binnen Ordina 

gebracht. Deze 300 potentiële respondenten werden willekeurig gekozen en gemaild met de vraag of 

ze de schriftelijke enquête konden invullen. De functie of sector bijvoorbeeld was daarbij niet van 

belang. De selectie van de kandidaten werd gedaan door in het zakelijke e-mailaccount alle e-mails 

van Ordina medewerkers op alfabetische volgorde te doorlopen en daaruit willekeurig personen te 

selecteren als potentiële respondent. De ene keer werden 2 namen achter geselecteerd, daarna om 

de 5, daarna om de 3 et cetera. Wel is als knock-out criteria gehanteerd dat de medewerker tijdens 

COVID-19 periode minimaal 1 dag vanuit huis heeft gewerkt en hier is in het e-mail specifiek naar 

gevraagd. Dit heeft ervoor gezorgd dat alle respondenten tijdens COVID-19 periode minimaal 1 dag 

vanuit huis hebben gewerkt. Het verzonden e-mail is in bijlage 1 zichtbaar.  

 

Het doel vooraf was om 50 respondenten de enquête te laten invullen. Uiteindelijk hebben 45 

respondenten de enquête ingevuld. Om dit aantal te bereiken is na 3 dagen een reminder e-mail 

uitgestuurd. Achteraf bleek dat sommige respondenten niet alle vragen hebben beantwoord, 

waardoor de aantallen van de gegeven antwoorden verschillend is wat ook zichtbaar is in de 

volgende paragraaf. 
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4.2. Resultaten vragenlijst 
 

In deze paragraaf worden de resultaten van de schriftelijke enquête weergeven en nader 

toegelicht. De resultaten zijn gevisualiseerd middels staafdiagrammen. De horizontale getallen in 

de staafdiagrammen geven het aantal respondenten aan en verticaal is van links naar rechts 

zichtbaar hoe de respondenten hebben gereageerd op de stellingen (helemaal eens”, “eens”, 

“neutraal”, “oneens” of “helemaal oneens”). Een overzicht van de enquête en de door de 

respondenten gegeven antwoorden in de enquête is te vinden in bijlage 2.   

4.2.1. Tone on the Top 

 

 

 

Figuur 5 Bij Tone on the Top maakt het uit of ik op kantoor werk of vanuit huis (m.b.t. effectiviteit van de 

activiteit) 

 

De stelling is beantwoord door 29 respondenten.  

Een meerderheid van de respondenten (17 respondenten) geeft aan dat bij het plaatsvinden van 

Tone on the Top het niet uitmaakt of men vanuit huis of op kantoor werkt. Een minderheid van de 

respondenten (9 respondenten) vindt bij Tone on the Top dat het wel uitmaakt of men vanuit huis of 

op kantoor werkt.   

 

Tone on the Top brengt volgens de respondenten de volgende voordelen met zich mee bij het 

werken op afstand: betrokkenheid van het management waardoor een medewerker het belang van 

cybercriminaliteit inziet en waardoor zijn of haar bewustzijn ten aanzien van cybercriminaliteit wordt 

vergroot. Daarnaast kan het management en de medewerker elkaar aanspreken en afspraken met 

elkaar maken. Daarnaast is er direct contact wat het stellen van vragen voor een medewerker 

toegankelijker maakt. Als een medewerker met iets zit kan dit tijdig aangekaart worden bij het 

management. Daarnaast wordt de kans op fraude en onethisch gedrag van een medewerker 
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verminderd omdat de medewerkers om de bepaalde tijd worden geconfronteerd met het feit dat 

zo’n gedrag niet normaal is. 

 

Een minderheid van de respondenten (9 respondenten) vinden bij Tone on the Top dat het wel 

uitmaakt of men vanuit huis of op kantoor werkt. Als reden geven ze aan dat effectiviteit valt en staat 

met het kunnen lezen van de emotie van een ander. Dit gaat op afstand lastiger. Tone on the Tone 

kan dan snel als autoritair worden ervaren en ongemakkelijk aanvoelen. Als laatste geeft men aan 

dat een Tone on the Top dialoog vaak te eenzijdig is waardoor er weinig ruimte is voor de inbreng 

van de medewerkers. 

 

 

Figuur 6 Tone on the Top zorgde bij mij ervoor dat tijdens het werken thuis het onderwerp cybercriminaliteit 

altijd in mijn hoofd zat 

 

De stelling is beantwoord door 28 respondenten.  

Een meerderheid van de respondenten (14 respondenten) geeft aan dat Tone on the Top bij hen niet 

heeft geleid tot meer bewustzijn ten aanzien van cybercriminaliteit. 

De respondenten geven aan dat het onderwerp cybercriminaliteit an sich wel in hun hoofd zit, door 

het zelf te ervaren of ervaringen van andere collega’s te horen. Daarnaast vinden ze 

cybercriminaliteit een integraal onderdeel van het werk. Veiligheid staat altijd vooraan bij hun werk 

en Tone on the Top heeft daar weinig tot geen invloed op.  

 

Een drietal respondenten geeft aan dat Tone on the Top juist wel heeft bijgedragen aan hun 

bewustwording van ten aanzien van cybercriminaliteit. De respondenten verwachten dat hun bedrijf 

de nodige activiteiten neemt om cybercriminaliteit te voorkomen en zien Tone on the Top als een 

onderdeel daarvan. Hun geheugen wordt periodiek opgefrist waardoor het bewustzijn ten aanzien 

van cybercriminaliteit blijft.  
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Figuur 7 Tone on the Top heb ik niet als storend ervaren tussen mijn werkzaamheden om 

 

De stelling is beantwoord door 26 respondenten.  

Negen respondenten geven aan dat ze Tone on the Top als storend hebben ervaren tussen hun 

normale werkzaamheden door. Als argument geven ze aan dat Tone on the Top vaak veel tijd in 

beslag neemt doordat er vaak ook over allerlei andere onderwerpen wordt gesproken. 

 

Eveneens 9 respondenten hebben geen enkel probleem met Tone on the Top. Ze vinden dat de 

normale werkzaamheden gemakkelijk op de achtergrond door kunnen gaan. Wel vinden ze belangrijk 

om te vermelden dat managers bij dit soort communicatie beter met de medewerkers moeten 

afstemmen wat hun het beste uitkomt, zodat de normale werkzaamheden geen hinder ondervinden.  

4.2.2. Demo’s 

 

Figuur 8 Bij de demo’s maakt het uit of ik op kantoor werk of vanuit huis (m.b.t. effectiviteit van de activiteit) 
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De stelling is beantwoord door 37 respondenten.  

Een meerderheid van de respondenten (19 respondenten) geeft aan dat het volgens hen niet 

uitmaakt of de demo’s over cybercriminaliteit vanuit huis of op kantoor worden gevolgd. Ze vinden 

dat demo’s prima te volgen zijn via bijvoorbeeld videoconferencing. Online kan bovendien in een 

keer groot publiek worden bereikt. Om de sessie interessant te houden kan het interactief worden 

gemaakt. Een van de respondenten geeft bijvoorbeeld aan dat bij een demo medewerkers vanuit 

eigen werkstation dingen kunnen uitproberen. Dit kan zelfs effectiever zijn dan op locatie naar een 

spreker luisteren die dingen demonstreert.  

 

Dertien respondenten vinden dat het wel uitmaakt of de demo’s vanuit huis worden gevolgd of op 

kantoor. Een van de respondenten voert als argument aan dat een schokeffect bereiken op afstand 

lastiger is dan op locatie. Als voorbeeld wordt gegeven dat op locatie ooit een demo is gegeven 

waarin een spreker telefoons van anderen uitlas door middel van een fake wifipunt. Op afstand zou 

zoiets onmogelijk zijn. Daarnaast wordt aangegeven dat passie voor iets overbrengen op afstand 

lastiger is dan als men bij elkaar is op locatie, vanwege het menselijk contact dat ontbreekt. 

Volgens de respondenten is het voor de sprekers zelf ook lastiger om een demo te houden op 

afstand. Op afstand is het lastiger de demo interessant te houden zodat de aandacht van de 

medewerkers blijft. Daarnaast vereist een online interactieve demo meer voorbereidend werk. 

 

 

 

 

Figuur 9 De demo’s zorgden bij mij ervoor dat tijdens het werken thuis het onderwerp cybercriminaliteit altijd in 

mijn hoofd zat 

 

De stelling is beantwoord door 31 respondenten. 

Een elftal respondenten geeft aan dat demo’s niet hebben bijgedragen aan het vergroten van het 

bewustzijn ten aanzien van cybercriminaliteit. Een van de respondenten geeft aan dat volgens hem 

de demo’s te eenzijdig en van een te laag niveau zijn. 

 

Acht respondenten geven aan dat de demo’s juist wel ervoor gezorgd hebben dat het onderwerp 

cybercriminaliteit in hun hoofd zat. Een van de respondenten geeft aan dat dankzij een demo een 

concreet voorbeeld zichtbaar wordt, waardoor men een cyberaanval als het ware zelf ervaart en de 

impact ziet. Hierdoor dient een demo als een eyeopener voor de medewerkers en blijft het beter 

hangen in de hoofden dan wanneer het alleen bij woorden blijft. 
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Figuur 10 De demo’s heb ik niet als storend ervaren tussen mijn werkzaamheden om 

 

De stelling is beantwoord door 32 respondenten. 

Acht respondenten hebben de demo’s over cybercriminaliteit als storend ervaren tussen de 

werkzaamheden door. Een van de respondenten geeft aan dat demo’s volgens hen lang duren met 

als gevolg dat hun normale werk ook lang blijft liggen.  

 

Echter, een groot meerderheid (15 respondenten) hebben de demo’s niet als storend ervaren. De 

demo’s kunnen volgens hen zodanig worden ingepland, dat hun normale werkzaamheden geen 

hinder ondervinden.  

4.2.3. Gamificatie 

 

 

Figuur 11 Bij gamificatie maakt het uit of ik op kantoor werk of vanuit huis (m.b.t. effectiviteit van de activiteit) 
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De stelling is beantwoord door 38 respondenten.  

De helft van de respondenten (19 respondenten) geeft aan dat bij een gamificatie sessie het niet 

uitmaakt of men vanuit huis of op kantoor werkt. Ze vinden dat de manier van gamificatie zodanig 

aangepast kan worden dat het geschikt is om het ook online te doen.  

 

Tien respondenten vinden dat het wel uitmaakt of er vanuit huis of op kantoor wordt gewerkt. Als 

argument wordt aangevoerd dat door het fysiek aanwezig zijn een gevoel van teamspirit wordt 

gecreëerd, waardoor de medewerkers actiever meedoen. Daarnaast wordt aangegeven dat als men 

thuis achter een scherm zit, ze sneller afgeleid kunnen worden waardoor de inhoud van de sessie 

niet lang in hun hoofd blijft zitten.  

 

 

Figuur 12 Gamificatie zorgde bij mij ervoor dat tijdens het werken thuis het onderwerp cybercriminaliteit altijd in 

mijn hoofd zat 

 

De stelling is beantwoord door 31 respondenten.  

Tien respondenten vinden dat gamificatie niet heeft geleid tot meer bewustzijn ten aanzien van 

cybercriminaliteit. Het onderwerp cybercriminaliteit zat wel in hun hoofd maar daar droeg 

gamificatie weinig aan. Ze geven aan dat gamificatie vaak te luchtig is, waardoor men vooral bezig is 

om plezier met elkaar te hebben waardoor de essentie soms wordt vergeten.  

 

Zeven respondenten vinden dat gamificatie hun bewustzijn ten aanzien van cybercriminaliteit wel 

heeft vergroot. Ze vinden gamificatie een goede speelsgewijze manier van aandacht geven aan 

belangrijke onderwerpen als cybercriminaliteit. Het voelt daarnaast niet als leren waardoor het 

laagdrempelig is. 
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Figuur 13 Gamificatie heb ik niet als storend ervaren tussen mijn werkzaamheden om 

 

De stelling is beantwoord door 30 respondenten.  

Acht respondenten hebben gamificatie als storend ervaren naast hun normale werkzaamheden. 

Gamificatie vraagt enig aandacht, waardoor de medewerkers het niet kunnen combineren met hun 

werk op de achtergrond. Het stoort ze vooral dat als ze een vraag niet goed hebben beantwoord, ze 

niet door kunnen gaan en de game af kunnen sluiten. Meestal zijn ze meer tijd kwijt dan dat ze 

vooraf inplannen. 

 

Tien respondenten hebben gamificatie als niet storend ervaren. Ze vinden dat als de medewerkers 

vooraf goed inplannen het niet zou hoeven te conflicteren met de normale werkzaamheden. 

Daarnaast zien ze gamificatie als een luchtige afleiding naast hun normale werkzaamheden. 

4.2.4. E-learnings 

 

 

Figuur 14 Bij E-learnings maakt het uit of ik op kantoor werk of vanuit huis (m.b.t. effectiviteit van de activiteit) 
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De stelling is beantwoord door 45 respondenten.  

Een ruime meerderheid van de respondenten (27 respondenten) vinden dat bij het volgen van e-

learnings over cybercriminaliteit het niet uitmaakt of men vanuit huis of op kantoor werkt. Ze vinden 

zelfs dat de e-learnings thuis gemakkelijker te volgen zijn dan op kantoor, omdat thuis meer 

flexibiliteit is en ze minder afgeleid worden. Daarnaast moet een e-learning altijd individueel gevolgd 

moet worden, dus is er geen reden om op kantoor aanwezig te zijn. Een e-learning is kortom locatie 

onafhankelijk.  

 

Veertien respondenten vinden echter dat het wel degelijk uitmaakt of ze vanuit huis werken of op 

kantoor. Als argument voeren ze aan dat de voortgang van de e-learnings makkelijker met collega’s 

besproken kan worden als men bij elkaar is. Op afstand is deze interactie lastiger. Daarnaast is het op 

afstand lastig te toetsen of de boodschap van de e-learnings goed is aangekomen. 

 

 

Figuur 15 E-learnings zorgden bij mij ervoor dat tijdens het werken thuis het onderwerp cybercriminaliteit altijd 

in mijn hoofd zat 

 

De stelling is beantwoord door 41 respondenten.  

Zeventien respondenten vinden dat e-learnings niet hebben bijgedragen aan meer bewustwording 

ten aanzien van cybercriminaliteit. Wel gaven de e-learnings ze het besef gaf dat hun opdrachtgever 

het onderwerp cybercriminaliteit belangrijk vindt. Daarnaast voeren ze als argument op dat e-

learnings veelal click-through materiaal is wat voor veel medewerkers niet echt leerzaam is, maar 

een verplicht nummer tussen hun normale werkzaamheden door. De medewerkers ronden de e-

learnings af en verder wordt het nauwelijks besproken. Het laatste speelt zeker sinds men op afstand 

werkt, waardoor het bespreken van de resultaten met collega’s niet zo makkelijk gaat.  

 

Negen respondenten vinden dat de e-learnings juist wel ervoor hebben gezorgd dat het onderwerp 

cybercriminaliteit in hun hoofd zat. Het frist volgens hun het geheugen van de medewerkers ook op 

afstand weer op. Daarnaast kunnen de medewerkers e-learnings als naslagwerk worden gebruiken 

om het geheugen met betrekking tot cybercriminaliteit op te frissen wanneer ze dit nodig achten.  

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Helemaal
oneens

Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal eens

De E-learnings zorgden bij mij ervoor dat 
tijdens het werken thuis het onderwerp 

cybercriminaliteit altijd in mijn hoofd zat



 

34 

 

 

Figuur 16 De E-learnings heb ik niet als storend ervaren tussen mijn werkzaamheden om 

 

 

De stelling is beantwoord door 39 respondenten.  

Elf respondenten hebben de e-learnings over cybercriminaliteit als storend ervaren naast hun 

normale werkzaamheden. Als argument wordt aangevoerd dat een e-learning vaak langer duurt, dan 

dat ze in eerste instantie denken. Daarnaast vinden ze de informatie die in een e-learning wordt 

gegeven herhaling en dit werkt demotiverend. 

 

Een ruime meerderheid (24 respondenten) hebben de e-learnings niet als storend ervaren naast hun 

normale werkzaamheden. Als argument geven ze aan dat de e-learnings meestal op een zelfgekozen 

moment, op eigen tempo kunnen worden doorlopen. 
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5. Discussie, conclusies en aanbevelingen 

 

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van het vervolgonderzoek beschreven. In dit laatste 

hoofdstuk worden de conclusies van dit onderzoek getrokken en gediscussieerd. Daarnaast wordt 

gereflecteerd op de validiteit, betrouwbaarheid en ethische aspecten van het onderzoek. 

5.1. Discussie – reflectie 

 

In paragraaf 3.4. zijn de verwachtingen voorafgaand het vervolgonderzoek ten aanzien van construct 

validiteit en betrouwbaarheid beschreven. In deze hoofdstuk wordt hierop teruggeblikt en komen 

daarnaast de ethische aspecten aan bod. 

 

Construct validiteit:  

 

De stellingen in de schriftelijke enquête waren gebaseerd op de bestaande literatuur. In de literatuur 

worden Tone on the Top, demo’s, gamificatie en e-learnings genoemd als activiteiten die bedrijven 

kunnen organiseren voor het vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van 

cybercriminaliteit. Deze activiteiten stonden ook centraal in de schriftelijke enquête. Iets wat als 

verbeterpunt kan worden meegenomen is dat deze begrippen in de enquête uitgebreid worden 

toegelicht met eventueel voorbeelden. Tijdens het huidige onderzoek werden de begrippen kort in 

de e-mailuitnodiging toegelicht, maar bleef dit in de enquête zelf achterwege. Hierdoor hebben 

sommige respondenten de toelichting over het hoofd gezien. Omdat hierdoor een aantal 

respondenten niet wisten wat sommige begrippen exact inhielden, hebben ze niet alle vragen 

kunnen beantwoorden. Daarnaast blijkt uit de gegeven antwoorden op de open vragen dat sommige 

vragen beantwoord zijn vanuit het perspectief van een security expert, in plaats van een willekeurige 

medewerker. In de toekomst zou dit voorkomen kunnen worden door in de enquête toe te lichten 

hoe de respondenten de vragen moeten interpreteren. Een ander mogelijkheid zou kunnen zijn om 

de enquêtevragen te verdelen op functie (bijvoorbeeld securitymedewerker en willekeurige 

medewerker). Hierbij zouden de medewerkers alleen de vragen hoeven te beantwoorden wat van 

toepassing is op hun functie.  

 

De enquête was vooraf getoetst door een ander persoon en de desbetreffende persoon zei niets 

over het bovenstaande. Voor een volgende keer zou het beter zijn om de enquête door meerdere 

personen te laten toetsen zodat niks over het hoofd wordt gezien. 

 

Interne validiteit: 

 

Om het gevaar van ontwijkende, strategische of sociaalwenselijke antwoorden tot het minimum te 

reduceren, is aan de respondenten vooraf duidelijk gemaakt dat de resultaten volledig anoniem 

verwerkt zouden worden. Daarnaast hebben alle respondenten de vragenlijst in dezelfde periode 

ontvangen. Echter, waar weinig direct invloed op uitgevoerd kan worden is eventuele interne 

gebeurtenissen waardoor respondenten subjectieve antwoorden geven. De invloed van eventuele 

subjectieve antwoorden is beperkt door 45 respondenten bij het onderzoek te betrekken. Verder 

kan, zoals bij construct validiteit al is aangegeven, als verbeterpunt worden meegenomen dat de 

enquête vooraf door verschillende mensen wordt getoetst, om alle onduidelijkheden in de enquête 

uit te sluiten. Dit moet ervoor zorgen dat de respondenten de begrippen in de enquête volledig 

begrijpen. 



 

36 

 

 

Externe validiteit:  

 

Vooraf was het de bedoeling om 50 respondenten bij het onderzoek te betrekken. Uiteindelijk 

hebben 45 respondenten met het onderzoek meegewerkt. Om dit aantal te bereiken is een reminder 

e-mail uitgestuurd. Alhoewel niet alle 45 respondenten de volledige enquête hebben ingevuld, kan 

wel gesteld worden dat de resultaten generaliseerbaar zijn, omdat de respondenten die de 

vragenlijst hebben ingevuld in verschillende bedrijven, in verschillende sectoren en in verschillende 

functies werkzaam zijn. Zoals in bijlage 2 te zien is zijn de respondenten actief in de volgende 

sectoren: ICT-dienstverlening, overheid, justitie veiligheid en openbaar bestuur, zaalverhuur, handel 

en dienstverlening, financieel, industrie en metaalsector. 

 

Betrouwbaarheid: 

 

Vooraf werd ingeschat dat de betrouwbaarheid van het onderzoek gewaarborgd zou worden door de 

schriftelijke enquête in te laten vullen door 50 respondenten. Dit heeft ook daadwerkelijk de 

betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot omdat hierdoor informatie uit verschillende sectoren 

is verkregen. De uit het onderzoek voortgekomen informatie is dus niet gebaseerd op één bedrijf of 

sector. Het zou de betrouwbaarheid van het onderzoek nog meer ten goede kunnen komen als er 

ook face-to-face interviews gehouden zouden zijn. In een face-to-face interview kan door de 

interviewer dieper op de materie worden gegraven door vragen als hoe, waarom en wanneer te 

stellen. Daarnaast heeft de interviewer oogcontact met de respondent en dat is een voordeel bij het 

juist interpreteren van de antwoorden (Verschuren & Doorewaard, 2016).  

 

Daarnaast hebben, zoals in paragraaf 4.1. is aangegeven, niet alle respondenten de volledige enquête 

ingevuld. Dit zou bij een toekomstig onderzoek voorkomen kunnen worden door de enquête vooraf 

door meerdere personen te laten toetsen, zodat niks over het hoofd wordt gezien en de enquête 

geen onduidelijkheden bevat. Daarnaast kan de enquête zodanig worden opgesteld dat 

respondenten niet door kunnen gaan met het invullen van de enquête, voordat ze alle voorgaande 

vragen hebben beantwoord. 

 

Ethische aspecten: Gedurende het hele onderzoek is rekening gehouden met diverse ethische 

aspecten. Zo zijn alle geraadpleegde bronnen in het rapport gezet en dit komt ten goede van het 

ethische aspect plagiaat. Daarnaast is de privacy van de respondenten gewaarborgd door alle 

informatie anoniem te verwerken. Verder zijn, zoals in paragraaf 4.1. is beschreven, alle kandidaat 

respondenten benaderd per e-mail. Alle kandidaten zijn in een bcc (blinde kopie) gezet in plaats van 

cc (normale kopie). Hierdoor konden de ontvangers van de e-mail niet zien naar welke personen 

dezelfde e-mail nog meer was verstuurd. 

5.2. Conclusies 

In dit onderzoeksrapport is onderzocht op welke manier een bedrijf bestendig kan worden tegen 

cybersecurity in COVID-19 periode en de periode daarop waarin het grootste deel van de 

medewerkers vanuit huis blijft werken. De aanleiding van het onderzoek is het ontstaan van COVID-

19 virus begin 2020. In maart 2020 moesten vrijwel alle medewerkers halsoverkop vanuit huis gaan 

werken wat informatiebeveiligingsrisico’s met zich meebrengt. Meer dan anderhalf jaar later is de 

situatie vrijwel ongewijzigd en werken merendeel van de medewerkers nog steeds vanuit huis. 
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De hoofdvraag voor het onderzoek is: ‘Op welke manier kan een bedrijf bestendig worden tegen 

cybercriminaliteit in COVID-19 periode en de periode daarop waarin het grootste deel van de 

medewerkers deels vanuit huis blijft werken?’ 

 

Het antwoord hierop is: door het vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van 

cybercriminaliteit middels gamificatie en demo’s. Uit het vervolgonderzoek blijkt dat bij deze twee 

activiteiten het minst uitmaakt of de medewerkers op kantoor of vanuit huis werken. Daarnaast 

geeft meeste van de respondenten aan dat de activiteiten ervoor zorgden dat het onderwerp 

cybercriminaliteit in hun hoofd zat. Tenslotte hebben de meeste respondenten de activiteiten niet 

als storend ervaren tussen hun normale werkzaamheden door. 

5.3. Aanbevelingen voor de praktijk 

Zoals in paragraaf 5.2. al is beschreven komt uit het onderzoek gamificatie en demo’s naar voren als 

activiteiten die bedrijven moeten organiseren, voor het vergroten van het bewustzijn van de 

medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit in het COVID-19 periode en de periode daarop, 

waarin het grootste deel van de medewerkers deels vanuit huis blijft werken. Bij gamificatie kunnen 

medewerkers op speelsgewijze manier kennis maken met cybercriminaliteit. De respondenten geven 

aan dat ze het zien als een luchtige afleiding naast hun normale dagelijkse werkzaamheden. Waar 

bedrijven wel op moeten passen is dat het zodanig luchtig wordt dat de essentie wordt vergeten. Een 

van de respondenten geeft aan dat een bedrijf hierop zou kunnen inspelen door de sessie vooraf 

kritisch door te lopen en te kijken of de sessie niet te luchtig is.  

 

Bij een demo zien medewerkers met hun eigen ogen een concreet voorbeeld van de impact die een 

cyberaanval kan hebben op een bedrijf. Dit is een eyeopener en blijft langer in de hoofd van de 

medewerkers hangen dan wanneer het alleen bij woorden blijft. Waar bedrijven volgens de 

respondenten mee moeten oppassen is dat de demo’s te eenzijdig en van een laag niveau zijn. 

Bedrijven zouden volgens hen de demo’s op regelmatige basis kunnen laten reviseren en voor meer 

interactie kunnen zorgen.      

 

Gamificatie en demo’s komen uit het onderzoek dus als beste naar voren komen als het gaat om 

activiteiten voor het vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van 

cybercriminaliteit. Echter verdient het organiseren van e-learnings een speciale vermelding. Uit het 

onderzoek blijkt dat het werken op kantoor of vanuit huis, zelfs het minst uitmaakt bij het 

organiseren van de e-learnings. Waar de respondenten voornamelijk mee zitten is dat de e-learnings 

veel tijd in beslag nemen, vaak herhaling is en dat de e-learnings nauwelijks worden nabesproken. Als 

de e-learnings op regelmatige basis gereviseerd en besproken zouden worden door het 

management, zou het organiseren van de e-learnings ook een geschikte activiteit zijn voor het 

vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van cybercriminaliteit in COVID-19 

periode. 
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5.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Dit onderzoek is omwille van de beschikbare tijd gebaseerd op schriftelijke enquêtes. De conclusies 

zijn gebaseerd op de antwoorden die de respondenten hebben gegeven in de enquête. Alhoewel 45 

respondenten bij het onderzoek betrokken zijn geweest, bestaat de kans dat een deel van de 

respondenten wellicht subjectieve, strategische of sociaalwenselijke antwoorden hebben gegeven.  

Zoals in paragraaf 5.1. is beschreven zou het de betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede 

komen, als een deel van de respondenten ook face-to-face geïnterviewd zouden zijn. In een mogelijk 

vervolgonderzoek zou dus gekozen kunnen worden om de respondenten face-to-face te interviewen, 

om zo dieper op de door de respondenten gegeven antwoorden in de schriftelijke enquête in te 

gaan. De insteek van dit onderzoek zou kunnen zijn het verkrijgen van meer achtergrondinformatie 

op de in de enquête gegeven antwoorden. De gegeven antwoorden kunnen eventueel beïnvloed zijn 

door zaken die spelen. Dankzij het doorvragen kan dit achterhaald worden en eventueel als 

kanttekening worden gebruikt bij het beschrijven van de resultaten. 
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Bijlage 1 opzet schriftelijke enquête 

Beste collega’s, 

 

Deze e-mail is van toepassing op iedereen die tijdens COVID-19 periode minimaal 1 dag in de week 

vanuit huis heeft gewerkt. 

 

Mijn naam is Hardip Singh, ik ben 26 jaar oud en sinds mei 2019 werkzaam bij Ordina. Naast mijn 

werk volg ik ook een deeltijd Masteropleiding genaamd Business Process Management & IT op de 

Open Universiteit. 

In het kader van mijn opleiding voer ik momenteel een scriptie onderzoek uit en deze enquête is 

opgesteld in het kader van mijn scriptie. Het onderwerp van mijn scriptie is cybercriminaliteit in 

COVID-19 periode.  

Het doel van deze enquête is inzichtelijk te krijgen hoe een aantal activiteiten die bedrijven kunnen 

organiseren, voor het vergroten van het bewustzijn van de medewerkers ten aanzien van 

cybercriminaliteit in COVID-19 periode en de periode daarop, waarin een grotendeel van de 

medewerkers vanuit huis blijft werken zijn ervaren. Het betreft de volgende activiteiten: 

 

- Tone on the Top (Managers bespreken op regelmatige basis het onderwerp 

cybercriminaliteit met de medewerkers) 

- Demo’s (Demonstraties over de verschillende vormen van cybercriminaliteit en hoe 

medewerkers ermee om kunnen gaan) 

- Gamificatie (Middels games kennis maken met het onderwerp cybercriminaliteit) 

- E-learnings (studeermateriaal over het onderwerp cybercriminaliteit en een daar 

bijbehorende vragenlijst/quiz) 

 

De literatuur baseert zich op ervaringen uit het pre-COVID-19 periode waarin zo goed als alle 

medewerkers op kantoor werkten. Over COVID-19 periode zelf is nog vrij weinig bekend en mijn 

onderzoek moet daar verandering in brengen.  

 

U zou mij heel erg helpen als u 10 à 15 minuten zou vrijmaken voor het invullen van de enquête.  

De resultaten van deze enquête worden volledig anoniem verwerkt.  

 

Als u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u mij benaderen via XX of XX. 

 

Alvast bedankt en een fijne dag toegewenst! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hardip Singh 
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Vragenlijst Schriftelijke enquête: 

 

1. In welk sector is uw bedrijf actief?  

 

………………………………………………….. 

2. Hoeveel dagen per week heeft u gemiddeld thuis gewerkt gedurende COVID-19 periode? 

 

              () 0  

              () 1 

              () 2 

              () 3 

              () 4 

              () 5 

 

3a.  Bij Tone on the Top maakt het uit of ik op kantoor werk of vanuit huis  

 

         Helemaal oneens  ()1      ()2      ()3      ()4      ()5  Helemaal eens 

 

3b. Toelichting: 

 

………………………………………………….. 

 

4a. Bij de demo's maakt het uit of ik op kantoor werk of vanuit huis  

 

         Helemaal oneens  ()1      ()2      ()3      ()4      ()5  Helemaal eens 

 

       4b. Toelichting: 

 

………………………………………………….. 

 

       5a. Bij gamificatie maakt het uit of ik op kantoor werk of vanuit huis  

 

                Helemaal oneens  ()1      ()2      ()3      ()4      ()5  Helemaal eens 

 

       5b. Toelichting: 

 

………………………………………………….. 

 

       6a. Bij E-Learnings maakt het uit of ik op kantoor werk of vanuit huis  

 

               Helemaal oneens  ()1      ()2      ()3      ()4      ()5  Helemaal eens 

 

       6b. Toelichting 

 

………………………………………………….. 
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       7a. Tone on the Top zorgde bij mij ervoor dat tijdens het werken thuis het onderwerp 

cybercriminaliteit altijd in mijn hoofd zat 

 

                Helemaal oneens  ()1      ()2      ()3      ()4      ()5  Helemaal eens 

 

       7b. Toelichting: 

 

………………………………………………….. 

 

       8a. De demo's zorgden bij mij ervoor dat tijdens het werken thuis het onderwerp 

cybercriminaliteit altijd in mijn hoofd zat 

 

               Helemaal oneens  ()1      ()2      ()3      ()4      ()5  Helemaal eens 

 

       8b. Toelichting: 

 

               ………………………………………………….. 

 

     9a. Gamificatie zorgde bij mij ervoor dat tijdens het werken thuis het onderwerp cybercriminaliteit 

altijd in mijn hoofd zat 

 

              Helemaal oneens  ()1      ()2      ()3      ()4      ()5  Helemaal eens 

 

     9b. Toelichting: 

 

               ………………………………………………….. 

 

     10a. De E-learnings zorgden bij mij ervoor dat tijdens het werken thuis het onderwerp 

cybercriminaliteit altijd in mijn hoofd zat 

 

             Helemaal oneens  ()1      ()2      ()3      ()4      ()5  Helemaal eens 

 

     10b. Toelichting: 

 

               ………………………………………………….. 

 

     11a. Tone on the Top heb ik niet als storend ervaren tussen mijn normale werkzaamheden om  

 

             Helemaal oneens  ()1      ()2      ()3      ()4      ()5  Helemaal eens 

 

     11b. Toelichting: 

 

               ………………………………………………….. 

 

     12a. De demo's heb ik niet als storend ervaren tussen mijn normale werkzaamheden om  

 

             Helemaal oneens  ()1      ()2      ()3      ()4      ()5  Helemaal eens 

 

     12b. Toelichting: 

 

               ………………………………………………….. 
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     13a. Gamificatie heb ik niet als storend ervaren tussen mijn normale werkzaamheden om  

 

             Helemaal oneens  ()1      ()2      ()3      ()4      ()5  Helemaal eens 

 

     13b. Toelichting: 

 

               ………………………………………………….. 

 

     14a. De E-learnings heb ik niet als storend ervaren tussen mijn normale werkzaamheden om  

 

             Helemaal oneens  ()1      ()2      ()3      ()4      ()5  Helemaal eens 

 

     14b. Toelichting: 

 

               ………………………………………………….. 

 

     15a. Noem voor Tone on the Top minimaal 1 en maximaal 3 voordelen op 

 

               ………………………………………………….. 

 

     15b. Noem voor Tone on the Top minimaal 1 en maximaal 3 nadelen op 

 

               ………………………………………………….. 

 

     16a. Noem voor de demo's minimaal 1 en maximaal 3 voordelen op 

 

               ………………………………………………….. 

 

     16b. Noem voor de demo's minimaal 1 en maximaal 3 nadelen op 

 

               ………………………………………………….. 

 

     17a. Noem voor gamificatie minimaal 1 en maximaal 3 voordelen op 

 

               ………………………………………………….. 

 

     17b. Noem voor gamificatie minimaal 1 en maximaal 3 nadelen op 

 

               ………………………………………………….. 

 

     18a. Noem voor de E-learnings minimaal 1 en maximaal 3 voordelen op 

 

               ………………………………………………….. 

 

     18b. Noem voor de E-learnings minimaal 1 en maximaal 3 nadelen op 

 

               ………………………………………………….. 
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Bijlage 2 Resultaten schriftelijke enquête 

 

1. In welk sector is uw bedrijf actief? 

 

 
 

2. Hoeveel dagen per week heeft u gemiddeld thuis gewerkt gedurende COVID-19 periode? 
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3a. Bij Tone on the Top maakt het uit of ik op kantoor werk of vanuit huis (m.b.t. effectiviteit 

van de activiteit) 

 

 
 

3b Toelichting 

 

Afhankelijk van het soort activiteit dat wordt ondernomen en in welke context vind ik het relevant of 

de specifieke activiteit thuis of online wordt ondernomen. 

Eventueel gebruik van privé middelen voor werk. 

Tone van de top is niet veranderd 

Tone on the Top is locatie-onafhankelijk 

De interactie verloopt beter als je fysiek bij elkaar bent. 

Ik doe thuis zelfs meer 

Effectiviteit valt en staat met het kunnen lezen van de emotie van de ander. Dan kan niet of in ieder 

geval veel minder op afstand. 

effectiviteit vanuit huis voor niet essentiële vergaderingen is een stuk hoger dan wanneer je fysiek 

geacht wordt ergens naartoe te gaan. 

Thuis werken is individualistisch goed voor focus, op kantoor is beter voor teamdynamiek en dat de 

informatie blijft hangen. 

het mag geen verschil uitmaken 

In het algemeen landt top-down management m.i. beter wanneer er een persoonlijke connectie is, 

en dat is gemakkelijker te bereiken op kantoor dan in een zoom-call. 
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4a. Bij de demo's maakt het uit of ik op kantoor werk of vanuit huis (m.b.t. effectiviteit van de 

activiteit) 

 

 
 

 

4b Toelichting 

 

Het fysiek aanwezig zijn is meer effectief voor mij 

Afhankelijk van het soort activiteit dat wordt ondernomen en in welke context vind ik het relevant of 

de specifieke activiteit thuis of online wordt ondernomen. 

Interactiviteit en een onlineverbinding 

Thuis is meestal gemakkelijker 

Een demo kan het best in-persoon worden gegeven 

Hier werkt digitaal het beste. Je kan dan ieder vanuit je eigen werkstation dingen uitproberen. In een 

zaal met allemaal beeldschermen is dit juist verstorend. 

Ooit een presentatie meegemaakt over dit onderwerp, ondertussen was de spreker telefoons aan 

het uitlezen d.m.v. een fake wifi-punt. Dat (shock)effect had thuis niet bereikt kunnen worden. 

Passie voor een product overbrengen op afstand is een stuk lastiger dan life contact maken met 

mensen. 

menselijk contact is belangrijk en dat is niet via een chat / zoom meeting 

er zijn voordelen en nadelen. Bv het makkelijker op kunnen nemen en switchen aan de andere kant is 

kun je collega's minder goed lezen en zien of ze actief meedoen. 

Demo's zijn uitstekend te organiseren via videoconferencing. 
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5a. Bij gamificatie maakt het uit of ik op kantoor werk of vanuit huis (m.b.t. effectiviteit van de    

activiteit) 

 

 
 

5b Toelichting 

 

Wat betreft Gamificatie maakt het niet zo zeer uit of het online is of offline, het werken vanuit huis 

ben ik sinds COVID-19 ondertussen wel gewend geraakt. Je zou denken dat het menselijk aspect op 

kantoor de training kan bevorderen, maar aangezien cybersecurity iets is wat op je laptop of andere 

elektronische apparaten kan voorkomen kan het eveneens online, misschien is dat zelfs de voorkeur 

mits interactief. 

Afhankelijk van het soort activiteit dat wordt ondernomen en in welke context vind ik het relevant of 

de specifieke activiteit thuis of online wordt ondernomen. 

sommige werkzaamheden gaan beter als je met elkaar zit 

gamificatie vraagt om uitwisseling, online lastiger 

gamificatie is een slap werkzame wijze van bewustmaking dus kantoor of andere locatie maakt 

weinig uit 

gamificatie is bij uitstek geschikt om vanuit je eigen omgeving te doen 
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6a. Bij E-Learnings maakt het uit of ik op kantoor werk of vanuit huis (m.b.t. effectiviteit van de 

activiteit) 

 

 
 

 

6b Toelichting 

 

E-learnings daarentegen maakt het voor mij persoonlijk niet uit waar je die maakt, omgeving heeft 

daar niet zoveel invloed op. 

Geïsoleerd werken werkt voor mij vaak beter vanaf huis 

Eigen tijd voor nemen 

Werkplek thuis is beter dan op kantoor, inclusief prima internetverbinding (bekabeld) 

Kan prima thuis, E-learning doe je meestal individueel. 

ik denk dat je thuis effectiever bent (eerder de e-learning afrond) 

e-learning is de plek niet relevant 

e-learnings zijn volledig digitaal en dus bij uitstek geschikt om op een eigen tijd en locatie te doen. 

thuis kan je je beter concentreren door minder afleiding 

Het zou in mijn ogen niet uit moeten maken of je de E-learning dan thuis of op werk maakt. 

Thuis kan ik geconcentreerder werken en dus ook geconcentreerder die eLearning volgen. 

Kantoor zodat ik met collega’s kan nabespreken 

kan beter concentreren en waarom zou ik daarvoor naar kantoor rijden? 

E-learnings zijn gemakkelijker thuis te volgen, omdat ik dan meer flexibiliteit heb wanneer ik de e-

learning volg en ik minder snel word afgeleid. 
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7a. Tone on the Top zorgde bij mij ervoor dat tijdens het werken thuis het onderwerp 

cybercriminaliteit altijd in mijn hoofd zat 

 

 
 

7b. Toelichting 

 

1 keer in de zoveel tijd tone on the top zorgt er niet voor dat het gelijk elke dag in m.n. hoofd zit 

integraal onderdeel van het werk 

Nee, cybercriminaliteit is geen top of mind onderwerp. Ook bij thuiswerken verwacht ik dat mijn 

bedrijf de nodige maatregelen heeft genomen om cybercriminaliteit te voorkomen 

cybercriminaliteit zit sowieso niet altijd in mijn hoofd. En tone at the top bepaalt dit niet, maar meer 

mijn eigen standpunt daarover. Veiligheid staat wel behoorlijk vooraan. 

Cybercriminaliteit zit altijd in mijn hoofd, juist door het ervaren te hebben of ervaringen van andere 

collega's te horen. 

Minder fraude en kans op ander onethisch gedrag 

is en zou niet de aanleiding mogen zijn 
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8a. De demo's zorgden bij mij ervoor dat tijdens het werken thuis het onderwerp cybercriminaliteit 

altijd in mijn hoofd zat 

 

 
 

8b. Toelichting 

 

De demo’s hebben daar niets aan bijgedragen. Naar mijns inziens zijn de demo’s sowieso vaak 

eenzijdig en van een laag niveau. 

Je realiseert je wat cybercriminaliteit in potentie teweeg kan brengen waardoor je onbewust toch er 

rekening mee houdt  

Praktijkvoorbeelden zorgen voor meer awareness tov cybercriminaliteit 
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9a. Gamificatie zorgde bij mij ervoor dat tijdens het werken thuis het onderwerp cybercriminaliteit 

altijd in mijn hoofd zat 

 

 
 

 

9b. Toelichting 

 

‘Spelend leren’ is een goede manier om aandacht te geven aan een belangrijk onderwerp zoals 

cybercriminaliteit 

Hierbij is het goed te zien hoe makkelijk een cyberactiviteit van redelijke impact te realiseren is, dat 

was een eyeopener 
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10a. De E-learnings zorgden bij mij ervoor dat tijdens het werken thuis het onderwerp 

cybercriminaliteit altijd in mijn hoofd zat 

 

 
 

10b Toelichting 

 

Door toedoen van e-learnings ben ik mij vooral thuis bewust geworden van het onderwerp 

cybercriminaliteit 

Rond ze af en daarna kijk je er niet snel op terug.  

Het onderwerp zit altijd in mijn hoofd, daar heb ik geen e-learning, of wat dan ook, voor nodig 

Het frist je geheugen wel weer even op. 

vanzelfsprekend zorg je voor een veilige werkomgeving en ga je als goed huisvader om met gegevens 

E-Learnings zijn click-through materiaal voor 99% van de werknemers en nemen het materiaal niet 

op maar is een verplicht nummer geworden. 

Niet zo zeer, na de e-learning was ik er bewust van. Maar het zat niet vast in mijn hoofd. Dat had ik 

overigens op kantoor ook niet. 

Niet alleen bij het werken thuis maar in het algemeen is de bewustwording bij mij groter door de E-

learnings 

De e-learnings gaven mij het gevoel dat mijn bedrijf cybercriminaliteit belangrijk vindt, maar ik was 

mijzelf er al lang van bewust dat het een belangrijk onderwerp is. 
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11a. Tone on the Top heb ik niet als storend ervaren tussen mijn normale werkzaamheden om 

(m.a.w.: het is te doen naast de normale werkzaamheden) 

 

 
 

11b. Toelichting 

 

Wel, neemt veel tijd in beslag omdat er over koetjes en kalfjes wordt gesproken i.p.v. inhoudelijk 

over het onderwerp 

Gaat soms ten koste van privé tijd omdat er werk blijft liggen 

In mijn beleving komt zo’n tone on the top gesprek altijd uit het niets. Hierdoor is er geen kans om 

mijn planning daarop aan te passen 
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12a. De demo's heb ik niet als storend ervaren tussen mijn normale werkzaamheden om (m.a.w.: 

het is te doen naast de normale werkzaamheden) 

 

 
 

12b. Toelichting: 

 

 

Op afstand leren is minder effectief voor mij 

Moeilijk te combineren met andere werk 

Niet als storend ervaren 

Zijn soms langdradig 
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13a. Gamificatie heb ik niet als storend ervaren tussen mijn normale werkzaamheden om (m.a.w.: 

het is te doen naast de normale werkzaamheden) 

 

 
 

13b. Toelichting 

 

Duurt soms meerdere uren 

Gamificatie is lastig te combineren met andere werkzaamheden op de achtergrond. 
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14a. De E-learnings heb ik niet als storend ervaren tussen mijn normale werkzaamheden om 

(m.a.w.: het is te doen naast de normale werkzaamheden) 

 

 
 

14b. Toelichting 

 

 

Tijdens en na het maken van de e-learning was ik er wel mee bezig. 

Ja er blijft werk liggen tijdens het doorlopen van zo’n e-learning. 

Het doorheen worstelen kost veel tijd. 
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     19a. Noem voor Tone on the Top minimaal 1 en maximaal 3 voordelen op 

     19b. Noem voor Tone on the Top minimaal 1 en maximaal 3 nadelen op 

 

 
Voordelen Nadelen 

Door de dialoog ontdek je nieuwe dingen Een directe benadering kan als autoriteit worden 

ervaren, zeker wanneer je geen face to face 

contact hebt. 

Betrokkenheid van het management onderstreept 

het belang voor de medewerker 

Het is vaak roepen naar beneden wat vaak niet 

leidt tot gewenst gedrag maar eerder gewenste 

uitlatingen 

Direct contact, maakt het stellen van vragen 

makkelijker 

Het kan als een verplicht nummertje worden 

gezien 

Het management is er mee bezig wat een 

medewerker het gevoel geeft dat er erkenning 

voor het probleem is waardoor hij of zij eerder 

geneigd is er iets mee te doen 

Neemt veel tijd in beslag 

 

bewustzijn en gedrag wordt vergroot Sturing vanuit top kan ongemakkelijk aanvoelen 

op dit onderwerp 

je kan elkaar aanspreken en afspraken maken Sommige collega’s hebben al een bovengemiddeld 

kennis over het onderwerp 

continu feedback Vaak te eenzijdig 

Kwaliteit interactie beter Kan opgedrongen voelen en dat het gedaan gaat 

worden omdat het moet niet omdat het nut ervan 

inziet wordt 

het helpt tegen fraude en onethisch gedrag Werkt top down management/controle in de 

hand 

 

Geeft mogelijkheid om belang vanuit de top over 

te brengen 
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     20a. Noem voor de demo's minimaal 1 en maximaal 3 voordelen op 

     20b. Noem voor de demo's minimaal 1 en maximaal 3 nadelen op 

 
Voordelen Nadelen 

Op een interactieve manier kennis maken met 

cybercriminaliteit 

De demo's vragen veel tijd van medewerkers 

Iedereen gelijktijdig informeren Kost tijd aan voorbereiden 

 

De demo's vergroten het enthousiasme van 

medewerkers en zijn eenvoudig te organiseren 

Een demonstratie kan een eenzijdig beeld 

opleveren 

Door een demonstratie zie je een voorbeeld en 

dat blijft beter hangen dan woorden. 

Meestal lange demo's waardoor aandacht 

wegzakt 

 

Je ervaart het hier enigszins zelf hoe en wat de 

impact concreter maakt en hiermee vaak de ogen 

opent 

Niveau kan te laag zijn, demo is niet van 

toepassing op je werkzaamheden 

 

Interactie Ze kunnen als saai worden ervaren of niet 

aansluiten op belevingswereld 

Tijd voor vragen Niet te combineren met werk op achtergrond 

Bewustzijn en gedrag  

Kweekt awareness  

Medewerkers zien praktische voorbeelden  

Als demo's voorbeelden uit de praktijk zijn, wordt 

het herkenbaar voor mensen en zullen ze zich er 

meer bewust van worden 
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     21a. Noem voor gamificatie minimaal 1 en maximaal 3 voordelen op 

     21b. Noem voor gamificatie minimaal 1 en maximaal 3 nadelen op 

 

 
Voordelen Nadelen 

Op een interactieve manier kennis maken met 

cybercriminaliteit 

Gamificatie is vaak moeilijk echt goed te 

organiseren, zeker online 

Gamificatie zorgt voor zeer grote betrokkenheid 

en enthousiasme van de medewerkers 

Het risico bestaat dat medewerkers het 

onderwerp te luchtig ervaren 

 

Hierdoor ervaar je meer wat het onderwerp 

betekent 

Het blijft een virtuele situatie 

Je ervaart het hier enigszins zelf hoe en wat de 

impact concreter maakt en hiermee vaak de ogen 

opent 

Drempel is lager maar nog steeds hoog, effecten 

worden vaak naar beneden gepraat omdat het 

voorbewerkt zou zijn of bewerkbaar 

Interactief Afleiding, te veel bezig met lol hebben en de 

essentie vergeten 

Je wordt er in mee getrokken Kosten zijn hoog, soms schiet het zijn doel voorbij 

omdat men te gefocust is op het spel 

Het voelt niet als leren Moeilijk te integreren in dagelijkse 

werkzaamheden 

Interactieve manier van bewustwording Mogelijk minder feitelijke kennisopbouw 

 

Op een leuke manier kennis overbrengen Vraagt veel aandacht 

Laagdrempelig Soms beetje kinderachtig 

 

Gamificatie is levendiger  
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     22a. Noem voor de E-learnings minimaal 1 en maximaal 3 voordelen op 

     22b. Noem voor de E-learnings minimaal 1 en maximaal 3 nadelen op 

 
Voordelen Nadelen 

Vast format aan vragen/onderwerpen Kan als irritant/verplicht/onderbrekend ervaren 

worden 

 

Op zelfgekozen moment uitvoerbaar Je kunt met een e-learning niet goed toetsen of de 

boodschap goed is aangekomen 

E-learnings zijn gemakkelijk te delen met 

medewerkers 

Het blijft cognitief. Je mist de vragen van je 

collega's die jou zouden kunnen inspireren 

E-learnings zijn voor iedereen hetzelfde Het is droge stof en de meeste mensen zijn hier 

geen fan van en klikken er dus snel doorheen 

Levert mogelijkheden op om door de stof heen en 

weer te wandelen. Je kunt de stof in een eigen 

tempo tot je nemen 

Geen interactie, soms geen mogelijkheid om 1 op 

1 vragen te kunnen stellen 

 

Baseline informatie verwachtingen m.b.t. security 

 

Je bent het ook weer snel vergeten, je kunt geen 

vragen stellen 

Tijd zelf invullen, vaak ook een oefening op het 

einde 

Te algemeen 

 

Alles op een plek Weinig urgentie, wordt snel iets wat je doet 

omdat het moet 

Makkelijk te traceren dat iedereen het gevolgd 

heeft 

Kan vaak saai en als verplichting doorgeklikt 

worden 

Vergroot bewustzijn en gedrag Kort in het geheugen, meerdere awareness 

momenten nodig 

Op je eigen tempo uitvoeren in je eigen omgeving 

 

Kost meer tijd om doorheen te worstelen 

 

Je kan een hele groep dezelfde basis geven 

 

Het zijn generieke modules die zowel door 

mensen met veel kennis over het onderwerp als 

door mensen met helemaal geen kennis voor het 

onderwerp gemaakt moeten worden, waardoor 

het elementen bevat die voor de ene groep wel 

van toepassing is, en voor de andere groep niet 

Makkelijk online en overal te maken  

Terug te vinden als naslagwerk  

Geschikt voor verdieping  

Goede aanvulling op de al beschikbare kennis en 

de gestelde vragen bij E-learnings vereisen een 

goede focus bij de volgen van de E-learning 

 

 


