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‘MEDEWERKERS HANDELEN
SOMS NIET-INTEGER OM
HUN WERKPROCES TE
VERGEMAKKELIJKEN’
In gesprek met Jan Renshof
Waar ligt de verbinding tussen beveiliging
en integriteit? Jan Renshof is hoofd van een
samenwerkingsverband van de ministeries
van OCW, SZW en Financiën, dat zich richt
op een integrale aanpak van veiligheid,
integriteit en crisismanagement (VIC). VIC
houdt toezicht op de beveiliging, integriteit,
crisismanagement en privacybescherming in
deze organisaties. Bovendien stimuleert en
ondersteunt het VIC hen op deze onderwerpen. Renshof weet dus bij uitstek hoe
veiligheidsbeleid en integriteitsbeleid elkaar
kunnen versterken.

belangen spelen, beducht zijn op mollen.
Het is dus belangrijk om de toegang tot informatie goed te organiseren. Hoe bescherm
je zulke informatie? Welke functies zijn
extra gevoelig? Wie komt er op zo’n functie
terecht? Daar moet je niet al te lichtzinnig
mee omgaan.’

PERSONEEL

Met personele beveiliging probeer je te
voorkomen dat de verkeerde mensen op de
verkeerde plek komen. ‘Dat kan onder meer
door sollicitanten goed te screenen. Ga
niet alleen af op een sollicitatiebrief, maar
DRIE PIJLERS
verifieer ook de diploma’s en trek referenten
na. Zulke ‘extra handelingen’ willen er in de
Beveiliging kent drie belangrijke pijlers:
praktijk nogal eens bij inschieten. Wacht
personele beveiliging, fysieke beveiliging
je tot de VOG is ontvangen of stel je de
en informatiebeveiliging. Renshof: ‘We
beschikken hier over informatie die de vitale sollicitant alvast aan? Toch zijn zulke checks
juist van belang. Je kunt veel schade aan de
belangen van de staat of van de bondgeachterkant voorkomen als je alert bent aan
noten kan schaden. Dat mag niet in de
verkeerde handen vallen. Bovendien moeten de voorkant.’
we, daar waar grote politieke of financiële
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GEBOUW
Fysieke beveiliging gaat over de fysieke toegang tot het
gebouw: de sloten, deuren, poorten en toegangspunten. In de ogen van Renshof zijn de medewerkers hierin
de belangrijkste schakel. ‘De fysieke veiligheid in het
gebouw is afhankelijk van de gebruikers, en vooral de
mensen op de receptie. We hebben weleens gewelddadige eenlingen die met veel rumoer verhaal komen halen.
Als de receptie haar werk niet goed doet en mensen
binnenlaat zonder dat zij gelegitimeerd zijn, dan wordt
het lastig. De kans dat mensen ongeoorloofd het gebouw
binnen weten te komen moet zo klein mogelijk blijven.’

INFORMATIE
Ook de informatiebeveiliging is een hele uitdaging,
nu op de ministeries veel mensen tijd-, plaats- en
apparaatonafhankelijk werken. Renshof: ‘Het mag niet
gebeuren dat een kwaadwillend persoon ongemerkt
documenten kan lezen of wijzigen.’ Dat vereist in de
eerste plaats technische maatregelen. Daarmee is de
informatiebeveiliging nog niet gegarandeerd. ‘De onderliggende gedachte is: elke collega moet erop kunnen vertrouwen dat wat de organisatie aanreikt veilig
en integer is. Een iPad moet in orde zijn voor iedereen
die er normaal mee omgaat. Maar wie er zelf mee gaat
fröbelen, moet zich realiseren dat hij daarmee zichzelf
en de organisatie kwetsbaar maakt.’
Een ander voorbeeld: ‘Medewerkers werken steeds
meer thuis en onderweg. Dan moeten we in de eerste
plaats voorzichtig zijn dat datadragers of fysieke
dossiers niet vergeten worden. Maar in elke organi-

satie komen ongelukjes voor. Daarom probeer ik het
bewustzijn te kweken om de kwetsbaarheid zo klein
mogelijk te houden. Fouten maken mag, maar het
liefst niet twee keer dezelfde fout. Als het toch gebeurt, wees dan eerlijk, transparant en oprecht om de
schade te beperken. Meld het direct als er een dossier
in de trein achterblijft, zodat we de juiste maatregelen kunnen nemen. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat de
minister tijdens een interview met onverwachte feiten
wordt geconfronteerd.’

GEDRAG
Het gedrag van medewerkers is cruciaal voor de
integrale veiligheid, stelt Renshof. ‘Je komt telkens
weer uit op regels, kaders en afspraken, die nageleefd moeten worden. Je komt dus uit bij mensen.
Goed omgaan met informatie raakt zo enorm aan
integriteit.’ Over het algemeen gaat dat redelijk goed,
vindt Renshof. ‘Maar een organisatie is een levend
geheel. Die zoekt liever de gemakkelijke weg. Mensen
vinden het soms handig om even ergens aan voorbij
te stappen. We hadden laatst een voorbeeld van zulk
niet-integer gedrag. We zagen vanuit ICT dat iemand
die echt afwezig was, toch actief leek in de workflow.
Hij had zijn wachtwoord dus afgegeven aan collega’s.
Toen hebben we het account geblokkeerd. De afdeling was vervolgens in rep en roer, want die kon niet
verder. Dat is één van de constante bedreigingen waar
ik mee te kampen heb: medewerkers handelen soms
niet-integer om hun werkproces te vergemakkelijken.’
Renshof ziet deze neiging telkens terug. ‘Dan probeer
ik mee te geven: weet dat je risico’s loopt!’
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TOEZICHT, ADVISEREN, STIMULEREN
Als het gaat over integriteit en beveiliging, dan heeft
het VIC dezelfde rol: toezicht houden en adviseren.
Renshof: ‘Namens de SG bevraag ik lijnmanagers periodiek op die terreinen, van incidenten en kwetsbare
functies tot knelpunten in de organisatie. Bovendien
doen we risicoanalyses, audits en incidentenregistratie. Zo zien we toe op de uitvoering van de rijksbrede
beveiligings- en integriteitsvoorschriften. Het beeld
dat naar voren komt, bespreek ik met de directies
binnen de departementen en gaat naar de SG’s. In een
cyclus van plan, do, check en act moet de organisatie
vervolgens weer de nodige aanbevelingen uitvoeren.’

Hiervoor ontwikkelde het VIC een toolbox integrale
beveiliging, met kaders, good en best practices en
checklists. In de toolbox vinden managers handvatten
om grip te houden en kwetsbaarheden te voorkomen.
Renshof: ‘Als de lijnmanager op het activiteitenoverzicht afleest waar hij rekening mee moet houden, kan
hij een heel eind komen om in control te zijn.’

PRIKKELEN

Renshof: ‘Wij zijn er ook om de lijnmanager een
spiegel voor te houden. Hij is verantwoordelijk voor
de integriteit van zijn organisatie. Ik niet, de SG niet.
Hij. En hij moet er zicht op hebben.’ Soms vraagt dat
om een prikkel. ‘Eens in de zoveel tijd moet je de
Bij het uitvoeren van de aanbevelingen speelt het VIC organisatie weer herinneren aan de clean desk policy.
ook een rol. ‘We houden toezicht, maar tegelijkertijd
Dat heb ik eens gedaan door aan het einde van de dag
bevorderen en stimuleren we de beveiliging en de
op alle afdelingen een foto te laten maken van elk
integriteit. Gevraagd en ongevraagd.’ Het VIC richt
bureau waar nog iets op lag. Bij de daaropvolgende
zich hierbij vooral op de direct leidinggevenden. ‘Als
vergadering gaf ik elke directeur de foto’s van zijn
het gaat over beveiliging en integriteit is lijnverant- afdeling. De een had maar een dun envelopje, terwijl
woordelijkheid bij ons het uitgangspunt. In de loop
de ander een flinke stapel kreeg. Dan wordt er wel
der jaren zijn de verantwoordelijkheden van de lijneven naar elkaar gekeken.’
managers enorm toegenomen. Die hebben dus vragen
en misschien wat handelingsverlegenheid. Daarom
TECHNIEK EN GEDRAG
helpen en adviseren wij hen.’
De integrale veiligheid van een organisatie is in de
visie van Renshof afhankelijk van techniek én gedrag.
TOOLBOX
Zonder integriteit zijn technische maatregelen namelijk nooit afdoende. Is integer gedrag volgens Renshof
VIC ondersteunt het management bij het waarmaken
dan hetzelfde als veilig gedrag? ‘Integriteit is voor mij
van haar verantwoordelijkheden, een rol waarin veel
een onderdeel van integrale beveiliging. Dat zou je
integriteitsfunctionarissen zich zullen herkennen.
niet los kunnen zien, je komt het op alle momenten
‘De achterliggende filosofie is om het de manager zo
gemakkelijk mogelijk te maken. Een lijnmanager moet van de dag tegen.’
weten hoe hij tegen zijn eigen organisatie aan moet
kijken. We proberen er met het VIC voor te zorgen dat
hij in control kan zijn op beveiliging en integriteit.’
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Daarom is de verbinding tussen beveiliging en
integriteit van meerwaarde voor de medewerkers
van de ministeries, vindt Renshof. ‘De doelgroep is
iedere keer dezelfde. Breng je acties over integriteit
en beveiliging gecoördineerd naar de doelgroep toe,
dan versterken ze elkaar. Juist door de onderwerpen
met elkaar te verbinden, laat je zien dat er zoveel
overeenkomsten en verbanden zijn. Dat iedereen
onbewust bekwaam is op het gebied van integrale
beveiliging, is mijn prachtige stip op de horizon.’

BIJZONDERE CONSTRUCTIE
In het VIC zijn drie ministeries een zeer nauwe
samenwerking aangegaan op het gebied van integriteit en beveiliging. Liggen de beide vakgebieden in
deze bijzondere constructie niet te dicht bij elkaar, en
komen ze zo voldoende tot hun recht? In zijn organisatie ziet Renshof vooral de voordelen. ‘Door samen
te werken, breng je de zaken voor een integraal
verantwoordelijke lijnmanager bij elkaar. Dan kom je
gemakkelijker aan tafel bij een manager. Die hoeft nu
namelijk nog maar één gesprek te voeren, in plaats
van drie verschillende gesprekken over drie gerelateerde onderwerpen.’

Jitse Talsma is adviseur bij het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS). Tevens is hij onderzoeker
praktische filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Contact: j.talsma@integriteitoverheid.nl
Marc de Droog is adviseur integriteit bij het Bureau
Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).
Contact: m.dedroog@integriteitoverheid.nl
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