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Voorwoord 

Cybersecurity was nog niet zo lang geleden voor heel veel mensen een ‘ver van mijn bed show’. 
Inmiddels kan niemand er meer omheen en is het bewust dan wel onbewust, gewenst dan wel 
ongewenst, onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Al is het alleen maar dat de kranten bijna 
dagelijks volstaan met organisaties die zijn getroffen door een cyberaanval. 
 
Het vakgebied van cybersecurity heeft al langer mijn interesse gewekt, maar heeft dat in de 
afgelopen jaren in een stroomversnelling gebracht. De wereld om ons heen automatiseert en 
digitaliseert meer en meer en het beveiligen van bestanden en/of informatiesystemen is daarom 
geen sinecure meer. Mijn doel is om mensen bewuster en transparanter met risico’s om te laten 
gaan en dat geldt dus ook voor cyberrisico’s. 
 
In het voorliggende referaat leest u de uitkomsten van mijn onderzoek. Ik heb onderzocht in 
hoeverre een slecht nieuws boodschap met betrekking tot een cyberaanval invloed heeft op het 
nemen van een beslissing om maatregelen te treffen om dergelijke aanvallen in de toekomst te 
voorkomen. Daarbij heb ik onder meer onderzocht in hoeverre de waargenomen relevantie van de 
boodschap door de ontvanger en het herkennen van het probleem in die boodschap, een rol speelt 
bij het nemen van die beslissing. Naar mijn mening levert het onderzoek interessante inzichten op en 
geeft het stof tot nadenken. Inzicht en bewustwording zijn naar mijn mening belangrijke eerste 
stappen om te onderkennen dat cybersecurity een relevant en belangrijk onderwerp is dat niet 
alleen voorbehouden is aan ICT-specialisten. 
 
Ondanks dat ik het onderzoek zelf heb uitgevoerd, heb ik dat niet kunnen doen zonder de meer dan 
kundige hulp van mijn begeleider, Nick Benschop. Hem wil ik dan ook in het bijzonder bedanken voor 
de plezierige manier van feedback geven en de bijdrage die hij heeft geleverd aan het fijn slijpen van 
mijn denkproces. Daarnaast wil ik alle respondenten bedanken die hebben deelgenomen aan mijn 
onderzoek, want zonder hen had ik mijn onderzoek simpelweg niet kunnen uitvoeren. En als laatste 
wil ik iedereen bedanken die het geduld heeft weten op te brengen om mijn soms geprikkelde 
humeur te kunnen weerstaan op het moment dat het onderzoek gevoelsmatig weer vastliep op een 
zandbank. Hoe dan ook, ik wens u veel leesplezier, want het resultaat mag er zijn, al zeg ik het zelf. 
 
Marc van der Veen 
Zoetermeer, april 2022 
mvanderveen@auditandrisksolutions.nl 
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Samenvatting 

Cyberaanvallen zijn momenteel aan de orde van de dag. Het lijkt erop dat geen organisatie er meer 
aan ontkomt. Besluitvormers staan dan veelal voor de vraag welke maatregelen ze moeten treffen 
om de organisatie te wapenen tegen dergelijke cyberaanvallen. Het treffen van maatregelen gaat 
vooraf door een besluitvormingsproces en het nemen van een beslissing door een besluitvormer. 
Een signaal, risicowaarschuwing of slecht nieuws boodschap is dan vaak een impuls voor het nemen 
van een beslissing. Bij het nemen van beslissingen, passen mensen vuistregels toe en maken daarbij 
systematische fouten. Deze zogenoemde heuristieken en biases spelen in het nemen van 
beslissingen door besluitvormers een belangrijke rol. Tevens speelt de bron van de slecht nieuws 
boodschap een rol in het nemen van een beslissing. Oftewel, is deze boodschap afkomstig van 
binnen de ‘groep’ van de besluitvormer, ook wel de ‘ingroup’ genoemd, of is deze boodschap 
afkomstig van buiten de ‘groep’ van de besluitvormer, ook wel de ‘outgroup’ genoemd. In het nemen 
van beslissingen hebben besluitvormers te maken met informatie afkomstig uit verschillende 
bronnen en is sprake van persoonlijke voorkeuren die het nemen van beslissingen beïnvloeden. Deze 
complexiteit en het gebrek aan inzicht daarin kan leiden tot onjuiste beslissingen. 
 
In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor 
een positiever effect heeft op het nemen van een beslissing door een besluitvormer dan wanneer 
deze boodschap afkomstig is van een journalist. Daarbij is een internal IT-auditor beschouwt als 
onderdeel van de ‘ingroup’ van een besluitvormer en een journalist beschouwt als onderdeel van de 
‘outgroup’ van een besluitvormer. In dat kader is tevens onderzocht in welke mate de waargenomen 
relevantie van de slecht nieuws boodschap en het herkennen van problemen in die boodschap een 
rol speelt bij het nemen van een beslissing door een besluitvormer om cybersecuritymaatregelen te 
treffen. Dit onderzoek heeft daarom als doel het verschaffen van kennis en inzicht in welke mate een 
slecht nieuws boodschap van invloed is op de waargenomen relevantie van deze boodschap en de 
probleem herkenning in die boodschap van besluitvormers bij het nemen van beslissingen om 
cybersecuritymaatregelen te treffen. In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 
 
Welk effect hebben slecht nieuws boodschappen op de waargenomen relevantie van die boodschap 
en het herkennen van problemen in die boodschap bij het nemen van beslissingen door 
besluitvormers om cybersecuritymaatregelen te treffen? 
 
De slecht nieuws boodschap (afkomstig van een internal IT-audit of een journalist) is als 
onafhankelijke variabele in het onderzoeksmodel meegenomen. Daarbij is het rechtstreekse verband 
met het nemen van een beslissing voor het treffen van cybersecuritymaatregelen onderzocht. In het 
onderzoeksmodel zijn tevens twee mediërende variabelen opgenomen, te weten de waargenomen 
relevantie (‘percieved message relevance’) en het herkennen van problemen (‘problem recognition’). 
Aan de hand van een experiment is het onderzoeksmodel onderzocht. Hierbij is aan de hand van 
twee scenario’s met behulp van een casus en een vragenlijst bij 40 besluitvormers onderzocht welke 
verbanden in het onderzoeksmodel aangetoond konden worden. 
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat een besluitvormer eerder tot actie overgaat om 
cybersecuritymaatregelen te treffen op het moment dat deze boodschap afkomstig is van internal IT-
auditor in plaats van een boodschap die afkomstig is van een journalist. Meer specifiek kiest een 
besluitvormer er dan voor om awareness trainingen te organiseren als maatregel om de organisatie 
te beschermen tegen cyberaanvallen. Overigens is de waargenomen relevantie van de slecht nieuws 
boodschap wel van belang om de besluitvormer daadwerkelijk een beslissing te laten nemen. Op het 
moment dat de besluitvormer de slecht nieuws boodschap niet als relevant ervaart, zal deze 
boodschap geen rol spelen in het nemen van de beslissing door de besluitvormer. 
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Daarnaast blijkt uit het onderzoek niet in hoeverre het herkennen van problemen in de slecht nieuws 
boodschap van invloed is op het nemen van een beslissing door een besluitvormer om 
cybersecuritymaatregelen te treffen. Daarvoor zijn geen significante verbanden aangetoond. 
 
Met dit onderzoek is getracht om besluitvormers, maar ook internal IT-auditors meer inzicht te 
geven in welke factoren een rol spelen bij het nemen van beslissingen om cybersecuritymaatregelen 
te treffen. Daar kan een besluitvormer in het besluitvormingsproces en een internal IT-auditor in de 
uit te voeren audits rekening mee houden. Zo is het voor besluitvormers waardevol om zich te 
realiseren dat de bron van de slecht nieuws boodschap van invloed is op het nemen van een 
beslissing, ondanks dat de inhoud van die bron niet anders is. De mate waarin de bron zich binnen of 
buiten de groep bevindt, speelt daarin zoals gezegd eveneens een rol. Daarnaast zijn de uitkomsten 
van dit onderzoek voor de internal IT-auditor waardevol, omdat de internal IT-auditor zich goed moet 
beseffen dat de relevantie van zijn of haar slecht nieuws boodschap van invloed is op de beslissing 
die een besluitvormer neemt. Het feit dat een internal IT-auditor zich binnen de groep van een 
besluitvormer bevindt, is eveneens belangrijk voor de internal IT-auditor om zich dat te realiseren. 
Immers, de internal IT-auditor heeft in dat opzicht impact op de besluitvormer en zijn of haar audits 
hebben daarmee effect op het nemen van beslissingen. 
 
Eventueel vervolgonderzoek kan zich richten op een andere samenstelling van de ‘outgroup’. Zo kan 
bijvoorbeeld worden onderzocht of de resultaten uit dit onderzoek ook standhouden op het moment 
dat bijvoorbeeld een externe auditor of externe toezichthouder (los van elkaar) deel uitmaakt van de 
‘outgroup’. Daarnaast zijn andere heuristieken en biases, zoals bijvoorbeeld overconfidence of de 
status quo bias, waardevolle en interessante concepten om binnen de context van cybersecurity 
nader te onderzoeken.  
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1 Inleiding 

Hoofdstuk 1 behandelt de inleiding van het onderzoek. In dit hoofdstuk komt de aanleiding, het 
managementprobleem en de opbouw van het onderzoek aan de orde. Tevens beschrijft dit 
hoofdstuk de onderzoeksdoelstelling en de probleemstelling. Dit hoofdstuk sluit af met het 
onderzoeksmodel, de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek en de 
onderzoeksaanpak. 

1.1 Aanleiding 

De wereld om ons heen wordt steeds complexer en dynamischer en we maken ons daarin steeds 
afhankelijker van informatietechnologie. Ons huishouden wordt steeds meer geautomatiseerd met 
onder meer stofzuigerrobots, de elektronisch te bedienen verlichting en de spraakassistent. Maar 
ook binnen organisaties neemt het gebruik en daarmee de afhankelijkheid van informatietechnologie 
alsmaar toe, alleen al om de dagelijkse werkzaamheden en processen te kunnen uitvoeren. En door 
deze toenemende afhankelijkheid nemen ook de risico’s toe. 
 
De afhankelijkheid van informatietechnologie kan er onder meer voor zorgen dat organisaties hun 
bedrijfsvoering niet meer kunnen voortzetten op het moment dat er in deze informatietechnologie 
verstoringen optreden. Of dat de informatiesystemen of de toegang tot gegevens in deze systemen, 
om wat voor reden dan ook, niet (meer) beschikbaar is. Het risico van kort of langdurende 
discontinuïteit kan grote gevolgen hebben voor organisaties en zelfs het voortbestaan bedreigen. 
 
Verstoringen in de bedrijfsvoering of het zelfs volledig stilvallen van de bedrijfsvoering kan het gevolg 
zijn van cyberaanvallen of geconstateerde ‘beveiligingslekken’. Steeds meer bedrijven worden 
slachtoffer van cybercriminaliteit (Van Gils, 2020). Door het plaatsen van bijvoorbeeld gijzelsoftware 
kunnen kwaadwillenden de bedrijfsvoering van een organisatie volledig stilleggen. Hiermee zijn 
organisaties feitelijk overgeleverd aan de grillen van criminelen. Voorbeelden van cyberaanvallen 
met grote impact in Nederland zijn die op de universiteit van Maastricht (NOS, 2019), gemeente Hof 
van Twente (NOS, 2020) en bij VDL Nedcar (RTL Nieuws, 2021). En ook buiten Nederland zijn 
cyberaanvallen aan de orde van de dag (AD, 2021; NOS, 2021; Nu.nl, 2021). 
 
Gelet op voorgaande is een toename waar te nemen van het aantal cyberaanvallen. Hoewel er zowel 
organisatorische als technische maatregelen zijn voor specifieke cyberdreigingen, worden deze niet 
altijd (tijdig) genomen. De vraag is waarom dergelijke maatregelen om cyberaanvallen te voorkomen 
vaak (nog) niet worden genomen? 

1.2 Managementprobleem 

1.2.1 Inleiding 

Een veelgehoorde frase is: ‘The question is not IF you are going to be hacked, but When!’. Maar 
kunnen particulieren en organisaties dan helemaal niks doen tegen cyberaanvallen? Er is veel tegen 
cyberaanvallen te doen, maar is het de vraag of deze aanvallen volledig zijn te voorkomen. Door de 
steeds toenemende complexiteit van informatietechnologie, bijvoorbeeld als gevolg van artificial 
intelligence (AI) en blockchain, en interdependenties binnen netwerken, is het volledig voorkomen 
van cyberaanvallen een utopie. Echter, in een omgeving die volatiel, onzeker, complex en ambigu is, 
ook wel de VUCA-omgeving genoemd, wordt het bewuster en anders omgaan met (cyber)risico’s 
steeds belangrijker (Van Staveren, 2018). 
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Onder andere het NCSC heeft als taak bewustwording omtrent cybersecurity te vergroten en geeft 
op haar website basismaatregelen ten aanzien van cybersecurity die elke organisatie zou moeten 
treffen om cyberaanvallen tegen te gaan (NCSC, z.d.-a). Onder meer met deze maatregelen, maar 
ook de maatregelen die voortkomen uit adviezen van bijvoorbeeld toezichthouders, adviesorganen 
en auditors, zou een organisatie in principe in staat moeten zijn om zich ‘voldoende’ te beschermen 
tegen ongewenste indringers. 
 
Ondanks bovengenoemde maatregelen en adviezen vliegen ons de incidenten nog steeds om de 
oren. Maar waarom is dat? Wat opvalt in de maatregelen en adviezen is dat het veelal gaat om 
zogeheten ‘harde’ maatregelen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het adequaat inrichten en toepassen 
van patch management, logische toegangsbeveiliging en wachtwoordbeleid. Maatregelen of 
adviezen die meer betrekking hebben op de zogeheten ‘zachte’ kant van het bewuster omgaan met 
cyberrisico’s ontbreken grotendeels.  
 
In het nemen van besluiten door individuen, om bijvoorbeeld cybersecuritymaatregelen te treffen, is 
onder meer door baanbrekend onderzoek van Kahneman (2017) aangetoond dat mensen 
heuristieken (vuistregels) gebruiken bij het oplossen van of besluiten over complexe vraagstukken en 
dat deze heuristieken voortkomen uit zogeheten cognitieve denkfouten (biases). En als gevolg 
daarvan zijn mensen een zwakke en misschien wel de zwakste schakel in cybersecurity (Tuesday, 
2001; Aytes & Connoly, 2004; Jalali, Siegel & Madnick, 2019; Van der Veen, 2021). 
 
Zoals eerder beschreven, wordt informatietechnologie en daarmee de beveiliging daarvan, steeds 
complexer. Het valt daarom aan te nemen dat in de besluitvorming, maar ook in de dagelijkse 
werkzaamheden, in ruime mate sprake is van heuristieken en biases waar het om cybersecurity gaat. 
Zowel aan de bestuurstafel, maar ook op de werkvloer worden dagelijks kleine en grote beslissingen 
genomen of keuzes gemaakt die impact hebben op de cybersecurity van de organisatie. Het is in dat 
kader interessant om te onderzoeken op welke wijze besluitvorming wordt beïnvloed in de context 
van cybersecurity.  

1.2.2 Opbouw onderzoek 

Het nemen van een beslissing vindt plaats op basis van informatie. Bij het verwerken van deze 
informatie spelen heuristieken en biases zoals gezegd een belangrijke rol. Deze informatie is veelal 
‘verpakt’ in een (slecht nieuws) boodschap of een (risico)waarschuwing. Deze boodschap kan 
afkomstig zijn uit verschillende bronnen en de specifieke herkomst van deze boodschappen kan 
leiden tot een bepaalde reactie bij de ontvanger. In het kader van onderzoek naar het zogeheten 
‘deaf effect’ – het effect dat de ontvanger risicowaarschuwingen volledig of gedeeltelijk negeert – 
hebben Keil, Deplege & Rai (2007) en Nuijten (2012) onderzoek gedaan naar de reactie van 
besluitvormers op het moment dat een risicowaarschuwing in het kader van IT-projecten afkomstig 
is van een internal auditor. Daarnaast draagt McIntyre (2015) met haar promotieonderzoek bij aan 
het verdere begrip van de impact van mediaberichten op het ‘geestelijke welzijn’ van het individu dat 
deze mediaberichten leest. Op basis van deze onderzoeken blijkt dat de boodschapper invloed heeft 
op het nemen van beslissingen door besluitvormers. Daarom is in het kader van dit onderzoek ervoor 
gekozen de slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor in relatie tot de slecht nieuws 
boodschap uit de media, afkomstig van een journalist, en het effect dat een dergelijke boodschap op 
het nemen van een beslissing van een besluitvormer, te onderzoeken. 
 
Uit eerdere onderzoeken blijkt dat mensen en daarmee dus ook besluitvormers anders reageren op 
mensen van binnen of buiten hun ‘groep’. Brewer (1999), Balliet, Wu & De Dreu (2014) en Cuellar 
(2009) hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen zogeheten ‘ingroup’ en ‘outgroup’. Deze 
onderzoeken laten zien dat mensen, ingegeven door verschillende factoren, in het algemeen een 
voorkeur hebben voor mensen binnen hun groep ten opzichte van mensen buiten hun groep. In het 
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kader van dit onderzoek vertegenwoordigt de internal IT-auditor de ‘ingroup’ en de journalist de 
‘outgroup’. De verwachting is dan ook dat de slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor 
een besluitvormer eerder zal aanzetten tot actie dan een slecht nieuws boodschap van een 
journalist. 
 
Hoe de boodschapper zich verhoudt tot de besluitvormer speelt een rol bij de relevantie die de 
besluitvormer toekent aan de slecht nieuws boodschap. Zo hebben Cuellar (2009) en Cuellar, Keil & 
Johnson (2014) aangetoond dat rolvoorschrift en geloofwaardigheid van de boodschapper invloed 
hebben op de waargenomen relevantie door de ontvanger. Daarnaast hebben Nuijten, Keil & 
Commandeur (2016) aangetoond dat een boodschapper zich beter als ‘samenwerkende partner’ kan 
opstellen in plaats van als ‘opponent’, wil de slecht nieuws boodschap als relevant worden ervaren 
door de ontvanger. Ten behoeve van dit onderzoek is verondersteld dat de internal IT-audior, gelet 
op zijn rolvoorschrift en geloofwaardigheid, eerder zal bijdragen aan de waargenomen relevantie bij 
de besluitvormer dan de journalist. Daar komt bij dat besluitvormers naar verwachting een internal 
IT-auditor eerder als samenwerkende partner beschouwen, wat de waargenomen relevantie ten 
opzichte van de journalist ten goede zal komen. 
 
Het feit dat organisaties niet eerder het slachtoffer zijn geworden van een cyberaanval, kan wellicht 
het (onterechte) gevoel van veiligheid (of zekerheid) geven dat de beveiligingsmaatregelen die de 
organisatie kennelijk heeft, blijken te werken. Oftewel, bestuurders hebben wellicht onterecht het 
gevoel dat hun cybersecurity beheersing op orde is en dat zij effectieve maatregelen hebben 
ingericht. Het niet of niet tijdig herkennen van problemen kan wellicht ten grondslag liggen aan het 
nemen van beslissingen op het gebied van cybersecurity en kan er zelfs toe leiden dat organisaties 
geen actie ondernemen bij veranderende en meer risicovolle omstandigheden. Zo hebben Keil, 
Depledge & Rai (2007) aangetoond dat ‘problem recognition’ van invloed is op het nemen van 
beslissingen in relatie tot IT-projecten. In dit onderzoek wordt de relatie onderzocht in het kader van 
het nemen van beslissingen op het gebied van cybersecurity. 
 
De hierboven beschreven complexiteit en het gebrek aan inzicht daarin kunnen leiden tot onjuiste 
beslissingen. Daarom is in dit onderzoek onderzocht in hoeverre slecht nieuws berichten1, die 
betrekking hebben op cybersecurity, van invloed zijn op het nemen van beslissingen door 
besluitvormers in een organisatie, rekening houdend met de waargenomen relevantie van die 
boodschap en het herkennen van problemen in die boodschap door besluitvormers2.  In dit 
onderzoek is specifiek gekozen voor besluitvormers, omdat deze groep in het algemeen in staat is 
om in een organisatiebrede context beslissingen te nemen om cybersecuritymaatregelen te treffen. 
In dat kader is dit onderzoek daarom vanuit het perspectief van besluitvormers vormgegeven. 

1.3 Onderzoeksdoelstelling en vraagstelling 

De onderzoeksdoelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van kennis en inzicht in welke mate 
een slecht nieuws boodschap van invloed is op de waargenomen relevantie van deze boodschap en 
de probleem herkenning in die boodschap van besluitvormers bij het nemen van beslissingen om 
cybersecuritymaatregelen te treffen. Daarbij is tevens onderzocht in hoeverre de boodschapper van 
invloed is op het nemen van de beslissingen door de besluitvormer. De centrale hoofdvraag van dit 
onderzoek luidt als volgt: 

 
 
1 In dit referaat zijn de begrippen ‘slecht nieuws berichten’ en ‘risicowaarschuwingen’ als synoniemen 
gehanteerd. 
2 In het kader van dit referaat wordt onder besluitvormers verstaan ieder lid in een organisatie die in meer of 
mindere mate beslissingen neemt die betrekking hebben op of een relatie hebben met cybersecurity. Dat 
kunnen dus managers, leidinggevenden of toezichthouders zijn. 
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Welk effect hebben slecht nieuws boodschappen op de waargenomen relevantie van die boodschap 
en het herkennen van problemen in die boodschap bij het nemen van beslissingen door 
besluitvormers om cybersecuritymaatregelen te treffen? 
 
Bovenstaande centrale hoofdvraag valt uiteen in de volgende onderzoeksvragen: 
 

1. In welke mate beïnvloedt de boodschap van een internal IT-auditor ten opzichte van een 
boodschap van een journalist het nemen van een beslissing door een besluitvormer bij het 
treffen van cybersecuritymaatregelen? 

2. In welke mate beïnvloedt de percieved message relevance van een besluitvormer de 
beslissing van deze besluitvormer om cybersecuritymaatregelen te treffen? 

3. In welke mate beïnvloedt de problem recognition van een besluitvormer de beslissing van 
deze besluitvormer om cybersecuritymaatregelen te treffen? 

4. In welke mate beïnvloedt de boodschap van een internal IT-auditor ten opzichte van een 
boodschap van een journalist de percieved message relevance van een besluitvormer bij de 
beslissing van deze besluitvormer om cybersecuritymaatregelen te treffen? 

5. In welke mate beïnvloedt de boodschap van een internal IT-auditor ten opzichte van een 
boodschap van een journalist de problem recognition van een besluitvormer bij de beslissing 
van deze besluitvormer om cybersecuritymaatregelen te treffen? 

 

1.4 Conceptueel model 

Naar aanleiding van bovenstaande vraagstelling zijn de volgende voorlopige conceptuele modellen 
vormgegeven: 
 

 
Figuur 1 Conceptueel model 

 



Slecht nieuws boodschappen en Cybersecurity beslissingen 

 

- 12 - 
 

1.5 Relevantie van het onderzoek 

1.5.1 Wetenschappelijke relevantie 

Het voorliggende onderzoek geeft een vervolg aan de onderzoeken op het gebied van ‘deaf effect’ en 
het nemen van beslissingen binnen de context van cybersecurity. Veel van dergelijk onderzoek (Kail 
& Roby, 2001; Nuijten, 2012; Cuellar, 2009) heeft plaatsgevonden op het terrein van IT-projecten. Op 
het gebied van cybersecurity is onderzoek naar menselijke besluitvormingsfouten in het nemen van 
beslissingen nog beperkt. In dat kader probeert dit onderzoek daarmee een lacune in de 
wetenschappelijke literatuur op te vullen. 
 
Jalali, Siegel & Madnick (2019) doen suggesties voor vervolgonderzoek met betrekking tot 
heuristieken en biases in het nemen van beslissingen op het gebied van cybersecurity. Zij geven aan 
dat dergelijk onderzoek op het terrein van cybersecurity beperkt is. En dat baart volgens hen zorgen, 
omdat biases de inschatting van risico’s en het nemen van beslissingen negatief kan beïnvloeden wat 
vervolgens nadelige consequenties kan hebben voor organisaties om zich adequaat te wapenen 
tegen cyberaanvallen. Ook Aytes & Connolly (2004) geven aan dat zij hopen dat met een beter inzicht 
in de vraag waarom mensen bepaald gedrag vertonen ten aanzien van cybersecurity daar dan ook 
betere strategieën om dat gedrag te beïnvloeden, voor kunnen worden ontwikkeld. 
 
Dit onderzoek poogt invulling te geven aan de oproep van bovengenoemde onderzoekers en te 
onderzoeken in welke mate boodschappers als bepaalde biases van invloed zijn op het nemen van 
beslissingen door besluitvormers. 
 
Zowel Cuellar (2009) als Nuijten (2012) hebben onderzoek gedaan naar de boodschapper van slecht 
nieuws, maar deze onderzoeken zijn vooral gericht op de ‘interne’ boodschaper van slecht nieuws; 
een auditor of een collega. Onderzoek naar een combinatie van slecht nieuws boodschappers van 
binnen en buiten de organisatie ontbreekt nog en dit onderzoek draagt daarom ook op dit gebied bij 
aan het opvullen van een lacune in het wetenschappelijk onderzoek. 

1.5.2 Maatschappelijke relevantie 

Omdat organisaties nog steeds slecht presteren op het gebied van cybersecurity (Jalali, Siegel & 
Madnick, 2019) is de verwachting dat met de uitkomsten van dit onderzoek organisaties naast het 
inrichten en toepassen van ‘harde’ maatregelen zich ook bewust zijn van de ‘zachte’ kant van de 
beheersing van cyberrisico’s. Hiermee zijn ze dan in staat om nog effectiever en bewuster met deze 
cyberrisico’s om kunnen gaan. 
 
Daarnaast wordt met dit onderzoek tevens een poging gedaan om de toegevoegde waarde van een 
internal IT-auditor te benadrukken en internal IT-auditors de mogelijkheid te geven in het kader van 
hun werkzaamheden inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij het beïnvloeden van 
besluitvormers. Met dit inzicht kunnen internal IT-auditors naar verwachting hun werkzaamheden 
effectiever uitvoeren, door bijvoorbeeld zich meer bewust te zijn van de waarde van hun boodschap 
ten opzichte van een boodschap die bijvoorbeeld van buiten hun organisatie afkomstig is. 
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1.6 Onderzoeksaanpak 

Op basis van de in het conceptuele model verwachte verbanden zal eerst een literatuursynthese 
plaatsvinden. Op basis van synthesevorming zullen hypotheses worden geformuleerd. Aan de hand 
van het onderzoeksmodel wordt een experiment uitgevoerd onder besluitvormers waarbij een 
manipulatie plaatsvindt op basis van een slecht nieuws boodschap die wordt afgegeven door een 
internal IT-auditor dan wel een slecht nieuws boodschap die voortkomt uit een negatief 
nieuwsbericht van een journalist. Met behulp van twee scenario’s, bestaande uit een casus en een 
vragenlijst, is het experiment vormgegeven en is gemeten in welke mate de boodschapper van het 
slechte nieuws effect heeft op de waargenomen relevantie en de probleemherkenning van 
besluitvormers bij het nemen van beslissingen om cybersecuritymaatregelen te treffen. 
 
De verkregen data uit het experiment is getoetst op validiteit en betrouwbaarheid en aan de hand 
van lineaire regressieanalyses zijn de in het onderzoeksmodel opgenomen verbanden getoetst. 
Allereerst om vast te stellen of er sprake is van een significante relatie en vervolgens om daarmee 
een antwoord te kunnen geven op de centrale hoofdvraag en de onderzoeksvragen. 

1.7 Leeswijzer 

Dit hoofdstuk behandelt de inleiding, aanleiding, het managementprobleem en de vraagstelling 
omtrent dit onderzoek. In hoofdstuk 2 is de verdere uitwerking aan de hand van de 
literatuursynthese opgenomen en zijn de hypotheses gevormd. In hoofdstuk 3 is de 
onderzoeksmethode en -aanpak nader toegelicht. In hoofdstuk 4 is een beschrijving opgenomen van 
de analyse van de dataset en de operationalisatie van de variabelen. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten 
van de regressieanalyses weergegeven. Tot slot is dit referaat in hoofdstuk 6 afgesloten met de 
belangrijkste conclusies, beperkingen en zijn suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. 
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2 Theoretisch fundament 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt het theoretisch fundament van het onderzoek. Dit hoofdstuk is een verdere 
verdieping van hetgeen in het vorige hoofdstuk is beschreven. In dit onderzoek staat centraal in 
welke mate een slecht nieuws boodschap afkomstig van binnen of buiten de organisatie effect heeft 
op het nemen van beslissingen van besluitvormers om cybersecuritymaatregelen te treffen. Daarbij 
is tevens onderzocht in de literatuur in hoeverre menselijke besluitvormingsfouten, in het bijzonder 
de waargenomen relevantie van de boodschap en het herkennen van problemen in die boodschap, 
een rol speelt bij het nemen van beslissingen. Hieronder wordt eerst meer algemene theorie omtrent 
besluitvorming toegelicht, waarbij vervolgens meer specifiek het nemen van beslissingen binnen de 
context van cybersecurity is behandeld. Daarna wordt toegelicht welk effect een slecht nieuws 
boodschap afkomstig van buiten of binnen de organisatie heeft op het nemen van beslissingen door 
besluitvormers en dat is vervolgens weer vertaald naar de cybersecruity context van dit onderzoek. 
Tot slot is in de literatuur onderzocht in hoeverre menselijke besluitvormingsfouten, in het bijzonder 
de waargenomen relevantie en probleemherkenning, het nemen van beslissingen beïnvloeden en op 
welke wijze dat een relatie heeft met dit onderzoek. 

2.2 Decision 

2.2.1 Algemeen 

Het nemen van beslissingen is voor besluitvormers wellicht hun belangrijkste en moeilijkste taak. 
Iedere dag staan zij voor kleine en grote beslissingen die een impact hebben op hun eigen 
functioneren en op het functioneren van hun bedrijf. Het is besluitvormers eraan gelegen om de 
juiste beslissingen te nemen en slechte beslissingen te voorkomen. Een beslissing wordt door de 
Cambridge Dictionary (z.d.) als volgt gedefinieerd: “A choice that you make about something after 
thinking about several possibilities.” Howard (1966, pp. 97) definieert een beslissing als volgt: “A 
decision is an irrevocable allocation of resources, irrevocable in the sense that it is impossible or 
extremely costly to change back to the situation that existed before making the decision.” Met 
betrekking tot het nemen van beslissingen heeft de wetenschap in de afgelopen decennia grofweg 
drie grote ontwikkelingen doorgemaakt en heeft daarmee ook drie stromingen opgeleverd (Fox, 
2015). In dit onderzoek staan onder meer menselijke fouten bij het nemen van beslissingen centraal. 
In dat kader is de stroming dat mensen geen rationele beslissingen nemen interessant. De andere 
stromingen, te weten ‘decision analysis’ en ‘gut feeling’ zijn voor dit onderzoek minder relevant en 
zijn daarom niet verder uitgewerkt. 
 
De grondleggers van deze stroming, Daniel Kahneman en Amos Tversky, hebben vanaf de jaren 70 
van de vorige eeuw aan de hand van talloze experimenten aangetoond dat mensen bij het nemen 
van beslissingen zogenaamde vuistregels, ook wel heuristieken, toepassen om complexe problemen 
eenvoudiger te maken. Deze heuristieken komen veelal voort uit een cognitief proces en zijn daarbij 
mede de oorzaak van biases. Overigens kunnen heuristieken bruikbaar zijn in sommige situaties, 
waarbij lang nadenken mogelijk niet passend is. Tegelijkertijd kunnen heuristieken ook leiden tot 
grote en systematische fouten (Tversky en Kahneman, 1974). 
 
Kahneman en Tversky (1979) hebben een alternatieve theorie ontwikkeld ten opzichte van de 
theorie dat mensen alleen rationeel beslissingen zouden nemen. Deze alternatieve theorie, de 
prospect theorie, beschrijft grofweg dat mensen op een andere manier omgaan met winsten en 
verliezen in termen van kansen en onzekerheden. Rosoff, Cui en John (2013) bevestigen dergelijk 
gedrag in de cybersecurity context. In het kader van dit onderzoek is de prospect theorie relevant 
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omdat het wapenen tegen cyberaanvallen beschouwd kan worden als een verliessituatie en mensen 
dan eerder risicozoekend gedrag vertonen. Dat risicozoekend gedrag vertaalt zich dan in het niet 
(tijdig) treffen van adequate maatregelen, zodanig dat de organisatie daarmee een verhoogd risico 
loopt op cyberaanvallen. 
 
Zoals in hoofdstuk 1 reeds vermeld, is het deaf effect een ander voorbeeld van hoe het in het nemen 
van beslissingen fout kan gaan. Risicowaarschuwingen, waar deze ook hun oorsprong vinden, kunnen 
besluitvormers helpen bij het nemen van beslissingen. Echter, wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat besluitvormers niet altijd naar dergelijke risicowaarschuwingen luisteren of zelfs 
negeren (Keil & Robey, 1999, 2001; Cuellar, 2009; Nuijten, 2012). In de literatuur staat dit fenomeen 
bekend als het deaf effect. Besluitvormers zijn om allerlei redenen ‘doof’ voor de belangrijke 
risicowaarschuwingen. In dit onderzoek is onderzocht welke factoren kunnen bijdragen aan het deaf 
effect. Omdat uit voorgaande onderzoeken blijkt, dat de boodschapper een invloed heeft op het 
nemen van beslissingen is dat in dit onderzoek verder onderzocht. Waar voorgaande onderzoeken 
zich richten op een boodschap vanuit een auditor, gaat dit onderzoek verder, en richt zich tevens op 
een boodschap afkomstig van buiten de organisatie en niet afkomstig van een auditor. In paragraaf 
2.3 is dat nader toegelicht. 

2.2.2 Cybersecurity 

Bovenstaande beschrijft het nemen van beslissingen in algemene zin. Ook op het gebied van 
cybersecurity is onderzoek gedaan naar hoe mensen beslissingen nemen. Zo blijkt dat een rationele 
besluitvormer in het kader van cybersecurity een kosten-batenafweging maakt (Jalali, Siegel & 
Madnick, 2019). Daarbij speelt informatie met betrekking tot de kans van optreden en de impact van 
cybersecurity aanvallen een belangrijke rol. Echter, door problemen bij het inschatten van de kosten 
en opbrengsten van cybersecurity bij het toewijzen van middelen vertroebelt het beeld van de 
rationele besluitvormer (Chai et al., 2011). Als gevolg daarvan schatten besluitvormers de 
cybersecurity aanvallen in op basis van hun ervaring, expertise en het aanwezige IT-landschap 
(Butler, 2002).  
 
Voor organisaties om zich te wapenen tegen cyberaanvallen, is het van belang dat cybersecurity 
wordt geadopteerd door de hoogste leiding van de organisatie. Daarnaast heeft cybersecurity een 
effect op de gehele organisatie en de verantwoordelijkheid voor het adresseren van cybersecurity 
moet daarom bij besluitvormers op hogere niveaus binnen de organisatie liggen (Jalali, Siegel & 
Madnick, 2019). Vanuit voorgaande is er daarom voor gekozen om het nemen van beslissingen 
vanuit het perspectief van besluitvormers als uitgangspunt voor dit onderzoek te beschouwen. 
 
Daarnaast hebben besluitvormers slechts een beperkte motivatie om te investeren in cybersecurity 
op het moment dat hun organisatie geen ervaring of verleden heeft met cyberaanvallen (Jalali, Siegel 
& Madnick, 2019). Als gevolg hiervan kan de perceptie van besluitvormers ten aanzien van de 
cybersecurity van hun organisatie afwijken van de daadwerkelijke situatie van de cybersecurity van 
hun organisatie. Dat betekent vervolgens dat besluitvormers de kans van optreden van 
cyberaanvallen onderschatten en de tijd die nodig is om zich te wapenen tegen cyberaanvallen. 
Kortom, het herkennen van een mogelijk probleem komt voort uit de relevantie die een 
besluitvormer ontleent aan een bepaalde boodschap of risicowaarschuwing.  
 
Johnston & Warkentin (2010) gaan nog wat verder en hebben onderzocht welke factoren de 
intenties van personen beïnvloeden bij het wel of niet naleven van richtlijnen en het nemen van 
beslissingen in de informatiebeveiliging context. Uit hun onderzoek blijkt dat het toepassen van 
zogeheten ‘fear appeals’ een effectieve manier is om eindgebruikers van informatiesystemen te 
beïnvloeden bij het naleven van de richtlijnen op het gebied van informatiebeveiliging. Zij hebben 
dan ook aangetoond dat de effectiviteit van een respons op het naleven van richtlijnen, sociale 
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beïnvloeding en de effectiviteit van de eigen response op een eventuele beslissing of actie van 
invloed is op de intentie om bepaald gedrag te vertonen. In het kader van dit onderzoek zijn de 
uitkomsten van het hierboven genoemde onderzoek interessant, omdat deze laten zien dat ondanks 
externe invloeden (een boodschap in de vorm van een fear appeal) en interne invloeden (biases) de 
besluitvorming van een individu in de cybersecurity context beïnvloeden. In dit onderzoek is echter 
gekozen voor een andere opzet van een externe stimulus en zijn specifiek geselecteerde biases 
object van onderzoek, te weten waargenomen relevantie en probleem herkenning. Deze 
onderwerpen zijn behandeld in paragraaf 2.4 en 2.5. 

2.2.3 Ransomware 

In voorgaande paragrafen is stilgestaan bij de algemene theorie van het nemen van beslissingen en 
hoe het nemen van beslissingen terugkomt in de literatuur over cybersecurity. Beslissingen worden 
over het algemeen genomen om acties in gang te zetten en uit te voeren. Een actie kan zijn om 
maatregelen te treffen die een organisatie kunnen beschermen tegen cyberaanvallen. In deze 
paragraaf is een korte uiteenzetting geven van de maatregelen die een besluitvormer zou kunnen 
treffen om de organisatie te wapenen tegen cyberaanvallen.  
 
Grofweg zijn er drie soorten cyberaanvallen te onderkennen, te weten eenvoudige aanvallen, 
geavanceerde aanvallen en specifieke aanvallen. Eenvoudige aanvallen komt het meest voor (90%), 
daarna geavanceerde aanvallen (9%) en als laatste specifieke aanvallen (1%) (Digital Trust Center, 
z.d.). Meer in detail bestaan deze aanvallen uit onder meer malware, phishing, DDoS-aanvallen, 
enzovoort (KPN, 2021). Ransomware is één van de varianten van malware en de incidenten en de 
wereldwijde dreiging daarvan is de afgelopen jaren enorm toegenomen (NCSC, z.d.-b), getuige ook 
de vele berichten in de media daarover (zie hoofdstuk 1). Ransomware is een door kwaadwillenden 
toegepaste software om toegang te krijgen tot bestanden en/of informatiesystemen van organisaties 
zodanig dat daar alleen nog toegang tot verkregen kan worden door de betreffende organisatie na 
het betalen van een losgeldbedrag (de ransom) (NCSC, z.d.-b, Inspectie van het Onderwijs, 2020) 
 
Ondanks dat ransomware aanvallen moeilijk te bestrijden zijn, zijn er zeker maatregelen tegen te 
treffen om ransomware aanvallen te voorkomen. Om te beginnen is het creëren van bewustzijn voor 
cybersecurity en het beschermen tegen ransomware aanvallen een belangrijke maatregel (NCSC, 
z.d.-b; Inspectie van het Onderwijs, 2020). Dit bewustzijn is dan niet alleen voorbehouden aan alleen 
ICT-specialisten, maar de gehele organisatie, van hoogste leiding tot de operationele werkvloer, zal 
zich bewust moeten zijn van de gevaren van een ransomware aanval, bijvoorbeeld als het gevolg van 
phising (Inspectie van het Onderwijs, 2020). 
 
Daarnaast is het van belang dat organisaties maatregelen treffen om informatiesystemen up to date 
te houden, ook wel patch management genoemd (NCSC, z.d.-b). Door ervoor te zorgen dat 
organisaties hun informatiesystemen actueel houden door de laatste beveiligingsmaatregelen 
continu te installeren wordt het voor kwaadwillenden lastig om een ransomware aanval uit te voeren 
(NCSC, z.d.-b). 
 
Het adequaat organiseren van toegang tot bestanden en/of informatiesystemen is tevens een 
belangrijke preventieve maatregel om te voorkomen dat ransomware aanvallen een kans van slagen 
hebben (Inspectie van het Onderwijs, 2020). Immers, toegangsrechten zijn, zoals de naam al zegt, 
een manier om toegang te krijgen tot bestanden en/of informatiesystemen. Op het moment dat de 
toegangsbeveiliging onvoldoende adequaat is georganiseerd levert dat organisaties een groter risico 
op ransomware aanvallen op. 
 
Naast de hiervoor beschreven maatregelen om ransomware aanvallen te voorkomen, zijn er nog veel 
meer maatregelen denkbaar die een organisatie tegen dergelijke aanvallen kunnen beschermen. Met 
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de bovenstaande maatregelen is een organisatie grotendeels in staat om zich toereikend te 
beschermen tegen de meeste ransomware aanvallen. Besluitvormers zullen zich daarom moeten 
richten op een breed palet aan maatregelen die voor hun organisatie nodig en relevant zijn. Dit 
onderzoek richt zich voor het vervolg echter op de drie hierboven genoemde maatregelen bij het 
nemen van beslissingen om deze maatregelen wel of niet te treffen. 

2.3 Message 

Eerder is vermeld dat verondersteld wordt dat de specifieke bron waar de slecht nieuws boodschap 
van afkomstig is, bepaalt in hoeverre deze boodschap de besluitvormer aanzet tot het treffen van 
specifieke cybersecuritymaatregelen. Naast het meten van de intentie om generieke 
cybersecuritymaatregelen te treffen, wordt in dit onderzoek ook de intentie gemeten om specifieke 
maatregelen te treffen, te weten (1) het creëren van awareness door het geven van trainingen, (2) 
maatregelen die ervoor zorgen dat informatiesystemen up tot date zijn, het zogeheten patch 
management en (3) maatregelen die de toegang tot bestanden en/of informatiesystemen, de 
zogeheten logische toegangsbeveiliging (logical access), adequaat organiseren. 
 
In aanvulling op hetgeen hierboven is aangegeven, is de verwachting dat een slecht nieuws 
boodschap van een internal IT-auditor, dus van binnen de organisatie, een besluitvormer eerder 
aanzet tot het nemen van een beslissing om cybersecuritymaatregelen te treffen, dan wanneer deze 
boodschap afkomstig is van een journalist, dus van buiten de organisatie. Deze verwachting wordt 
ondersteund door eerder onderzoek, omdat onderstaande onderzoeken suggereren dat er naar 
iemand buiten een groep minder snel geluisterd wordt dan iemand binnen een groep. 
 
Ondanks dat Brewer (1999) vooral onderzoek heeft gedaan tussen verschillende sociale groepen en 
voortborduurt op het werk van Gordon Allport, is het voor dit onderzoek interessant om te weten 
hoe groepen zich tot elkaar verhouden. Een internal IT-auditor en een journalist die 
risicowaarschuwingen publiceren kunnen in dat kader als leden van twee verschillende groepen 
worden gezien. En op het moment dat een internal IT-auditor onderdeel is van een organisatie, dan 
behoort de auditor tot de ‘ingroup’ van de organisatie. Buitenstaanders, waaronder journalisten, 
behoren dan tot de ‘outgroup’ van deze organisatie. Uit het onderzoek van Brewer (1999) blijkt dat 
veel discriminerende voorkeuren en het gedrag primair voortkomen uit de behoefte om de positieve 
relaties binnen de ‘ingroup’ te stimuleren en te behouden. Deze discriminerende voorkeuren en het 
gedrag komen daarom niet direct voort uit een directe vijandigheid ten opzichte van outgroups. 
Daarentegen heeft Brewer (1999) ook aangetoond dat interne verbondenheid en loyaliteit voor 
vijandigheid en wantrouwen zorgen ten opzichte van buitenstaanders. In dat kader kan dus 
verondersteld worden dat besluitvormers voorkeur hebben voor een slecht nieuws boodschap die 
afkomstig is van een internal IT-auditor ten opzichte van een slecht nieuws boodschap die afkomstig 
is van een journalist. 
 
Ook uit een meta-analyse van Balliet, Wu & De Dreu (2014) blijkt dat vier decennia aan experimenten 
heeft opgeleverd dat mensen consequent een lichte voorkeur laten zien om ingroup leden eerder 
het voordeel te geven ten opzichte van outgroup leden. In aanvulling op het onderzoek van Brewer 
(1999) hebben Balliet, Wu & De Dreu (2014) aangetoond dat zogeheten ingroup ‘favoritism’ wordt 
vertoond wanneer de eigen resultaten van mensen afhankelijk zijn van een ander lid van de ingroup, 
enige mogelijkheid voor directe wederkerigheid afwezig is en wanneer hun reputatie op het spel 
staat. Ten aanzien van dat laatste zou wederom beredeneerd kunnen worden dat een besluitvormer 
eerder naar een risicowaarschuwing van een internal IT-auditor luistert, dan dat mediaberichten van 
journalisten een besluitvormer aanzet tot handelen. 
 
Cuellar (2009) haalt vervolgens in zijn onderzoek het begrip ‘in-group collectivism’ aan als de mate 
waarin individuen uiting geven aan hun trots, loyaliteit en samenhang richting hun organisaties of 
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families. Daarbij speelt het conformeren aan hiërarchie en leiderschap een grote rol. Ondanks dat 
Cuellar (2009) verwachtte dat in-group collectivism effect zou hebben op de te nemen beslissing, 
heeft hij dat niet kunnen aantonen. Wel heeft hij aangetoond in een setting met Chinese 
respondenten dat in-group collectivism de relevantie van het slecht nieuws bericht vermindert op 
het moment dat de slecht nieuws brenger daarmee ingaat tegen de opinie en overtuigingen van het 
management. 
 
Naast de vergelijking tussen groepen en hoe een besluitvormer daarmee omgaat, bepaalt ook de 
(psychologische) afstand tot een object in welke mate dat wel of niet aanzet tot handelen. Een object 
dat (psychologisch) dichterbij is, zowel in tijd als in beleving, zal eerder de voorkeur hebben dan een 
object dat meer op afstand staat. In het kader van dit onderzoek wordt daarom verondersteld dat 
een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor, omdat deze dichterbij staat, eerder tot 
actie leidt dan wanneer de boodschap afkomstig is van een journalist, omdat deze meer op afstand 
staat. Onderstaande onderzoeken suggereren in meer of mindere mate dat de afstand tot het object 
van invloed is op de te nemen beslissing. 
 
Tversky & Kahneman (1974) constateerden dat op het moment dat wanneer iemand een object 
scherp ziet, hoe dichterbij het zich voordoet. Maar op het moment dat de zichtbaarheid beperkt is, 
dan zullen mensen hun afstand tussen henzelf en het object onderschatten. In het kader van dit 
onderzoek is daarom de verwachting dat een boodschap of een risicowaarschuwing van binnen de 
organisatie, bijvoorbeeld van die van een internal IT-auditor, eerder aanzet tot het treffen van 
cybersecuritymaatregelen dan wanneer eenzelfde boodschap afkomstig is van buiten de organisatie, 
dus van bijvoorbeeld een journalist die een krantenbericht heeft gepubliceerd.  
 
Daar komt bij dat McIntyre (2015) met haar promotieonderzoek heeft bijgedragen aan het verdere 
begrip van de impact van mediaberichten op het ‘geestelijke welzijn’ van het individu. Zo beschrijft 
zij in haar onderzoek dat Galician & Vestre (1987) en Veitch & Griffitt (1976) hebben aangetoond dat 
negatieve nieuwsberichten leiden tot het verminderen van helpend en tolerant gedrag en zelfs 
depressie en hulpeloosheid kunnen veroorzaken. Bovendien heeft Aust (1985) aangetoond dat 
mensen zich door negatief nieuws emotioneel instabiel voelen en zich meer ongerust maken over de 
mogelijke schade van dat slechte nieuws op zichzelf. De verwachting is dat negatieve 
mediaberichten, gelet op de nadelige bijeffecten, in beginsel niet aanzetten tot actie. Dus op het 
moment dat in de media veel negatieve berichtgeving is van cyberaanvallen, leidt deze negatieve 
berichtgeving bij besluitvormers niet direct tot actie, terwijl de verwachting is dat op het moment dat 
de slecht nieuws boodschappen afkomstig zijn van binnen de organisatie besluitvormers eerder 
geneigd zullen zijn om tot actie over te gaan. 
 
H1 : Een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor heeft een positiever 

effect op het nemen van cybersecurity beslissingen over 
cybersecuritymaatregelen door besluitvormers dan een slecht nieuws boodschap 
van een journalist. 

 
H1a : Een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor heeft een positiever 

effect op het nemen van cybersecurity beslissingen over awareness trainingen 
door besluitvormers dan een slecht nieuws boodschap van een journalist. 

 
H1b : Een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor heeft een positiever 

effect op het nemen van cybersecurity beslissingen over patch management door 
besluitvormers dan een slecht nieuws boodschap van een journalist. 
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H1c : Een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor heeft een positiever 
effect op het nemen van cybersecurity beslissingen over logical access door 
besluitvormers dan een slecht nieuws boodschap van een journalist. 

 

2.4 Percieved message relevance 

Hoe de relevantie van een slecht nieuws boodschap wordt ervaren hangt tevens af van de 
geloofwaardigheid van degene die de boodschap brengt. Vervolgens bepaalt dat ook welke beslissing 
een ontvanger van dat nieuws wel of niet neemt. Daarnaast is het rolvoorschrift van degene die het 
slechte nieuws brengt van invloed op de relevantie van het slechte nieuws, waarbij het rolvoorschrift 
van invloed is op de geloofwaardigheid van de slecht nieuws brenger (Cuellar, 2009). Vervolgens 
heeft Cuellar (2009) aangetoond dat de door de besluitvormer waargenomen relevantie van een 
nieuwsbericht, al dan niet ingegeven door de geloofwaardigheid van de boodschapper, van invloed is 
op de beslissing die de besluitvormer neemt. Ook Lee, Cuellar, Keil & Johnson (2014) tonen aan dat 
zowel rolvoorschrift als geloofwaardigheid van de boodschapper van invloed is op de waargenomen 
relevantie van de slecht nieuws boodschap. Een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor 
wordt op basis hiervan, gelet op zijn rol en de daarbij gepaard gaande geloofwaardigheid, naar 
verwachting daarom eerder als relevant ervaren dan een slecht nieuws boodschap van een 
journalist. 
 
Nuijten (2012) heeft onderzoek gedaan naar het deaf effect binnen information systems projecten 
en heeft binnen zijn onderzoek een verdere verbijzondering aangebracht. Hij heeft onderzoek 
gedaan naar het deaf effect op het moment dat auditors en managers zich als opponenten of als 
samenwerkende partners opstellen. Nuijten, Keil & Commandeur (2016) borduren hier met hun 
onderzoek op voort en tonen aan dat de relevantie van een risicowaarschuwing wordt beïnvloed 
door de boodschapper van deze waarschuwing. Ook zij tonen aan dat op het moment dat de auditor 
wordt beschouwd als een samenwerkende partner, besluitvormers eerder geneigd zijn naar 
risicowaarschuwingen te luisteren afkomstig van hen, dan wanneer deze risicowaarschuwing 
afkomstig zijn van een zogeheten ‘opponent’. 
 
Onder verwijzing naar hetgeen in de vorige paragraaf is behandeld, namelijk dat mensen eerder een 
voorkeur hebben voor leden van de ingroup ten opzichte van leden van de outgroup, wordt ten 
behoeve van dit onderzoek aangenomen dat een internal IT-auditor eerder als een samenwerkende 
partner wordt gezien en een journalist als een opponent. En in dat kader is daarom de verwachting 
dat de slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor een positiever effect zal hebben op de 
waargenomen relevantie van de besluitvormer dan de slecht nieuws boodschap van een journalist. 
 
Tot slot is uit eerdere onderzoeken (Cuellar, 2009; Nuijten, 2012; Lee et al., 2014; Nuijten, Keil & 
Commandeur, 2016) gebleken dat er een sterk verband is tussen de relevantie van een boodschap en 
de intentie om de waarschuwing of aanbevelingen in deze boodschap op te volgen. Op basis hiervan 
is de verwachting dat in het kader van dit onderzoek de waargenomen relevantie van de slecht 
nieuws boodschap een positieve relatie heeft op het nemen van de cybersecurity beslissingen van de 
besluitvormer. 
 
H2 : Een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor heeft een positiever 

effect op de percieved message relevance van een cybersecurity besluitvormer 
dan een slecht nieuws boodschap van een journalist. 

H3 : Percieved message relevance heeft een positieve relatie op het nemen van 
cybersecurity beslissingen. 
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2.5 Problem recognition 

Zolang er beslissingen genomen worden, is er sprake van problemen die opgelost moeten worden en 
daarmee om een beslissing vragen. De stap die daar echter aan vooraf gaat, is het herkennen of 
identificeren van het probleem (Pounds, 1969). En het niet of het niet juist identificeren van het 
probleem, kan tot ernstige nadelige gevolgen leiden, omdat een probleem eerst moet worden 
geïdentificeerd alvorens het opgelost kan worden (Smith, 1989). 
 
Smith (1989, pp 27), definieert een probleem als: “A problem is an undesirable situation which is 
significant to and may be solvable by some agent, although probably with some difficulty. A problem 
is a relationship of disharmony between reality and one’s preferences.” Smith (1989) heeft met zijn 
onderzoek willen aantonen hoe individuen problemen identificeren in de context van een 
organisatie. Daarbij heeft hij aangetoond dat de karakteristieken van problemen bepalen in hoeverre 
problemen worden geïdentificeerd. 
 
Mensen zijn in staat om veel informatie te verwerken en daarnaar te handelen. Wellicht heel logisch, 
mensen ervaren het ‘hier en nu’, maar zijn niet in staat om het verleden of de toekomst ook 
daadwerkelijk te ervaren. Maar het verleden of de toekomst bepalen ook onze emoties en onze 
acties. Volgens de Construal level theory (CLT) vormen mensen abstracte mentale ‘constructies’ om 
zich te verhouden tot zaken die afstaan van het hier en nu. Deze mentale constructies zijn het best te 
vertalen als verwachtingen, herinneringen en speculaties. Op basis van de CLT blijkt dat mensen 
verschillende psychologische afstanden overbruggen door vergelijkbare mentale 
constructieprocessen te gebruiken. Daar komt bij dat als een psychologische afstand toeneemt, 
daarmee ook de mentale constructies abstracter worden en een probleem door een besluitvormer 
minder snel herkend wordt (Trope & Liberman, 2010).  
 
Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken dat de construal levels van besluitvormers van invloed is op 
het waargenomen belang van de haalbaarheid van een beslissing in relatie tot de wenselijkheid van 
een beslissing. Meer in het bijzonder is aangetoond dat hoe groter de afstand tot een object 
waarover een beslissing moeten worden genomen wenselijkheid belangrijker wordt geacht dan 
haalbaarheid door een besluitvormer (Benschop, Nuijten, Keil, Rohde, Lee & Commandeur, 2020). In 
het kader van dit onderzoek is daarom de verwachting dat op het moment dat een slecht nieuws 
boodschap afkomstig is van een bron die verder weg staat van de besluitvormer, in de context van 
dit onderzoek dus een journalist, er minder aandacht is voor risicowaarschuwingen in deze 
boodschap. Op het moment dat een boodschapper dichter bij de besluitvormer staat, in de context 
van dit onderzoek dus een internal IT-auditor, de verwachting is dat de besluitvormer de 
boodschapper belangrijker acht dan wanneer deze afkomstig zou zijn van een journalist. Oftewel, de 
verwachting is dus dat een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor een positiever effect 
heeft op de problem recognition van een cybersecurity besluitvormer dan een slecht nieuws 
boodschap van een journalist. 
 
Veel onderzoek naar problem recogntion is gebaseerd op het zogeheten framing. Framing komt erop 
neer dat dezelfde informatie op een verschillende wijze wordt gepresenteerd. Kahneman & Tversky 
(1981) hebben aangetoond dat framing ervoor zorgt dat mensen andere beslissingen nemen. Vooral 
door het experiment met ‘het probleem van de Aziatische ziekte’ hebben zij dat aangetoond. Door 
exact dezelfde stellingen over de dood en het redden van mensen als gevolg van de Aziatische ziekte 
op een verschillende wijze te presenteren / formuleren, toonden zij aan dat mensen ander 
(risico)gedrag vertonen. Afhankelijk van de formulering hebben beslissers de neiging om zekerheid 
boven de gok te stellen (de afkeer van verlies; risicoavers gedrag) als de uitkomst positief is. 
Daarentegen kiezen mensen eerder een ‘gok’ boven zekerheid op het moment dat de uitkomst 
negatief is (risicozoekend gedrag). 
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In navolging van het onderzoek op het gebied van framing hebben Duhaime & Schwenk (1985) en 
Keil, Depledge & Rai (2007) onderzocht in hoeverre besluitvormers negatieve feedback percipiëren 
als een probleem en hoe dat hun besluitvorming beïnvloedt. Daarbij hebben de laatste onderzoekers 
onderzocht in welke mate cognitieve biases, in het bijzonder ‘selective perception’ en ‘ilusion of 
control’, van invloed zijn op het nemen van beslissingen of meer precies, het niet reageren op 
negatieve feedback, ook wel ‘escalation of commitment’ genoemd. Tevens hebben zij onderzocht in 
welke mate een element van het besluitvormingsproces, in het bijzonder ‘problem recognition’, van 
invloed is op het nemen van beslissingen. In hun onderzoek tonen zij aan dat ‘escalation of 
commitment’ negatief wordt beïnvloed door ‘problem recognition’. Oftewel, het niet nemen van een 
actie komt voort uit het niet herkennen (van de belangrijkheid) van een probleem. Andersom, is de 
verwachting dat op het moment dat een besluitvormer een probleem herkent, deze besluitvormer 
het probleem dus ook meeneemt in zijn besluitvorming. 
 
Uit het onderzoek van Croog & Richards (1977) en Jalali, Siegel & Madnick (2019) komt naar voren 
dat op het moment dat besluitvormers niet eerder te maken hebben gehad met cybersecurity 
aanvallen of zich daarvan niet bewust zijn, de risico’s op dit gebied minder serieus nemen. Hierdoor 
herkennen zij het eventuele probleem daardoor niet en dat zal dan vervolgens een effect hebben op 
het nemen van beslissingen met betrekking tot het wapenen tegen dergelijke cybersecurity 
aanvallen. Kortom, op het moment dat zij het probleem wel herkennen, zal dat een positieve invloed 
hebben op het nemen van een beslissing. 
 
H4 : Een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor heeft een positiever 

effect op de problem recognition van een cybersecurity besluitvormer dan een 
slecht nieuws boodschap van een journalist. 

H5 : Problem recognition heeft een positieve relatie op het nemen van cybersecurity 
beslissingen. 

2.6 Controlevariabelen 

In dit onderzoek zijn geslacht, leeftijd, werkervaring en sector meegenomen als controlevariabele. 

2.6.1 Geslacht 

De invloed van geslacht op het nemen van beslissingen kan interessant zijn, aangezien uit talloze 
onderzoeken (Slovic, 1966; Wagner 2001; Maxfield, Shapiro, Gupta & Hass, 2010) blijkt dat vrouwen 
meer risk averse zijn dan mannen. In dat kader is het daarom interessant om deze als 
controlevariabele mee te nemen. 

2.6.2 Leeftijd 

Rosoff et al. (2013) hebben aangetoond dat leeftijd een rol speelt bij het nemen van beslissingen in 
de cybersecurity context. Immers, zij geven aan dat jongere mensen meer bekend zijn met en zich 
meer comfortabel voelen met cybersecurity dan oudere mensen en dat zij als gevolg daarvan andere 
risico-inschattingen maken. In dat kader is leeftijd daarom een interessante controlevariabele ten 
behoeve van dit onderzoek. 

2.6.3 Werkervaring als besluitvormer 

De verwachting is dat werkervaring als besluitvormer een rol speelt bij het nemen van beslissingen. 
Immers, er zijn talloze onderzoeken gedaan naar het nemen van beslissingen waaruit blijkt dat 
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werkervaring van invloed is op het nemen van beslissingen (Hitt & Taylor, 1991; Van Riel, Semeijn, 
Hammedi & Henseler, 2011). 

2.6.4 Sector 

Tevens is de sector meegenomen als controlevariabele in dit onderzoek, omdat de verwachting is dat 
in meer gereguleerde sectoren, zoals de financiële sector, de aandacht voor cybersecurity wellicht 
groter is dan in andere sectoren. Ook in dat kader is het daarom interessant het onderwerp sector als 
controlevariabele mee te nemen. 

2.7 Definitief onderzoeksmodel 

De in dit hoofdstuk toegelichte literatuursynthese leidt tot het volgende definitieve 
onderzoeksmodel: 
 

 
Figuur 2 Definitief onderzoeksmodel 
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3 Methode en aanpak 

Dit hoofdstuk behandelt de data die in dit onderzoek gebruikt zal worden. Allereerst zal de 
onderzoeksmethode en de dataverzameling worden behandeld. Dit hoofdstuk eindigt met de 
operationalisatie van de variabelen. 

3.1 Onderzoeksmethode 

In het vorige hoofdstuk zijn de uitkomsten van het literatuuronderzoek beschreven en heeft 
synthesevorming plaatsgevonden. Het zoeken naar relevante onderzoeken en artikelen heeft online 
plaatsgevonden, onder andere bij Google Scholar en ResearchGate. Allereest is gezocht naar meer 
algemene onderzoeken op het gebied van besluitvorming en biases. Vervolgens is meer gericht 
gezocht naar de specifieke variabelen die van toepassing zijn in het onderzoek en is tenslotte gezocht 
naar besluitvorming in cybersecurity literatuur. De relevantie van onderzoeken of artikelen is vooral 
bepaald aan de hand van de ‘rating’ van het journal waarin het onderzoek is gepubliceerd en hoe 
vaak het artikel is geciteerd. Tegelijkertijd is gezocht naar specifieke aansluiting van eerdere 
onderzoeken met het onderzoeksmodel in dit onderzoek, waarbij minder gelet is op voorgaande 
criteria. Immers, binnen cybersecurity is hierin nog niet sprake van een heel breed 
onderzoeksterrein. 
 
Zoals eerder vermeld is in dit onderzoek gekozen voor een experiment ondersteund door een 
vragenlijst. Nieuwe ervaringen zijn onderzocht met betrekking tot het effect dat een boodschap 
heeft op beslissingen van mensen afkomstig van twee verschillende bronnen. In dat kader leent een 
experiment zich goed deze relaties te onderzoeken (Verschuren en Doorewaard, 2016). Daarnaast is 
het deaf effect eerder onderzocht aan de hand van experimenten (Keil & Robey, 1999, 2001; Cuellar, 
2009; Nuijten, 2012). Gelet op voorgaande is daarom gekozen voor het uitvoeren van een 
experiment. 

3.2 Dataverzameling 

De data die in dit onderzoek is gebruikt, is verzameld aan de hand van een vragenlijst en door middel 
van de online survey tool Qualtrics XM. De vragenlijst is enerzijds uitgezet binnen het netwerk van de 
onderzoeker en anderzijds, door middel van een betaalde ‘campagne’ op LinkedIn, onder een breder 
publiek onder de aandacht gebracht. De vragenlijst is uitgezet op 27 januari 2022 en stopgezet op 20 
februari 2022. Deelname aan de vragenlijst was geheel vrijwillig. 

3.3 Respondenten 

Deelname aan het experiment was alleen mogelijk voor respondenten die besluitvormer zijn. Het 
experiment is gericht geweest op besluitvormers die de verantwoordelijkheid dragen voor een 
organisatie-eenheid of voor de organisatie als geheel. Onder besluitvormer vallen daarom in het 
kader van dit onderzoek functies als leidinggevende, manager, bestuurslid, toezichthouder of iedere 
functie of rol die daarmee verband houdt. De keuze om alleen besluitvormers in het onderzoek te 
betrekken, komt voort uit de keuze om het nemen van beslissingen meer op het niveau van de 
organisatie te willen onderzoeken, dan alleen het nemen van beslissingen door en ten behoeve van 
het individu. 
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3.4 Operationalisatie 

3.4.1 Scenario’s 

Bij het uitvoeren van een experiment worden minimaal twee groepen geformeerd gebaseerd op 
twee verschillende scenario’s (Verschuren en Doorewaard, 2016). In dit onderzoek is daar ook voor 
gekozen, waarbij de respondenten willekeurig en geautomatiseerd toebedeeld zijn (randomisatie) 
aan de scenario’s met behulp van de Qualtrics XM. De respondenten zijn vooraf gevraagd de casus 
van toepassing te laten zijn alsof deze in de eigen organisatie zou kunnen plaatsvinden en vervolgens 
de vragenlijst vanuit de huidige rol of functie in te vullen. 
 
De inhoud van de scenario’s zijn niet afgeleid van eerder uitgevoerde onderzoeken en zijn dus door 
de onderzoeker zelf ontwikkeld. De vragenlijst volgt na de casusbeschrijving waarbij in het eerste 
scenario sprake is van een memo van een bij de respondent (eventueel fictief) werkende internal IT-
auditor. Bij het tweede scenario is sprake van een fictief krantenbericht dat (fictief) gepubliceerd is 
op het intranet van de organisatie van de respondenten. De cases zijn identiek, behoudens dat 
scenario 1 wordt afgesloten met de handtekening van de internal IT-auditor en scenario 2 met de 
handtekening van de journalist. In bijlage 1 is scenario 1 opgenomen en in bijlage 2 is scenario 2 
opgenomen. 

3.4.2 Variabelen 

3.4.2.1 Decision cybersecurity measures 

Decision is de afhankelijke variabele in dit onderzoek. De vragen in de vragenlijst zijn gemeten door 
middel van een 7-punts Likertschaal, waarbij 1 is ‘helemaal oneens’ en waarbij 7 is ‘helemaal eens’. 
De bron van de vragen is afgeleid van Johnston & Warkentin (2010). 
 
De afhankelijke variabele, cybersecurity measures, zal enerzijds als integrale variabele worden 
meegenomen in dit onderzoek en anderzijds zal deze afhankelijke variabele conform de driedeling in 
hoofdstuk 2.3.3 tevens verder worden geoperationaliseerd naar de drie specifieke maatregelen om 
ransomware te voorkomen. 

3.4.2.2 Message 

Message is de onafhankelijke variabele in dit onderzoek. In eerdere onderzoeken naar het deaf effect 
(Keil & Robey, 1999, 2001; Cuellar, 2009; Nuijten, 2012) is onderzoek gedaan naar 
risicowaarschuwing gericht op IT-projecten afkomstig van interne auditors (ingroup). Dit onderzoek 
richt zich op een bredere organisatorische context en zet ingroup versus outgroup 
risicowaarschuwingen tegen elkaar af. Hiervoor is een dummy variabele samengesteld, waarbij de 
boodschap afkomstig van de internal IT-auditor de waarde 0 heeft meegekregen en de boodschap 
afkomstig van de journalist de waarde 1. 

3.4.2.3 Problem recognition 

Problem recognition is een zogeheten mediërende variabele in dit onderzoek. De vragen in de 
vragenlijst zijn gemeten door middel van een 7-punts Likertschaal, waarbij 1 is ‘helemaal oneens’ en 
waarbij 7 is ‘helemaal eens’. De bron van de vragen is afgeleid van Keil, Depledge & Rai (2007). 
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3.4.2.4 Percieved Message Relevance 

Percieved Message Relevance is een zogeheten mediërende variabele in dit onderzoek. De vragen in 
de vragenlijst zijn gemeten door middel van een 7-punts Likertschaal, waarbij 1 is ‘helemaal oneens’ 
en waarbij 7 is ‘helemaal eens’. De bron van de vragen is afgeleid van Cuellar (2009). 

3.4.2.5 Sector 

Sector is een controle variabele in dit onderzoek. De respondent heeft de keuze gehad uit 18 
sectoren om aan te geven in welke sector de respondent werkzaam is. De bron van de sectoren is 
afkomstig van het CBS. De onderzoeker heeft de sector “overig” toegevoegd. 
 
Voor de variabele is een dummy variabele gemaakt. Daarbij is gemakshalve gekozen voor de 
onderverdeling tussen non profit organisaties met een waarde 0 en profit organisaties met een 
waarde 1. Voor de precieze onderverdeling wordt verwezen naar bijlage 4. 
 

3.4.3 Samenvatting operationalisatie variabelen 

In voorgaande paragrafen is een beschrijving opgenomen van de operationalisatie van de variabelen. 
Hieronder is daarvan een samenvatting weergegeven. De in het onderzoek gebruikte vragenlijst is 
opgenomen in bijlage 3.  
 

Variabele Bron Aantal 
vragen 

Rubriek en 
items 
(vragen)3 

Gehanteerde 
schaal 

Decision cybersecurity 
measures 

Johnston & Warkentin 
(2010) 

6 A1 t/m A6 7-punts 
Likertschaal 

Decision cybersecurity 
awareness 

Johnston & Warkentin 
(2010), Inspectie van het 
Onderwijs (2020) en NCSC 
(z.d.-b) 

2 A1 en A2 7-punts 
Likertschaal 

Decision cybersecurity patch 
management 

Johnston & Warkentin 
(2010), Inspectie van het 
Onderwijs (2020) en NCSC 
(z.d.-b) 

2 A3 en A4 7-punts 
Likertschaal 

Decision cybersecurity logical 
access 

Johnston & Warkentin 
(2010), Inspectie van het 
Onderwijs (2020) en NCSC 
(z.d.-b) 

2 A5 en A6 7-punts 
Likertschaal 

Message Self made 2 N.v.t. Nominaal, 
waarbij Internal 
IT Auditor = 0 en 
Journalist = 1 

Problem Recognition Keil, Depledge & Rai (2007) 4 B1 t/m B4 7-punts 
Likertschaal 

Percieved Message Relevance Cuellar (2009) 3 C1 t/m C3 7-punts 
Likertschaal 

 
 
3 Deze kolom verwijst naar de vragenlijst in bijlage 3 en in het bijzonder de rubrieken en de items die in deze 
vragenlijst zijn gebruikt om de vragenlijst te structureren. 
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Variabele Bron Aantal 
vragen 

Rubriek en 
items 
(vragen)3 

Gehanteerde 
schaal 

Sector CBS (z.d.) 2 E1 t/m E18 Nominaal, 
waarbij non profit 
= 0 en profit = 1 

Geslacht N.v.t. 1 F1 Nominaal 
Leeftijd N.v.t. 1 F2 Ratio 
Werkervaring N.v.t. 1 F4 Ratio 

Tabel 1 Samenvatting operationalisatie variabelen 
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4 Dataset en variabelen 

4.1 Analyse van de data 

In totaal hebben 74 mensen de vragenlijst via Qualtrics XM opgestart. Daarvan hebben 49 mensen de 
vragenlijst volledig ingevuld. De belangrijkste vereiste voor de respondent is dat hij of zij 
besluitvormer is. In de inleiding van het experiment is de deelnemer daarop gewezen, maar om er 
toch zeker van te zijn dat de deelnemer een besluitvormer is, is een controlevraag opgenomen (F3). 
Uit deze vraag blijkt dat 5 personen geen besluitvormer zijn. 
 
Omdat via Qualtrics XM is afgedwongen dat iedere vraag met betrekking tot de afhankelijke 
variabele en onafhankelijke variabelen door de respondent moet worden ingevuld, ontbreken er 
geen antwoorden. Daarnaast is beoordeeld of de respondenten voldoende tijd hebben genomen om 
de vragenlijst in te vullen. De respondent met de snelste invultijd bedraagt 225 seconden, dat is iets 
minder dan 4 minuten. Dat is relatief snel, maar niet zodanig dat de data van de respondent niet 
wordt meegenomen in dit onderzoek. 
 
Daarnaast is beoordeeld in hoeverre respondenten te lang nodig hebben gehad om de vragenlijst in 
te vullen. Daarbij is gekozen voor een uur als maximale doorlooptijd voor het invullen van de 
vragenlijst. Bij 4 respondenten is geconstateerd dat zij langer dan een uur hebben gedaan om de 
vragenlijst in te vullen. Daarom is ervoor gekozen deze 4 respondenten uit de dataset te verwijderen. 
 
Hieronder is het totaal ten behoeve van dit onderzoek gebruikte respondenten weergegeven. 

 Respondenten 
Vragenlijst opgestart via Qualtrics XM 74 
Niet volledig ingevuld 25 
Geen besluitvormer 5 
Te lange doorlooptijd invullen vragenlijst 4 
Aantal bruikbare respondenten in dataset 40 

Tabel 2 Bruto-nettotabel respondenten 

4.2 Kenmerken respondenten 

Uit de dataset blijkt dat 20 respondenten hebben deelgenomen aan scenario 1 en 20 respondenten 
aan scenario 2. Hiermee is vastgesteld dat de geautomatiseerde randomisatie heeft gewerkt en dat 
de respondenten in exact gelijke hoeveelheid over de twee scenario’s zijn verdeeld. 
 
In de dataset hebben twee respondenten hun leeftijd niet ingevuld. Van de 40 respondenten is de 
gemiddelde leeftijd 53 jaar. De jongste respondent is 41 jaar en de oudste respondent is 76 jaar. De 
representativiteit van de dataset is niet vast te stellen, omdat de kenmerken van de totale populatie 
van besluitvormers niet beschikbaar is. Wel kan geconcludeerd worden dat er geen mensen van 
onder de 40 hebben deelgenomen aan het experiment. 
 
Daarnaast hebben alle respondenten hun werkervaring ingevuld, waarbij de gemiddelde 
werkervaring als besluitvormer 17 jaar betreft. Het minimum aantal jaar werkervaring betreft 3 jaar 
en het maximum aantal jaar werkervaring is 42 jaar. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat 
de respondenten gemiddeld genomen ruime ervaring hebben als besluitvormer en het als gevolg 
daarvan geen jonge mensen in de dataset zijn opgenomen. 
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 Aantal 
respondenten 

Minimum Gemiddelde Maximum 

Leeftijd 40 42 53 76 
Aantal jaar 
werkervaring 

40 3 17 42 

Tabel 3 Leeftijd en aantal jaar werkervaring respondenten 

In de dataset is circa 23% vrouw en circa 70% man. Van circa 7% van de respondenten is het geslacht 
niet bekend.  
 

 
Figuur 3 Verdeling geslacht in dataset 

Van de werkzame beroepsbevolking per eind 2021 van 9.365.00 mensen was circa 4.947.000 man en 
circa 4.419.000 vrouw (CBS, z.d.), oftewel een verhouding van 53% versus 47%. Daarmee wijkt de 
dataset af van de werkzame beroepsbevolking en kan dat opgevat worden als een beperking in dit 
onderzoek. Daarbij wordt wel een kanttekening geplaatst, omdat er in Nederland een 
maatschappelijke discussie gaande is over meer diversiteit in de top van organisatie (Sociaal-
Economische Raad, 2019) en het daarom een mogelijke verklaring is waarom de huidige dataset 
substantieel meer uit mannen dan uit vrouwen bestaat. 
 
Tot slot is het grootste deel van de dataset (circa 31%) werkzaam in de financiële dienstverlening 
gevolgd door het openbaar bestuur (circa 28%). De overige verdeling van de dataset is in 
onderstaande afbeelding weergegeven. 
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Figuur 4 Verdeling sectoren in dataset 

Er is geen informatie beschikbaar hoe de werkzame bevolking exact verdeeld is over de verschillende 
sector. 

4.3 Datavaliditeit 

4.3.1 Casus en vragenlijst 

Een uitgebreid, wetenschappelijk verantwoorde validiteitscheck op de casus en de vragenlijst heeft 
niet plaatsgevonden. Wel is de casus en de vragenlijst vooraf door twee proefrespondenten 
beoordeeld. De uitkomsten van deze beoordeling zijn waar nodig verwerkt in de definitieve cases en 
vragenlijst. 

4.3.2 Manipulation check 

Om te waarborgen dat de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld zich bewust zijn geweest 
van de bron waarvan de slecht nieuws boodschap afkomstig was in de casusbeschrijving, is in de 
vragenlijst een vraag opgenomen om bij de respondenten te toetsen of zij zich hiervan bij het 
invullen van de vragenlijst bewust van zijn geweest. Vraag D1 (“Weet u nog wat de bron van de 
boodschap was omtrent ransomware-aanvallen in voorgaande casusbeschrijving?”) is hiervoor 
gebruikt en is daarmee te beschouwen als een manipulation check. Slechts 1 van de 40 
respondenten heeft aangegeven dat de boodschap afkomstig was van een bron anders dan de 
internal IT-auditor of de journalist. Oftewel, bijna 98% van de respondenten wist van welke bron de 
boodschap afkomstig was. Als gevolg van dit hoge percentage is besloten de respondent die in de 
vragenlijst heeft aangegeven dat de bron afkomstig was van een andere bron, toch in de dataset te 
laten.  

4.3.3 Non response bias 

De externe validiteit van het onderzoek kan onder meer worden vastgesteld aan de hand van de non 
response bias. Als in de dataset sprake is van een non response bias dan betekent dit dat de 
respondenten die hebben deelgenomen aan het onderzoek substantieel anders zouden reageren 
dan hoe de totale populatie of deelnemers die niet hebben deelgenomen, zouden reageren. Omdat 
de totale populatie onbekend is (zie hierboven) en daarmee ook niet bekend is hoe deze zouden 
reageren, is de non response bias vastgesteld door het verschil tussen respondenten die snel hebben 
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gereageerd, de zogenaamde ‘early responders’, en de respondenten die laat hebben gereageerd, de 
zogenaamde ‘late responders’, te onderzoeken. Daarbij is verondersteld dat de ‘late responders’ de 
respondenten vertegenwoordigen die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek. 
 
Gelet op bovenstaande zijn de eerste 10 respondenten (25%) van de dataset vergeleken met de 
laatste 10 respondenten (25%) van de dataset. Aan de hand van de Paired Samples Test zijn per item 
in de vragenlijst de ‘early responders’ en ‘late responders’ tegen elkaar afgezet. In bijlage 5 zijn de 
uitkomsten van deze analyse opgenomen. Daaruit blijkt dat er geen significante verschillen aanwezig 
zijn in de dataset, waardoor geconcludeerd kan worden dat in de dataset geen sprake is van een non 
response bias.  

4.3.4 Common method bias 

De common method bias betekent dat het meetinstrument, in dit onderzoek dus de vragenlijst, van 
invloed is op de manier waarop respondenten antwoord geven op de vragen. Vooral in 
gedragsonderzoek is de common method bias een potentieel probleem (Podsakoff, MacKenzie & 
Lee, 2003). 
 
In een dataset is sprake van een common method bias op het moment dat de variantie van één 
factor hoger is dan 50% (Field, 2018). In de dataset van het onderzoek is geen sprake van een 
common method bias, aangezien de variantie van één factor 40,740% is en daarmee onder de 
grenswaarde van 50% blijft. In bijlage 6 is de output van de analysetool (SPSS) opgenomen. 
 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums od Squared Loadings 
 Total % of 

Variance 
Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 7,333 40,740 40,740 7,333 40,740 40,740 
Tabel 4 Common method bias 

4.3.5 Selection bias 

Een selection bias ontstaat bij het onjuist selecteren van respondenten voor een onderzoek, 
waardoor de representativiteit van de onderzoeksresultaten onder druk kan komen te staan (Tripepi, 
Jager, Dekker en Zoccali, 2010). Ondanks dat een deel van de respondenten afkomstig is vanuit het 
netwerk van de onderzoeker, is een groot deel van de respondenten die hebben deelgenomen aan 
het onderzoek verkregen door hun vrijwillige deelname via een betaalde, breed uitgezette 
advertentiecampagne via LinkedIn. Daarmee zijn uiteindelijk bijna 200.000 potentiële respondenten 
bereikt. Daarnaast blijkt uit vooral de non response bias hierboven dat de externe validiteit van het 
onderzoek geborgd is gelet op de Paired Samples Test die is uitgevoerd op de dataset. Kortom, de 
verwachting is dat in dit onderzoek bij het selecteren van respondenten geen sprake is geweest van 
een selection bias.  

4.4 Factoranalyse 

De vragen in de vragenlijst zijn afgeleid van eerder uitgevoerde onderzoeken en daarbij gehanteerde 
vragen. Om vast te stellen dat de vragen in de vragenlijst ook daadwerkelijk de betreffende variabele 
meten, wordt voor iedere onafhankelijke en afhankelijke variabele een factoranalyse uitgevoerd. 
Daarmee worden clusters van variabelen geïdentificeerd die zijn opgebouwd op basis van een aantal 
factoren (Field, 2018).  
 
Een zogeheten factor lading is een coördinaat van een variabele langs een bepaalde as en geeft 
feitelijk de correlatie weer tussen een factor en de variabele. Volgens Field (2018) kunnen factor 
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ladingen boven de 0,6 voor relatief kleine datasets de betreffende variabele betrouwbaar meten. 
Omdat in dit onderzoek sprake is van een kleine dataset is daarom 0,6 als ondergrens gebruikt voor 
de factor ladingen in de factoranalyse. 
 
Het interpreteren van factoren kan worden verbeterd door het toepassen van een zogeheten rotatie. 
Grofweg kunnen twee methoden van rotatie worden onderkend, te weten de ‘orthogonal rotation’ 
en de ‘oblique rotation’. Bij de laatste rotatiemethode is correlatie toegestaan. Omdat in dit 
onderzoek juist het effect van verschillende onafhankelijke variabelen op een afhankelijke variabele 
wordt onderzocht, is ervoor gekozen daarin een zo beperkte correlatie toe te staan. Als gevolg 
hiervan is de ‘orthogonal rotation’ het meest geschikt en Field (2018) geeft aan dat daarbinnen de 
varimax methode dan het best volstaat. Daarom is in het kader van dit onderzoek gekozen voor de 
varimax methode. 
 
Tot slot wordt in dit onderzoek de Cronbach’s alpha (a) gebruikt om de betrouwbaarheid van de 
variabele vast te stellen. Field (2018) geeft aan dat er verschillende ondergrenzen in onderzoeken 
worden gebruikt, maar dat een ondergrens van 0,7 als acceptabel kan worden beschouwd. In dit 
onderzoek is daarom uitgegaan van deze ondergrens. In het vervolg van deze paragraaf is per 
variabele de factoranalyse uitgevoerd. 

4.4.1 Decision 

Item Decision 
cybersecurity 

measures 

Decision 
cybersecurity 

awareness 

Decision 
cybersecurity 

patch 
management 

Decision 
cybersecurity 
logical access 

A1 0,886 0,985   
A2 0,930 0,985   
A3 0,929  0,995  
A4 0,908  0,995  
A5 0,953   0,984 
A6 0,928   0,984 
Cronbach’s Alpha 0,971 0,970 0,989 0,968 

Tabel 5 Factoranalyse Decision 

De factoren van alle items laden boven de 0,6 en de Cronbach’s alpha is hoger dan 0,7. Voor deze 
variabele(n) kunnen dus alle items gebruikt worden. 

4.4.2 Problem Recognition 

Item Problem 
Recognition 

B1 0,435 
B2 0,739 
B3 0,422 
B4 0,847 
Cronbach’s Alpha 0,703 

Tabel 6 Initiële factoranalyse Problem Recognition 

Ondanks dat de Cronbach’s alpha hoger is dan 0,7 laden item B1 en B3 lager dan de in het onderzoek 
gehanteerde norm van 0,6. Deze twee items zullen daarom geen onderdeel uitmaken van deze 
variabele. Voor de volledigheid is hieronder de definitieve factoranalyse van deze variabele 
weergeven. 
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Item Problem 
Recognition 

B2 0,819 
B4 0,819 
Cronbach’s Alpha 0,803 

Tabel 7 Factoranalyse Problem Recognition 

4.4.3 Percieved Message Relevance 

Item Percieved 
Message 

Relevance 
C1 0,891 
C2 0,813 
C3 0,925 
Cronbach’s Alpha 0,908 

Tabel 8 Factoranalyse Percieved Message Relevance 

De factoren van alle items laden boven de 0,6 en de Cronbach’s alpha is hoger dan 0,7. Voor deze 
variabele kunnen dus alle items gebruikt worden. 

4.5 Variabelen 

Variabele Afkorting Vragen  Cronbach’s 
alpha 

Decision cybersecurity 
measures 

DEC measures A1, A2, A3, A4, A5 en A6 0,971 

Decision cybersecurity 
awareness 

DEC awareness A1 en A2 0,970 

Decision cybersecurity patch 
management 

DEC patch A3 en A4 0,989 

Decision cybersecurity logical 
access 

DEC logical A5 en A6 0,968 

Message MESSAGE N.v.t.  
Problem Recognition PRE B2 en B4 0,803 
Percieved Message Relevance PMS C1, C2 en C3 0,908 
Sector SECTOR N.v.t. N.v.t. 
Geslacht GENDER F1 N.v.t. 
Leeftijd AGE F2 N.v.t. 
Werkervaring EXPERIENCE F4 N.v.t. 

Tabel 9 Samenvatting variabele 

  



Slecht nieuws boodschappen en Cybersecurity beslissingen 

 

- 33 - 
 

5 Resultaten empirische analyse 

5.1 Beschrijvende statistiek 

In onderstaande tabel is de beschrijvende statistiek van de dataset weergegeven. Op basis hiervan 
blijkt dat respondenten voor wat betreft de afhankelijke variabele, Decision (DEC measures), 
gemiddeld genomen op basis van de boodschap zoals opgenomen in de casusbeschrijving de intentie 
hebben om te handelen of actie te ondernemen. Immers, het gemiddelde (mean) ligt rechts van het 
midden (4). 
 
Voor wat betreft de onafhankelijke variabele, Problem Recogniton (PRE), reageren de respondenten 
gemiddeld neutraal. Dat wil zeggen dat de respondenten naar aanleiding van de boodschap 
gemiddeld het probleem van ransomware-aanvallen net zo veel niet als wel herkennen. 
 
Tot slot blijkt dat de respondenten voor wat betreft de onafhankelijke variabele, Percieved Message 
Relevance (PME), van mening zijn dat de boodschap voor hen minder relevant is gebleken en dat zij 
naar aanleiding van de boodschap van mening zijn dat de boodschap in beperkte mate zal bijdragen 
in het nemen van een beslissing om de risico’s met betrekking tot ransomware-aanvallen te 
beperken. 
 

 Min Max Mean Standard 
Deviation 

Variance Skewness Kurtosis 

DEC measures 1,330 7,000 5,325 1,491 2,224 -1,436 1,088 
DEC awareness 1,00 7,00 4,963 1,595 2,543 -1,001 -,0450 
DEC patch 2,00 7,00 5,713 1,609 2,588 -1,524 1,249 
DEC logical 1,00 7,00 5,300 1,522 2,318 -1,411 1,234 
MESSAGE ,000 1,000 ,5000 ,5063 ,256 ,000 -2,108 
PRE 2,000 6,500 4,050 1,510 2,279 ,276 -1,257 
PMS 1,000 6,000 3,758 1,532 2,348 -,233 -,976 
SECTOR ,000 1,000 ,550 ,504 ,254 -,209 -2,062 
GENDER ,000 1,000 ,775 ,423 ,179 -1,369 -,135 
AGE 41,000 76,000 53,342 8,045 64,718 ,686 ,293 
EXPERIENCE 3,000 42,000 17,050 9,779 95,638 ,519 -,017 

Tabel 10 Beschrijvende statistiek 

Zoals eerder aangegeven valt de onafhankelijke variabele MESSAGE uiteen in een slecht nieuws 
boodschap van een interne IT-auditor en een slecht nieuws boodschap van een journalist 
geoperationaliseerd naar twee scenario’s (zie 3.4.1). Om te bepalen in hoeverre respondenten 
binnen de twee scenario’s anders reageren op de vragen in de vragenlijst zijn hieronder tevens de 
gemiddelde waarden van de onafhankelijke variabele MESSAGE afgezet tegen DEC measures, 
Percieved Message Relevance (PMS) en Problem Recognition (PRE). Hieruit komt naar voren voor 
wat betreft DEC measures dat respondenten die het scenario van de internal IT-auditor hebben 
voorgelegd gekregen meer de intentie hebben om actie te ondernemen dan respondenten die het 
scenario van de journalist voorgelegd hebben gekregen. Nog steeds blijkt dat alle respondenten, 
ongeacht het voorgelegde scenario, gemiddeld genomen bereid zijn om actie te ondernemen. 
 
Ten aanzien van de PMS blijkt dat de respondenten de slecht nieuws boodschap van de internal IT-
auditor relevant vinden in relatie tot de te nemen beslissing en dat deze boodschap tevens als 
relevanter wordt gezien dan de boodschap afkomstig van de journalist.  
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Voor wat betreft PRE reageren de respondenten andersom. Gemiddeld genomen herkennen de 
respondenten eerder het probleem in de slecht nieuws boodschap van de journalist dan dat zij het 
probleem herkennen in de slecht nieuws boodschap van de internal IT-auditor. 
 

MESSGAE Decision (Mean) PMS (Mean) PRE (Mean) 
Interne IT-auditor 5,850 4,550 3,800 
Journalist 4,800 2,967 4,300 
Totaal 5,325 3,758 4,050 

Tabel 11 Gemiddelden variabele MESSAGE 

5.2 Voorwaarden regressieanalyse 

Om de verbanden van het onderzoeksmodel van dit onderzoek te toetsen, zal een lineaire regressie 
worden uitgevoerd. Ieder verband wordt afzonderlijk getoetst met behulp van een lineaire regressie. 
Daarbij zal SPSS als applicatie gebruikt worden. Alvorens de lineaire regressie wordt uitgevoerd, 
behandelt deze paragraaf de voorwaarden waaraan een lineaire regressie moet voldoen om de 
resultaten uit deze regressieanalyse met voldoende betrouwbaarheid te mogen interpreteren. 

5.2.1 Voldoende respondenten 

Field (2018) stelt dat het model ten minste 10 waarnemingen per variabele moet hebben. In het 
onderzoeksmodel van dit onderzoek is sprake van 1 onafhankelijke variabele, 2 mediërende 
variabelen en 1 afhankelijke variabele. Daarmee zou de dataset tenminste 40 waarnemingen (10 
waarneming x 4 variabelen) moeten bevatten. Gelet op paragraaf 4.1 is dat dus het geval. 

5.2.2 Lineariteit en homoscedasticiteit 

Het onderzoeksmodel is valide op het moment dat er sprake is van lineariteit en homoscedasticiteit 
(Field, 2018). Aan de hand van een scatterplot is bepaald of sprake is van lineariteit en 
homoscedasticiteit. In onderstaande afbeelding is de scatterplot opgenomen. Daaruit blijkt dat de 
punten in de wolk willekeurig verdeeld zijn en op basis daarvan kan geconcludeerd dat in het 
onderzoeksmodel voldaan wordt aan de voorwaarde voor lineariteit en homoscedasticiteit. 
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Figuur 5 Scatterplot ten behoeve van lineariteit en homoscedasticiteit 

5.2.3 Gebrek aan autocorrelatie 

De residuen van de waarnemingen moet niet gecorreleerd zijn met elkaar. Oftewel, er moet sprake 
zijn van een gebrek aan autocorrelatie. Aan de hand van de Durbin-Watson test kan worden 
vastgesteld of sprake is van een gebrek aan autocorrelatie. Uit de test kan een waarde naar voren 
komen variërend van 0 tot 4, waarbij 2 betekent dat de residuen niet gecorreleerd zijn met elkaar. 
De meest ideale waarde bevindt zich tussen de 1 en 3 (Field, 2018). In onderstaande tabel is het 
resultaat van de Durbin-Watson test opgenomen. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de 
residuen nauwelijks met elkaar gecorreleerd zijn. Het ondezoeksmodel voldoet daarmee aan de 
voorwaarde dat sprake is van een gebrek aan autocorrelatie. 
  

Modelb R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,703a ,495 ,453 1,10326 1,929 
a Onafhankelijke variabelen: (Constant), PMS, PRE, SECTOR 
b Afhankelijke variabele: DEC measures 

Tabel 12 Durbin-Watson test 

5.2.4 Normaliteit van de afhankelijke variabele 

Voor het uitvoeren van een lineaire regressieanalyse is het van belang dat de afhankelijke variabele 
normaal verdeeld is (Field, 2018). In algemene zin mag volgens de Centrale Limiet Theorie worden 
aangenomen dat bij voldoende waarnemingen (n > 30) sprake is van een normale verdeling van de 
dataset, ook al is de afhankelijke variabele niet normaal verdeeld (Field, 2018). Desalniettemin, zal in 
het kader van dit onderzoek ook de normaliteit van de afhankelijke variabele worden onderzocht. 
 
Op de eerste plaats kan de normaliteit van de afhankelijke variabele, DEC measures, worden 
vastgesteld aan de hand van de skewness (scheefheid) en kurtosis (gepiektheid). Kim (2013) stelt dat 
voor kleine datasets (n < 50) iedere waarde lager dan -1,96 of hoger dan 1,96 voor zowel skewness 
en kurtosis betekent dat de variabele niet normaal verdeeld is. Op basis van de waarden zoals 
opgenomen in de tabel van de beschrijvende statistiek (tabel 10) kan geconcludeerd worden dat de 
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skewness en kurtosis zich binnen de -1,96 en 1,96 bevinden, waardoor sprake is van een normaal 
verdeelde afhankelijke variabele. 
 
Om meer zekerheid te krijgen over de normaliteit van de afhankelijke variabele is het tevens mogelijk 
om aan de hand van Kolmogorov-Smirnov test of de Shapiro-Wilk test uit te voeren. De laatste wordt 
in het algemeen toegepast bij kleinere dataset (n < 50). In het kader van dit onderzoek wordt daarom 
de Shapiro-Wilk test uitgevoerd. Op het moment dat de test significant is, is sprake van een niet 
normaal verdeelde afhankelijke variabele. Naar aanleiding van onderstaande tabel blijkt dat voor de 
afhankelijke variabele in dit onderzoek, DEC measures, de test significant is. Kortom, de afhankelijke 
variabele is op basis van deze test dus niet normaal verdeeld. 
 

 Shapiro-Wilk test 
 Statistic df Sig. 
DEC measures ,805 40 ,000 
DEC awareness ,858 40 ,000 
DEC patch ,729 40 ,000 
DEC logical ,811 40 ,000 

Tabel 13 Normaliteit afhankelijke variabele, Shapiro-Wilk test 

Tot slot wordt de uitkomst uit bovenstaande tabel bevestigd door de histogram en het Q-Q plot, 
waarbij tevens een niet-normale verdeling blijkt. 
 

 
Figuur 6 Normaliteit afhankelijke variabele, histogram 
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Figuur 7 Normaliteit afhankelijke variabele, Q-Q Plot 

Op basis van bovenstaande analyses kan geconcludeerd worden dat de afhankelijke variabele niet 
normaal verdeeld is. Daarmee is niet voldaan aan de voorwaarde van normaliteit. Dat de afhankelijke 
variabele niet normaal verdeeld is, wordt als een beperking in dit onderzoek meegenomen. 

5.2.5 Geen multicollineariteit 

Op moment dat onafhankelijke variabelen te veel met elkaar correleren, heeft dat een effect op de 
te onderzoeken verbanden tussen onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen. Daarom is 
het van belang zogeheten multicollineariteit uit te sluiten. Ondanks dat er, zoals eerder hierboven 
aangegeven, meerdere lineaire regressies zullen worden uitgevoerd zal multicollineariteit daarin in 
beginsel geen rol spelen. Voor de volledigheid is wel onderzocht in hoeverre binnen het model 
mogelijk sprake is van multicollineariteit. 
 
Om te beginnen is een correlatiematrix samengesteld. Deze is hieronder opgenomen. Field (2018) 
hanteert de vuistregel dat sprake is van correlatie op het moment van een waarde van 0,7 of hoger. 
Op basis van onderstaande tabel blijkt dat geen van de onafhankelijke variabelen met elkaar 
correleren. Wel blijken WOE en AGE met elkaar te correleren. Dat is niet geheel onlogisch aangezien 
leeftijd en werkervaring een relatie met elkaar hebben. 
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1 -,357* ,017 ,573** -,184 -,081 ,439** ,338* 

MESSAGE -,357* 1 ,158 -,518** -,101 ,299 -,144 -,216 
PRE ,077 ,168 1 -,010 -,213 ,186 -,070 -,041 
PMS ,701** -,523** ,020 1 -,013 -,362* ,220 ,118 
SECTOR -,119 -,101 -,222 -,034 1 -,006 -,266 -,075 
GENDER -,206 ,299 ,199 -,350* -,006 1 -,096 -,076 
AGE ,345* -,207 ,008 ,254 -,281 -,077 1 ,681** 
WOE ,313* -,243 -,002 ,177 -,063 -,047 ,752** 1 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabel 14 Correlatiematrix 

Een andere manier om multicollineariteit vast te stellen, is aan de hand van de zogeheten variance 
inflation factor (VIF) (Field, 2018). Een score van meer dan 10 impliceert multicollineariteit. 
Hieronder zijn de VIF-waarden van de verschillende onafhankelijke variabelen opgenomen. Uit 
onderstaande tabel blijkt dat de VIF-waarden van de onafhankelijke variabelen onder de 10 
bevinden, waardoor op basis hiervan geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van 
multicollineariteit. 
 

Variabelen VIF 
MESSAGE 1,440 
PRE 1,046 
PME 1,400 
Afhankelijke variabele: DEC 

Tabel 15 VIF-waarden onafhankelijke variabelen 

5.2.6 Samenvatting voorwaarden regressie 

Hiervoor zijn de belangrijkste voorwaarden voor het uitvoeren van een regressieanalyse beoordeeld. 
Hieruit komt naar voren dat alleen aan de voorwaarde van de normale verdeling van de afhankelijke 
variabele niet is voldaan. Dat de afhankelijke variabele niet normaal verdeeld is, is een beperking van 
dit onderzoek. De uitkomsten zijn in onderstaande tabel samengevat. 
 

Voorwaarde regressieanalysie Voldaan 
Voldoende respondenten Ja 
Gebrek aan autocorrelatie Ja 
Lineariteit en homoscedasticiteit Ja 
Normaliteit van de afhankelijke variabele Nee 
Geen multicollineariteit Ja 

Tabel 16 Samenvatting voorwaarden regressieanalyse 
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5.3 Regressieanalyses 

5.3.1 Regressie Message naar Decision cybersecurity measures 

Hieronder is de regressieanalyse weergegeven van de relatie tussen de onafhankelijke variabele 
MESSAGE en de afhankelijke variabele DEC measures, waarbij tevens de controle variabelen zijn 
meegenomen. Hieruit komt naar voren dat geen sprake is van een significant model, waardoor ook 
geen conclusies getrokken mogen worden uit het onderstaande model. Daar komt bij dat tevens 
geen van de verbanden significant is. Ook de verklarende waarde van het model (R Square en 
Adjusted R Square), 20,1% respectievelijk 7,7%, is vrij laag. 
 

 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  2,293 ,029 
MESSAGE -,204 -1,188 ,244 
SECTOR -,133 -,781 ,440 
GENDER -,095 -,573 ,571 
AGE ,112 ,441 ,663 
EXPERIENCE ,194 ,788 ,437 
R ,449  
R Square ,201 
Adjusted R Square ,077 
F 1,613 
Sig. (p) ,185 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 17 Uitkomsten lineaire regressie MESSAGE naar DEC measures inclusief controlevariabelen 

Om te onderzoeken welk effect de controlevariabelen hebben op het onderzochte verband is 
hieronder de regressieanalyse weergegeven van de relatie tussen de onafhankelijke variabele 
MESSAGE en de afhankelijke variabele DEC measures, zonder de controle variabelen. Hieruit komt 
naar voren dat sprake is van een significant model inclusief een significante relatie tussen MESSAGE 
en DEC measures. Ook in onderstaand model blijft de verklarende waarde laag (12,7% en 10,4%). 
 
Daarnaast blijkt uit onderstaande tabel dat, gelet op de negatieve standardized beta coefficient, de 
respondenten de slecht nieuws boodschap van de journalist negatiever beoordelen dan de slecht 
nieuws boodschap van de interne IT-auditor. Kortom, de slecht nieuws boodschap van de interne IT-
auditor zal eerder aanzetten tot actie dan de slecht nieuws boodschap van de journalist.  
 

 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  18,537 ,000 
MESSAGE -,357 -2,353 ,024** 
R ,357  
R Square ,127 
Adjusted R Square ,104 
F 5,535 
Sig. (p) ,024** 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 18 Uitkomsten lineaire regressie MESSAGE naar DEC measures exclusief controlevariabelen 
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Uit voorgaande blijkt dus dat het model en het onderzochte verband zonder controlevariabelen wel 
significant is. Om te bepalen welke controlevariabele impact heeft op het onderzochte verband is de 
lineaire regressie ook uitgevoerd per controlevariabele. De resultaten van de significatieniveaus zijn 
hieronder opgenomen. Op het moment dat de controlevariabele AGE wordt toegevoegd aan het 
model, blijkt dat het model nog wel significant is, maar dat het onderzochte verband dat niet meer is. 
De één na laatste kolom bevestigt dat het model zonder controlevariabele significant is inclusief het 
onderzochte verband. Al moet daarbij opgemerkt worden dat de betrouwbaarheid van het 
onderzochte verband wel afneemt. 
 

 Sig. (p) Sig. (p) Sig. (p) Sig. (p) Sig. (p) 
Sig. (p) ,000*** ,000*** 0,031** ,029 ,000*** 
MESSAGE ,019** ,041** 0,202 ,244 0,095* 
SECTOR ,311 ,323 ,516 ,440 ,386 
GENDER  ,514 ,599 ,571 ,480 
AGE   ,130 ,663  
EXPERIENCE    ,437 ,147 

Tabel 19 Significantieniveaus lineaire regressies per controlevariabele 

Omdat uit voorgaande blijkt dat alleen AGE een verstorende factor is, is geconcludeerd dat het 
verband tussen de slecht nieuws boodschap en het nemen van een beslissing om 
cybersecuritymaatregelen te treffen is aangetoond. Daar komt bij dat de slecht nieuws boodschap 
van de internal IT-auditor voor besluitvormers eerder een aanleiding vormt om tot actie over te gaan 
dan de slecht nieuws boodschap van de journalist. Kortom, op basis hiervan is hypothese 1 
aangenomen. 

5.3.2 Regressie Message naar Decision cybersecurity awareness 

In voorgaande paragraaf is het verband onderzocht tussen de slecht nieuws boodschap en het totaal 
van de cybersecuritymaatregelen. In deze paragraaf is het verband onderzocht tussen de 
deelmaatregelen zoals geoperationaliseerd en toegelicht in hoofdstuk 3. Omdat hierboven is 
vastgesteld dat de controlevariabele AGE een negatieve impact heeft op de significatie van het 
model, zal deze controlevariabele in de regressie buiten beschouwing worden gelaten. Uit 
onderstaande resultaten blijkt dat sprake is van een significant model inclusief een significant 
verband tussen de slecht nieuws boodschap en de specifieke beslissing om awareness trainingen te 
laten geven als maatregel tegen ransomware aanvallen.  
 

 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  6,777 ,000 
MESSAGE -,341 -2,159 0,038** 
SECTOR -,134 -,915 ,366 
GENDER -,032 -,207 ,837 
EXPERIENCE ,279 1,853 ,072 
R ,512  
R Square ,262 
Adjusted R Square ,178 
F 3,106 
Sig. (p) 0,027** 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 20 Uitkomsten lineaire regressie MESSAGE naar DEC awareness inclusief controlevariabelen 
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Gelet op voorgaande model is het verband aangetoond. Ook in dit model blijkt dat de besluitvormer 
eerder zal acteren naar aanleiding van de slecht nieuws boodschap van de internal IT-auditor dan de 
slechts nieuws boodschap van de journalist. De besluitvormer zal op basis van de slecht nieuws 
boodschap van de internal IT-auditor dus eerder de intentie hebben om awarenesstrainingen te 
organiseren dan op basis van de slecht nieuws boodschap van de journalist. Hiermee is hypothese 1a 
aangenomen. 

5.3.3 Regressie Message naar Decision cybersecurity patch management 

In navolging van voorgaande paragraaf is in deze paragraaf het verband onderzocht tussen de slecht 
nieuws boodschap en de specifieke maatregel om patch management toe te passen ter voorkoming 
van ransomware aanvallen. Uit onderstaande resultaten blijkt dat het model niet significant is en ook 
dat het onderzochte verband niet significant is.  
 

 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  7,713 ,000 
MESSAGE -,270 -1,583 ,122 
SECTOR -,089 -,561 ,578 
GENDER -,106 -,642 ,525 
EXPERIENCE ,122 ,749 ,459 
R ,371  
R Square ,138 
Adjusted R Square ,039 
F 1,397 
Sig. (p) ,255 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 21 Uitkomsten lineaire regressie MESSAGE naar DEC patch inclusief controlevariabelen 

Uit voorgaande analyse blijkt dat het onderzochte verband niet is aangetoond en dat de 
besluitvormer op basis van de slecht nieuws boodschap dus niet de intentie heeft om de maatregel 
van patch management toe te passen. Hiermee is hypothese 1b verworpen. 

5.3.4 Regressie Message naar Decision logical access 

Als laatste van de drie specifieke cybersecuritymaatregelen is tevens het verband onderzocht tussen 
de slecht nieuws boodschap en de maatregel om de toegang tot bestanden en/of 
informatiesystemen adequaat te regelen en te controleren. Uit onderstaande tabel blijkt dat het 
model significant is, maar dat het onderzochte verband dat niet is.  
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 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  7,669 ,000 
MESSAGE -,180 -1,098 ,280 
SECTOR -,157 -1,030 ,310 
GENDER -,186 -1,175 ,248 
EXPERIENCE ,258 1,650 ,108 
R ,452  
R Square ,204 
Adjusted R Square ,113 
F 2,245 
Sig. (p) ,084* 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 22 Uitkomsten lineaire regressie MESSAGE naar DEC logical inclusief controlevariabelen 

Het verband tussen de slecht nieuws boodschap en het nemen van een beslissing om logische 
toegangsbeveiliging toe te passen is niet aangetoond. Op basis van de slecht nieuws boodschap heeft 
de besluitvormer niet de intentie om deze specifieke maatregel toe te passen. Hiermee is hypothese 
1c verworpen. 

5.3.5 Regressie Message naar Percieved Message Relevance 

Hieronder is de regressieanalyse weergegeven van de relatie tussen de onafhankelijke variabele 
MESSAGE en de mediërende variabele ‘Percieved Message Relevance’ (PMR), waarbij tevens de 
controle variabelen zijn meegenomen. Percieved Message Relevance is in dit model als afhankelijke 
variabele gebruikt. Uit onderstaande model blijkt dat zowel het model als het onderzochte verband 
significant zijn. Tevens is de verklarende waarde van het model, met 30,5% en 19,6% redelijk te 
noemen. 
 

 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  1,525 ,137 
MESSAGE -,410 -2,565 ,015** 
SECTOR -,037 -,235 ,815 
GENDER -,203 -1,316 ,197 
AGE ,210 ,882 ,385 
EXPERIENCE -,089 -,388 ,701 
R ,552  
R Square ,305 
Adjusted R Square ,196 
F 2,803 
Sig. (p) ,033** 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 23 Uitkomsten lineaire regressie MESSAGE naar PMR inclusief controlevariabelen 

Om te onderzoeken welk effect de controlevariabelen hebben op het onderzochte verband is 
hieronder de regressieanalyse weergegeven van de relatie tussen de onafhankelijke variabele 
MESSAGE en de mediërende variabele ‘Percieved Message Relevance’, zonder de controle variabelen 
mee te nemen. Percieved Message Relevance is in dit model als afhankelijke variabele gebruikt. Uit 
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onderstaande tabel blijkt dat ondanks dat de verklarende waarde van het model iets is afgenomen, 
zowel het model als het onderzochte verband significant zijn gebleven. 
 

 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  15,384 ,000 
MESSAGE -,523 -3,785 ,001** 
R ,523  
R Square ,274 
Adjusted R Square ,255 
F 14,329 
Sig. (p) ,001** 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 24 Uitkomsten lineaire regressie MESSAGE naar PMR exclusief controlevariabelen 

Op basis van bovenstaande resultaten is geconcludeerd dat het verband tussen de slecht nieuws 
boodschap en de waargenomen relevantie van die boodschap is aangetoond. Oftewel, de slecht 
nieuws boodschap heeft een positief effect op de waargenomen relevantie. Daar komt bij dat de 
besluitvormer de slecht nieuws boodschap van de internal IT-auditor relevanter vindt, dan de slecht 
nieuws boodschap van de journalist. Kortom, gelet op voorgaande is hypothese 2 aangenomen. 

5.3.6 Regressie Percieved Message Relevance naar Decision 

In hoeverre de ‘Percieved Message Relevance’ effect heeft op ‘Decision cybersecurity measures’ is 
onderzocht door middel van een lineaire regressie en de resultaten daarvan zijn in onderstaande 
tabel weergegeven. Hierbij zijn de controlevariabelen meegenomen in het model. Uit de resultaten 
blijkt dat zowel het model als het onderzochte verband significant zijn. De verklarende waarde van 
het model is met 48% en 40% voldoende te noemen. 
 

 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  1,821 ,078 
PMS ,612 4,398 ,000*** 
SECTOR -,117 -,860 ,396 
GENDER ,042 ,312 ,757 
AGE -,021 -,099 ,922 
EXPERIENCE ,240 1,218 ,232 
R ,693  
R Square ,480 
Adjusted R Square ,399 
F 5,914 
Sig. (p) ,001** 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 25 Uitkomsten lineaire regressie PMR naar DEC measures  inclusief controlevariabelen 

Om te onderzoeken welk effect de controlevariabelen hebben op het onderzochte verband is 
hieronder de regressieanalyse weergegeven van de relatie tussen de mediërende variabele 
‘Percieved Message Relevance’ en de afhankelijke variabele ‘Decision cybersecurity measures’, 
zonder de controlevariabelen mee te nemen. Het model alsmede het onderzochte verband blijft 
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significant ongeacht dat de controlevariabelen niet worden meegenomen in het model. De 
verklarende waarde van het model blijft voldoende. 
 

 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  6,052 ,000 
PMS ,701 6,051 ,000*** 
R ,701  
R Square ,491 
Adjusted R Square ,477 
F 36,618 
Sig. (p) ,000*** 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 26 Uitkomsten lineaire regressie PMR naar DEC measures exclusief controlevariabelen 

De hierboven weergegeven resultaten laten zien dat het verband tussen de waargenomen relevantie 
en de beslissing die wordt genomen om cybersecuritymaatregelen te treffen, is aangetoond. De 
besluitvormer is van mening dat de relevantie van de slecht nieuws boodschap van invloed is op de 
door hem of haar genomen beslissing om cybersecuritymaatregelen te treffen. De slecht nieuws 
boodschap zet dus aan tot actie. Hiermee is hypothese 3 aangenomen. 

5.3.7 Regressie Message naar Problem Recognition 

Hieronder is de regressieanalyse weergegeven van de relatie tussen de onafhankelijke variabele 
MESSAGE en de mediërende variabele ‘Problem Recognition’ (PRE), waarbij tevens de controle 
variabelen zijn meegenomen. ‘Problem Recognition’ is in dit model als afhankelijke variabele 
gebruikt. De uitkomsten in onderstaande tabel duiden op een model dat niet significant is. Ook het 
onderzochte verband is niet significant. 
 

 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  1,860 ,072 
MESSAGE ,062 ,343 ,734 
SECTOR -,277 -1,546 ,132 
GENDER ,164 ,942 ,353 
AGE -,078 -,291 ,773 
EXPERIENCE ,045 ,172 ,865 
R ,334  
R Square ,112 
Adjusted R Square -,027 
F ,803 
Sig. (p) ,556 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 27 Uitkomsten lineaire regressie MESSAGE naar PRE inclusief controlevariabelen 

Tevens is de relatie tussen de onafhankelijke variabele MESSAGE en de mediërende variabele 
‘Problem Recognition’ (PRE) zonder de controle variabelen onderzocht. ‘Problem Recognition’ is in 
dit model als afhankelijke variabele gebruikt. Ook uit dit model blijkt geen significantie. 
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 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  11,270 ,000 
MESSAGE ,168 ,1049 ,301 
R ,168  
R Square ,028 
Adjusted R Square ,003 
F 1,100 
Sig. (p) ,301 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 28 Uitkomsten lineaire regressie MESSAGE naar PRE exclusief controlevariabelen 

Ondanks dat het verband niet is aangetoond, valt wel op dat de slecht nieuws boodschap van de 
journalist een groter effect heeft op de probleem herkenning van de besluitvormer dan de 
boodschap van de internal IT-auditor. Hoe dan ook is geen sprake van een significant verband. De 
slecht nieuws boodschap heeft daarmee geen effect op de probleem herkenning van de 
besluitvormer. Hiermee is hypothese 4 verworpen. 

5.3.8 Regressie Problem Recognition naar Decision 

Het laatste onderzochte verband is de relatie tussen de mediërende variabele ‘Problem Recognition’ 
en de afhankelijke variabele DEC measures. In onderstaande tabel zijn de resultaten van voornoemd 
onderzocht verband weergegeven. In het model zijn de controlevariabelen meegenomen. Uit 
onderstaande tabel blijkt geen significantie en kan daarmee het onderzochte verband niet worden 
aangetoond. 
 

 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  1,627 ,113 
PRE ,194 1,156 ,256 
SECTOR -,049 -,278 ,783 
GENDER -,183 -1,135 ,265 
AGE ,148 ,580 ,566 
EXPERIENCE ,223 ,911 ,369 
R ,447  
R Square ,200 
Adjusted R Square ,0,74 
F 1,595 
Sig. (p) ,190 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 29 Uitkomsten lineaire regressie PRE naar DEC measures  inclusief controlevariabelen 

Tevens is het verband onderzocht zonder de controlevariabelen. De resultaten daarvan zijn 
hieronder weergegeven. Het model en het onderzochte verband blijven niet significant. 
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 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  7,277 ,000 
MESSAGE 0,77 ,476 ,636 
R ,077  
R Square ,006 
Adjusted R Square -,020 
F ,227 
Sig. (p) ,636 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 30 Uitkomsten lineaire regressie PRE naar DEC measures exclusief controlevariabelen 

Ook het verband tussen probleem herkenning en het nemen van een beslissing om 
cybersecuritymaatregelen te treffen, is niet aangetoond. Het herkennen van het probleem (in de 
slecht nieuws boodschap) heeft dus geen effect op het nemen van de beslissing door de 
besluitvormer. Hiermee is hypothese 5 verworpen. 

5.3.9 Regressie van Message naar Percieved Message Relevance naar Decision 

Uit de paragrafen 5.3.1, 5.3.5 en 5.3.6 blijken significante modellen en significante rechtstreekse 
verbanden tussen MESSAGE en DEC measures en ‘Percieved Message Relevance’ en DEC measures. 
Voor de volledigheid is in deze paragraaf het model opgenomen waarin zowel de onafhankelijke 
variabele Message als de mediërende variabele ‘Percieved Message Relevance’ is opgenomen. 
Hiermee is getoetst in hoeverre het directe verband tussen MESSAGE en DEC measures gedeeltelijk 
of geheel verklaard kan worden door Percieved Message Relevance. Op deze manier is nagegaan in 
hoeverre sprake is van een zogeheten ‘partial mediation’ of ‘full mediation’. 
 
Omdat hierboven eerder is aangetoond dat de controlevariabele AGE een negatief effect heeft op 
het rechtstreeks verband tussen MESSAGE en DEC measures is de controlevariabele AGE in dit model 
daarom buiten beschouwing gelaten.  
 
Uit onderstaande resultaten blijkt dat het model significant is en dat de relatie tussen ‘Percieved 
Message Relevance’ en Decision measures significant is in tegenstelling tot de relatie tussen 
MESSAGE en DEC measures. Het lijkt er dus op dat het eerder aangetoonde significante 
rechtstreekse verband tussen MESSAGE en DEC measures wordt beïnvloed door ‘Percieved Message 
Relevance’; er is dus sprake van ‘full mediation’. Oftewel, de waargenomen relevantie van de 
besluitvormer is de bepalende factor in het nemen van de beslissing van de besluitvormer. De 
besluitvormer zal dus altijd bepalen in hoeverre de boodschap voor hem of haar relevant is, alvorens 
een beslissing wordt genomen. 
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 Standardized 
Beta 

Coefficient 

t Sig. (p) 

(Constant)  2,532 ,016 
MESSAGE ,036 ,252 ,803 
PMS ,694 4,889 ,000*** 
SECTOR -,079 -,670 ,507 
GENDER ,034 ,273 ,786 
EXPERIENCE ,195 1,611 ,116 
R ,733  
R Square ,537 
Adjusted R Square ,469 
F 7,881 
Sig. (p) ,000*** 
* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 
N = 40 
2-tailed 

Tabel 31 Uitkomsten lineaire regressie MESSAGE en PMS naar DEC measures inclusief controlevariabelen 
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5.4 Uitkomsten hypotheses 

In onderstaande tabel zijn de uitkomsten weergegeven van de hypotheses naar aanleiding van de in 
de vorige paragraaf uitgevoerde regressieanalyses. 
 

# Hypothese Paragraaf Aangenomen / 
verworpen 

H1 Een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor heeft 
een positiever effect op het nemen van cybersecurity 
beslissingen over cybersecuritymaatregelen door besluitvormers 
dan een slecht nieuws boodschap van een journalist. 
 

5.3.1 Aangenomen 

H1a Een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor heeft 
een positiever effect op het nemen van cybersecurity 
beslissingen over awareness trainingen door besluitvormers dan 
een slecht nieuws boodschap van een journalist. 

5.3.2 Aangenomen 

H1b Een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor heeft 
een positiever effect op het nemen van cybersecurity 
beslissingen over patch management door besluitvormers dan 
een slecht nieuws boodschap van een journalist. 

5.3.3 Verworpen 

H1c Een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor heeft 
een positiever effect op het nemen van cybersecurity 
beslissingen over logical access door besluitvormers dan een 
slecht nieuws boodschap van een journalist. 

5.3.4 Verworpen 

H2 Een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor heeft 
een positiever effect op de percieved message relevance van een 
cybersecurity besluitvormer dan een slecht nieuws boodschap 
van een journalist. 
 

5.3.5 Aangenomen 

H3 Percieved message relevance heeft een positieve relatie op het 
nemen van cybersecurity beslissingen. 

5.3.6 Aangenomen 

H4 Een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor heeft 
een positiever effect op de problem recognition van een 
cybersecurity besluitvormer dan een slecht nieuws boodschap 
van een journalist. 
 

5.3.7 Verworpen 

H5 Problem recognition heeft een positieve relatie op het nemen 
van cybersecurity beslissingen. 

5.3.8 Verworpen 

Tabel 32 Uitkomsten hypotheses 
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6 Conclusie en discussie 

Dit hoofdstuk behandelt de conclusies van het onderzoek. Daarvoor is eerst het antwoord op de 
deelvragen en de centrale hoofdvraag opgenomen, alvorens de theoretische en praktische relevantie 
van het onderzoek aan de orde komen. Tot slot behandelt dit hoofdstuk de beperkingen van het 
onderzoek en eindigt het hoofdstuk met aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek. 

6.1 Beantwoording onderzoeksvragen 

Alvorens de centrale hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden, is hieronder de beantwoording 
van de onderzoeksvragen weergegeven.  
 
1. In welke mate beïnvloedt de boodschap van een internal IT-auditor ten opzichte van een 

boodschap van een journalist het nemen van een beslissing door een besluitvormer bij het treffen 
van cybersecuritymaatregelen? 

 
In het kader van dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen een boodschap van een internal IT-
auditor en een boodschap van een journalist. De reden daarvoor is dat uit het literatuuronderzoek 
blijkt dat het verwerken van informatie dat afkomstig is van leden uit een zogeheten ‘ingroup’, dus 
binnen een bepaalde groep, en een zogeheten ‘outgroup’, dus buiten een bepaalde group, op een 
andere wijze plaatsvindt. Mensen hebben over het algemeen een lichte voorkeur voor mensen 
binnen dezelfde groep dan mensen buiten die groep (Brewer, 1999; Balliet, Wu & De Dreu, 2014). 
Daar komt bij dat negatieve berichten in de media, gelet op de nadelige bijeffecten, besluitvormers 
niet aanzet tot actie (Gailican & Vestre, 1987; Veitch & Griffitt; 1976; Aust, 1985). Kortom, op basis 
van de literatuur is de verwachting dat de slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor 
ervoor zorgt dat een besluitvormer eerder de intentie heeft om een beslissing te nemen om 
cybersecuritymaatregelen te treffen, dan wanneer deze boodschap afkomstig is van een journalist. 
 
Op basis van het in dit onderzoek gehouden experiment kan bovengenoemde verwachting worden 
bevestigd (H1). Uit het experiment blijkt dat mensen bij een slecht nieuws boodschap van een 
internal IT-auditor eerder geneigd zijn om cybersecuritymaatregelen te treffen dan wanneer deze 
boodschap afkomstig is van een journalist. Daarbij wordt opgemerkt dat in de modellen waar 
‘Leeftijd’ als extra controlevariabele wordt toegevoegd, het betreffende model geen significante 
resultaten meer oplevert. Mogelijk is het ontbreken van significante resultaten het gevolg van een 
beperkte dataset en een grote spreiding van de waarden van de controlevariabele ‘Leeftijd’. In het 
kader van dit onderzoek is voorgaande daarom een beperking van dit onderzoek. 
 
Daarnaast is in dit onderzoek specifiek onderzocht in hoeverre de slecht nieuws boodschap een 
effect heeft gehad op de intentie van een besluitvormer om specifieke cybersecuritymaatregelen te 
treffen, te weten het geven van awareness trainingen, het inrichten en uitvoeren van patch 
management en het organiseren van toegang tot bestanden en/of informatiesystemen. Uit het 
experiment is naar voren gekomen dat besluitvormers alleen de intentie hebben om awareness 
trainingen te organiseren op het moment dat de slecht nieuws boodschap afkomstig is van de 
internal IT-auditor (H1a). Voor de andere onderzochte verbanden zijn geen significante resultaten uit 
het onderzoek naar voren gekomen, zodat geconcludeerd wordt dat besluitvormers op basis van de 
slecht nieuws boodschap niet geneigd zullen zijn om cybersecuritymaatregelen te treffen die 
betrekking hebben op patch management en logische toegangsbeveiliging. 
 
Zonder daar onderzoek naar gedaan te hebben, kan voorgaande mogelijk het gevolg zijn van dat het 
laten organiseren van een awareness training door een besluitvormer dichter bij zijn of haar 
belevingswereld staat dan het treffen van technische maatregelen. Immers, het is denkbaar dat een 
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besluitvormer ook op andere terreinen zich eerder heeft beziggehouden met het creëren van 
bewustzijn. Het creëren van bewustzijn bij medewerkers of de gehele organisatie zal bij een 
besluitvormer in algemene zin eerder tot zijn of haar takenpakket gerekend kunnen worden, dan de 
intentie om specifieke technische maatregelen te treffen. Dat besluitvormers daarom op basis van de 
slecht nieuws boodschap de intentie hebben om awareness trainingen te organiseren is daar dan een 
mogelijke verklaring voor. 
 
2. In welke mate beïnvloedt de percieved message relevance van een besluitvormer de beslissing 

van deze besluitvormer om cybersecuritymaatregelen te treffen? 
 
Het verband tussen de waargenomen relevantie van een besluitvormer en zijn of haar beslissing is in 
meerdere onderzoeken aangetoond (Cuellar, 2009; Nuijten, 2012; Lee et al., 2014; Nuijten, Keil & 
Commandeur, 2016). Hieruit kan worden verondersteld dat op het moment dat een besluitvormer 
een slecht nieuws boodschap als relevant beschouwt, deze besluitvormer de intentie heeft om naar 
aanleiding van die boodschap actie te ondernemen. 
 
Bovenstaande verwachting is bevestigd op basis van de resultaten van het experiment. Uit het 
onderzoek blijken significante resultaten, waaruit geconcludeerd wordt dat de waargenomen 
relevantie van een slecht nieuws bericht een besluitvormer inderdaad aanzet tot actie (H3). 
 
3. In welke mate beïnvloedt de problem recognition van een besluitvormer de beslissing van deze 

besluitvormer om cybersecuritymaatregelen te treffen? 
 
Vooral uit het onderzoek van Keil, Depledge & Rai (2007) komt naar voren dat op het moment dat 
een besluitvormer een probleem herkent, deze besluitvormer het onderkende probleem naar alle 
waarschijnlijkheid zal meenemen in zijn of haar beslissing. 
 
Echter, op basis van de resultaten uit het experiment van dit onderzoek, blijkt bovenstaande 
verwachting niet. Uit de resultaten blijken geen significante verbanden en kan daarom niet worden 
geconcludeerd dat het herkennen van een probleem inderdaad het nemen van een beslissing om 
cybersecuritymaatregelen te treffen, beïnvloedt (H5). 
 
4. In welke mate beïnvloedt de boodschap van een internal IT-auditor ten opzichte van een 

boodschap van een journalist de percieved message relevance van een besluitvormer bij de 
beslissing van deze besluitvormer om cybersecuritymaatregelen te treffen? 

 
Bij het beoordelen van de relevantie van een boodschap door een besluitvormer, spelen factoren als 
rolvoorschrift en geloofwaardigheid van de boodschapper een belangrijke rol (Cuellar, 2009; Cuellar, 
Keil & Johnson, 2014). Daarnaast wordt de waargenomen relevantie van een boodschap beïnvloed 
op het moment dat de boodschap afkomstig is van een boodschapper die wordt gezien als 
‘samenwerkende partner’ dan wel als ‘opponent’ (Nuijten, Keil & Commandeur, 2016). In het kader 
van dit onderzoek is daarom verondersteld dat de slecht nieuws boodschap van een internal IT-
auditor, gelet op zijn rol en de daarbij gepaard gaande geloofwaardigheid, eerder bijdraagt aan de 
waargenomen relevantie van de besluitvormer dan wanneer deze boodschap afkomstig is van een 
journalist. Ook is in dit onderzoek verondersteld dat een internal IT-auditor eerder als 
‘samenwerkende partner’ wordt gezien en een journalist als een ‘opponent’, waardoor de slecht 
nieuws boodschap van de internal IT-auditor eerder als relevant zal worden ervaren dan de slecht 
nieuws boodschap van de journalist. 
 
Uit de resultaten van het experiment blijkt dat het positieve effect significant is en daarmee 
aangetoond. Oftewel, de slecht nieuws boodschap van internal IT-auditor heeft een positiever effect 



Slecht nieuws boodschappen en Cybersecurity beslissingen 

 

- 51 - 
 

op de waargenomen relevantie van deze boodschap dan de slecht nieuws boodschap van een 
journalist (H2 en H3). 
 
Overigens wordt opgemerkt dat het rechtstreekse, significante verband wordt veroorzaakt door de 
mediërende variabele percieved message relevance. Worden zowel de onafhankelijke variabele, 
MESSAGE, als de mediërende variabele, ‘percieved message relevance’ meegenomen in hetzelfde 
regressiemodel, dan blijkt dat het rechtstreekse verband niet significant meer is. Kortom, de 
mediërende variabele zorgt voor de volledige significantie (full mediation), zodat geconcludeerd 
wordt dat een besluitvormer uitsluitend de intentie heeft om tot actie over te gaan op het moment 
dat voor hem of haar de slecht nieuws boodschap ook daadwerkelijk relevant is. 
 
5. In welke mate beïnvloedt de boodschap van een internal IT-auditor ten opzichte van een 

boodschap van een journalist de problem recognition van een besluitvormer bij de beslissing van 
deze besluitvormer om cybersecuritymaatregelen te treffen? 

 
Op het moment dat de psychologische afstand tot een object toeneemt, dan zal een besluitvormer 
het object ook abstracter ervaren en daarmee een probleem minder snel herkennen (Trope & 
Liberman, 2010). Daar komt bij dat hoe groter de afstand tot een object de besluitvormer 
wenselijkheid belangrijker acht dan haalbaarheid (Benschop, Nuijten, Keil, Rohde, Lee & 
Commandeur, 2020). In het kader van dit onderzoek is daarom de verwachting dat op het moment 
dat een boodschapper van slecht nieuws dichter bij de besluitvormer staat, in dit geval dus de 
internal IT-auditor, de besluitvormer de boodschap belangrijker acht dan wanneer de boodschap 
afkomstig is van een bron die verder van de besluitvormer vandaan staat, in dit onderzoek dus de 
journalist. Oftewel, een slecht nieuws boodschap van een internal IT-auditor zal naar verwachting 
een positiever effect hebben op de problem recognition van een cybersecurity besluitvormer dan 
een slecht nieuws boodschap van een journalist. 
 
Op basis van het experiment in dit onderzoek is bovengenoemde veronderstelling niet aangetoond. 
Oftewel, naar aanleiding van het onderzoek kan niet worden aangetoond dat de slecht nieuws 
boodschap van een internal IT-auditor een positiever effect heeft op het herkennen van een 
probleem door een besluitvormer dan wanneer de boodschap afkomstig is van een journalist (H4 en 
H5). De mediërende variabele problem recognition is dus niet significant. 
 
Tot slot is hieronder antwoord gegeven op de centrale hoofdvraag van dit onderzoek. 
 
Welk effect hebben slecht nieuws boodschappen op de waargenomen relevantie van die boodschap 
en het herkennen van problemen in die boodschap bij het nemen van beslissingen door 
besluitvormers om cybersecuritymaatregelen te treffen? 
 
Uit het onderzoek blijkt dat voor besluitvormers de relevantie bepalend is het voor de intentie om 
cybersecuritymaatregelen te treffen. In het bijzonder is een besluitvormer bereid om awareness 
trainingen te organiseren om de organisatie voor te bereiden op en zich te wapenen tegen 
zogeheten ransomware aanvallen. De slecht nieuws boodschap die afkomstig is van een internal IT-
auditor zal de besluitvormer eerder aanzetten tot actie dan wanneer de boodschap afkomstig is van 
een journalist. Het onderzoek heeft niet aangetoond dat het herkennen van problemen door de 
besluitvormer het nemen van een beslissing om cybersecuritymaatregelen te treffen, beïnvloedt. 

6.2 Theoretische en praktische relevantie 

Veel wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot slecht nieuws boodschappen is gericht op de 
zogenaamde ‘ingroup’, dus van binnen de organisatie (Keil & Robey, 1999, 2001; Cuellar, 2009; 
Nuijten, 2012), of gericht op de zogenaamde ‘outgroup’, dus van buiten de organisatie (McIntyre, 
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2015; Aust, 1985). Een gecombineerd onderzoek is nog niet eerder uitgevoerd en daarmee vult dit 
onderzoek een lacune op in het wetenschappelijk onderzoek. Deze combinatie biedt het inzicht dat 
in de vele informatiestromen waar een besluitvormer in het nemen van beslissingen in de praktijk 
mee te maken heeft, de besluitvormer dus eerder geneigd zal zijn om de informatie van een lid van 
de ‘ingroup’ als relevant te ervaren en daar eventueel naar te handelen, dan wanneer de informatie 
afkomstig is van een lid van buiten de groep. Het is belangrijk dat een besluitvormer zich hier bewust 
van is, omdat het denkbaar is dat in sommige situaties juist wel een ‘blik van buiten’ een 
besluitvormer kan helpen in een meer objectiever beeld van de context waarbinnen een beslissing 
moet worden genomen. Vijandig staan tegenover leden van buiten de groep kan in sommige 
situaties daarom niet behulpzaam zijn. 
 
Daarnaast is binnen de context van cybersecurity nog slechts beperkt onderzoek gedaan naar 
heuristieken en biases (Jalali, Siegel & Madnick; 2019). Dit onderzoek draagt daaraan bij door in ieder 
geval het concept van percieved message relevance, als een afgeleide van selective perception, mee 
te nemen in het onderzoek. Hierdoor is gepoogd een meer vollediger beeld te schetsen van welke 
biases van invloed zijn op het nemen van beslissingen in de context van cybersecurity. 
 
Voor internal IT-auditors kunnen de resultaten uit dit onderzoek waardevol zijn, omdat uit dit 
onderzoek blijkt dat de relevantie van een slecht nieuws boodschap een belangrijke factor is op 
grond waarvan een besluitvormer zijn of haar beslissing neemt. Voor een internal IT-auditor is het 
daarom van belang ervoor te zorgen dat zijn of haar boodschap ook daadwerkelijk relevant is. In het 
kader van dit onderzoek is geen verder onderzoek gedaan naar wat dan relevant is, maar het is voor 
de internal IT-auditor belangrijk zich hier bewust van te zijn en ook binnen zijn of haar organisatie dit 
onderwerp bespreekbaar te maken. 
 
Daarnaast, en dat geldt voor zowel besluitvormers als voor internal IT-auditors, is het van belang om 
te weten dat een slecht nieuws boodschap die afkomstig is van een bron die dichtbij de 
besluitvormer staat, eerder aanzet tot actie, dan een bron die daar verder vandaan staat. In dat 
kader is het niet ondenkbaar en wellicht zelfs nodig dat het belangrijke onderwerp cybersecurity 
ieder jaar in meer of mindere mate onderdeel is van de auditkalender van de internal IT-auditor. Dus 
het adresseren of het alleen laten onderzoeken van dit onderwerp door een persoon of partij van 
buiten de organisatie, is daarmee niet aanbevelingswaardig. 

6.3 Beperkingen van het onderzoek 

Om te beginnen is het aantal respondenten voldoende, maar summier. Omdat op voorhand gekozen 
was om uitsluitend besluitvormers mee te nemen in het onderzoek, werd daarmee de populatie om 
respondenten uit te kunnen selecteren al grotendeels beperkt. Daarom moet voorzichtigheid 
betracht worden met het gebruiken van de resultaten uit dit onderzoek in andere onderzoeken op 
het moment dat het nemen van beslissingen in de cybersecurity context binnen een bredere 
populatie wordt onderzocht. 
 
Niet geheel onlogisch is dat op het moment dat uitsluitend besluitvormers mogen deelnemen aan 
het onderzoek, relatief gezien sprake is van wat oudere respondenten (> 40 jaar). Dat is een 
verklaarbare consequentie voor de gekozen onderzoeksaanpak, waarbij ook hier geldt dat de 
resultaten uit dit onderzoek niet zomaar gebruikt kunnen worden in andere onderzoeken waar de 
leeftijdsopbouw een meer belangrijke onderzoeksvariabele betreft. 
 
Ten aanzien van de statistische analyses is naar voren gekomen dat de afhankelijke variabele niet 
normaal verdeeld is. Echter, op basis van de Centrale Limiet Theorie wordt verondersteld dat bij 
voldoende waarnemingen (n > 30) sprake is van een normale verdeling van de afhankelijke variabele 
(Field, 2018). Daar komt bij dat de afhankelijke variabele is gemeten op basis van een 7-punts 



Slecht nieuws boodschappen en Cybersecurity beslissingen 

 

- 53 - 
 

Likertschaal, zodat in beginsel de spreiding beperkt is en de normaalverdeling slechts een beperkte 
rol speelt. 
 
Om de robuustheid van de modellen en de verbanden te toetsen is voor alle modellen een 
regressieanalyse uitgevoerd inclusief en exclusief de controlevariabelen. Alle aangetoonde 
verbanden gelden zowel in de situatie dat de controlevariabelen wel als niet worden meegenomen in 
de regressieanalyse, behoudens het onderzochte rechtstreekse verband tussen MESSAGE en DEC 
measures. Uit verdere analyses is naar voren gekomen dat de controlevariabele AGE een verstorende 
factor is en ervoor zorgt dat het verband tussen MESSAGE en DEC measures niet significant is. Door 
de controlevariabele AGE niet mee te nemen in de regressieanalyse wordt een significant verband 
aangetoond. Daarmee wijkt dit model dus wel af van het oorspronkelijke onderzoeksmodel. 
 
In het nemen van beslissingen spelen veel factoren een rol. Dit onderzoek beperkt zich tot een aantal 
specifieke factoren. Het is voor besluitvormers belangrijk zich te realiseren dat het nemen van 
beslissingen een complex proces is en dat de besluitvormer in het nemen van beslissingen 
onbewuste voorkeuren heeft die de uitkomst van een beslissing beïnvloeden. Zoals gezegd gaat het 
hier om een breed palet aan voorkeuren en dit onderzoek is beperkt tot een klein deel daarvan. 
 
Daarnaast is dit onderzoek gericht op de individuele besluitvormer. In de praktijk, vooral binnen de 
West-Europese context, is besluitvorming binnen en door een groep niet meer weg te denken. 
Ondanks dat onderzoek naar de voorkeuren van een individuele besluitvormer waardevol is, moeten 
de uitkomsten van dit onderzoek in de brede context van besluitvormingsprocessen worden bezien. 
En daarin spelen groepsprocessen nu eenmaal een grote rol. 

6.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In navolging van de vorige paragraaf kan in eventueel vervolgonderzoek rekening gehouden worden 
met meer respondenten en een andere leeftijdsopbouw van de groep respondenten. Interessanter is 
het wellicht om de ‘ingroup’ versus ‘outgroup’ vanuit een andere samenstelling te onderzoeken. In 
dit onderzoek zijn specifiek slecht nieuws boodschappen van de internal IT-auditor en de journalist 
met elkaar vergeleken. De vraag is of de uitkomsten van dit onderzoek ook van toepassing zijn op het 
moment dat bijvoorbeeld een andere samenstelling van de ‘outgroup’ wordt gekozen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een externe auditor of accountant of een externe toezichthouder. Omdat 
rolvoorschrift en geloofwaardigheid een rol spelen bij de waargenomen relevantie kan dat 
bijvoorbeeld bij externe auditors of toezichthouders hetzelfde effect hebben als bij de internal IT-
auditor, waardoor de slecht nieuws boodschap van de internal IT-auditor daarmee mogelijk niet de 
voorkeur meer heeft boven die van een externe auditor of toezichthouder. 
 
Dit onderzoek heeft daarnaast betrekking op biases van besluitvormers bij het nemen van 
beslissingen. In het bijzonder is onderzoek gedaan naar de percieved message relevance, als 
afgeleide van de bias selective perception, bij besluitvormers. Zoals eerder vermeld zijn onderzoeken 
naar heuristieken en bias binnen de context van cybersecurity beperkt. In dat kader is het aan te 
bevelen andere heuristieken en biases te onderzoeken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan 
de bias overconfidence in aanvulling op het concept problem recognition. Doordat mensen in het 
algemeen overmoedig zijn (Kahneman, 2017) kan dit in de context van cybersecurity grote gevolgen 
hebben en is daarmee het onderzoeken waard. Een ander voorbeeld is het betrekken van de status 
quo bias in vervolgonderzoek. Immers, een slecht nieuws boodschap vraagt over het algemeen om 
een bepaalde actie te ondernemen. De vraag is of de status quo bias in deze context een rol speelt 
bij het eventueel niet nemen of opvolgen van een actie. 
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Tot slot is dit onderzoek gericht geweest op de individuele besluitvormer. Interessant voor 
vervolgonderzoek is wellicht te onderzoeken welke organisatorische factoren ook een rol kunnen 
spelen bij het nemen van cybersecurity beslissingen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan 
welk effect bijvoorbeeld de organisatiecultuur, de IT-infrastructuur of de uitbestedingsketen heeft op 
het nemen van beslissingen door besluitvormers. Hiermee kan voor besluitvormers een meer 
volledig beeld worden verkregen op grond van welke factoren zijn of haar besluitvorming wordt 
beïnvloed. Op basis hiervan kan daar in het besluitvormingstraject bewust rekening mee worden 
gehouden, zodat het nemen van beslissingen op het gebied van cybersecurity weloverwogen en 
gefundeerd plaats kan vinden.  
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Bijlage 1 – Scenario 1, internal IT-auditor 

Casusbeschrijving 
 
Hieronder leg ik u allereerst een casus voor. Het betreft hier een fictieve passage uit een memo van de bij uw 
werkzame internal IT-auditor. De internal IT-auditor heeft het memo naar iedereen binnen uw organisatie en 
vraagt aandacht voor risico’s met betrekking tot ransomware-aanvallen. Indien er momenteel geen internal (IT-
)auditor werkzaam is binnen uw organisatie, wil ik u vragen bij het doorlezen van de casus en het 
beantwoorden van de vragen ervan uit te gaan dat een dergelijke situatie wel van toepassing is. 
 
Met de steeds meer toenemende hoeveelheid cyberaanvallen, in het bijzonder ransomware-aanvallen, blijkt 
dat het adequaat beveiligen van software en informatiesystemen nog steeds een lastig te nemen horde is. 
Omdat ‘data de nieuwe olie is’, is het toereikend beveiligen van gegevens geen sinecure en zelfs essentieel. 
Naar aanleiding van de talrijke ransomware-aanvallen die zich hebben voorgedaan, blijkt dat het wapenen 
tegen kwaadwillenden in de praktijk nog steeds erg lastig is. 
 
Naast externe risico’s zijn er ook interne risico’s te onderkennen. Om te beginnen is het ontbreken van het 
bewustzijn ten aanzien van informatiebeveiliging een belangrijk risico. Zo komt het nog regelmatig voor dat 
medewerkers zich nog onvoldoende bewust zijn van de gevaren van phising mails en daar dan vervolgens in 
trappen, met alle gevolgen van dien. In algemene zin kan gesteld worden dat investeren in het verhogen en het 
behouden van het bewustzijn met betrekking tot ransomware-aanvallen als gevolg van phising mails nog 
beperkt plaatsvindt. 
 
Daar komt bij dat de toegangsbeveiliging veelal ook onvoldoende blijkt te zijn. Wachtwoorden voldoen niet aan 
de best practices en standaarden die daarvoor in de markt gangbaar zijn, waardoor het voor kwaadwillenden 
relatief eenvoudig is toegang te krijgen tot informatie en systemen. Daarnaast wordt nog steeds zeer 
onzorgvuldig omgesprongen met de autorisaties binnen informatiesystemen. Datalekken treden op, omdat 
medewerkers toegang hebben tot informatie waar zij op grond van hun functie geen toegang tot mogen 
hebben. Bovendien is het meer regel dan uitzondering dat rechten te laat worden ingetrokken.   
 
Tot slot is een andere, bekende valkuil het niet actueel houden van software en informatiesystemen. Het tijdig 
updaten en upgraden van software en informatiesystemen is nodig om ervoor te zorgen dat beveiligingslekken 
niet onopgemerkt blijven en daarmee dus ransomware-aanvallen worden voorkomen. In de praktijk blijkt nog 
wel eens dat dergelijke updates en upgrades onderhevig zijn aan andere prioriteiten en daardoor naar 
achteren in de tijd schuiven, ook weer met alle gevolgen van dien.   
 
Het is dus tijd om in actie te komen, cybersecurity hoog op de agenda te zetten en daar daadwerkelijk mee aan 
de slag te gaan. Daarbij valt heel concreet te denken aan het geven of intensiveren van trainingen om de 
awareness van cybersecurity (verder) te vergroten. Daarnaast is het tevens van belang dat updates en 
upgrades op systemen en applicaties tijdig worden uitgevoerd en dat u de toegang tot systemen en applicaties 
zorgvuldig regelt en controleert. Oftewel, het is inmiddels ‘5 over 12’ en er is geen tijd meer te verliezen.    
 
Januari 2022,   
 
Peter Meurs   
Internal IT-auditor 
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Bijlage 2 – Scenario 2, journalist 

Casusbeschrijving 
 
Hieronder leg ik u allereerst een casus voor. Het betreft hier een fictief krantenbericht dat gepubliceerd is op 
het intranet van uw organisatie, waarin aandacht wordt gevraagd voor risico’s met betrekking tot 
ransomware-aanvallen. 
 
Met de steeds meer toenemende hoeveelheid cyberaanvallen, in het bijzonder ransomware-aanvallen, blijkt 
dat het adequaat beveiligen van software en informatiesystemen nog steeds een lastig te nemen horde is. 
Omdat ‘data de nieuwe olie is’, is het toereikend beveiligen van gegevens geen sinecure en zelfs essentieel. 
Naar aanleiding van de talrijke ransomware-aanvallen die zich hebben voorgedaan, blijkt dat het wapenen 
tegen kwaadwillenden in de praktijk nog steeds erg lastig is. 
 
Naast externe risico’s zijn er ook interne risico’s te onderkennen. Om te beginnen is het ontbreken van het 
bewustzijn ten aanzien van informatiebeveiliging een belangrijk risico. Zo komt het nog regelmatig voor dat 
medewerkers zich nog onvoldoende bewust zijn van de gevaren van phising mails en daar dan vervolgens in 
trappen, met alle gevolgen van dien. In algemene zin kan gesteld worden dat investeren in het verhogen en het 
behouden van het bewustzijn met betrekking tot ransomware-aanvallen als gevolg van phising mails nog 
beperkt plaatsvindt. 
 
Daar komt bij dat de toegangsbeveiliging veelal ook onvoldoende blijkt te zijn. Wachtwoorden voldoen niet aan 
de best practices en standaarden die daarvoor in de markt gangbaar zijn, waardoor het voor kwaadwillenden 
relatief eenvoudig is toegang te krijgen tot informatie en systemen. Daarnaast wordt nog steeds zeer 
onzorgvuldig omgesprongen met de autorisaties binnen informatiesystemen. Datalekken treden op, omdat 
medewerkers toegang hebben tot informatie waar zij op grond van hun functie geen toegang tot mogen 
hebben. Bovendien is het meer regel dan uitzondering dat rechten te laat worden ingetrokken. 
 
Tot slot is een andere, bekende valkuil het niet actueel houden van software en informatiesystemen. Het tijdig 
updaten en upgraden van software en informatiesystemen is nodig om ervoor te zorgen dat beveiligingslekken 
niet onopgemerkt blijven en daarmee dus ransomware-aanvallen worden voorkomen. In de praktijk blijkt nog 
wel eens dat dergelijke updates en upgrades onderhevig zijn aan andere prioriteiten en daardoor naar 
achteren in de tijd schuiven, ook weer met alle gevolgen van dien.  
 
Het is dus tijd om in actie te komen, cybersecurity hoog op de agenda te zetten en daar daadwerkelijk mee aan 
de slag te gaan. Daarbij valt heel concreet te denken aan het geven of intensiveren van trainingen om de 
awareness van cybersecurity (verder) te vergroten. Daarnaast is het tevens van belang dat updates en 
upgrades op systemen en applicaties tijdig worden uitgevoerd en dat u de toegang tot systemen en applicaties 
zorgvuldig regelt en controleert. Oftewel, het is inmiddels ‘5 over 12’ en er is geen tijd meer te verliezen.  
 
Januari 2022,  
 
Peter Meurs  
Journalist Zakelijk Dagblad 
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Bijlage 3 – Vragenlijst experiment gedrag en cybersecurity 
A. Decision Making 

# Vraag / stelling Helemaal 
oneens 

Oneens Enigszins 
oneens 

Niet mee 
eens / 

niet mee 
oneens 

Enigszins 
eens 

Eens Helemaal 
eens 

  1 2 3 4 5 6 7 
A1 Heeft u op basis van voorgaande boodschap de intentie om binnen 3 

maanden een awareness training te organiseren om het risico op een 
ransomware-aanval te voorkomen? 

       

A2 Bent u naar aanleiding van voorgaande boodschap daadwerkelijk van plan 
om binnen 3 maanden een awareness training te organiseren om het risico 
op een ransomware-aanval te voorkomen? 

       

A3 Heeft u op basis van voorgaande boodschap de intentie om binnen 3 
maanden updates en upgrades op systemen en applicaties uit te voeren om 
het risico op een ransomware-aanval te voorkomen? 

       

A4 Bent u naar aanleiding van voorgaande boodschap daadwerkelijk van plan 
om binnen 3 maanden updates en upgrades op systemen en applicaties uit 
te voeren om het risico op een ransomware-aanval te voorkomen? 

       

A5 Heeft u op basis van voorgaande boodschap de intentie om binnen 3 
maanden de toegang tot systemen en applicaties zorgvuldig of nog 
zorgvuldiger te regelen en te controleren om het risico op een ransomware-
aanval te voorkomen? 

       

A6 Bent u naar aanleiding van voorgaande boodschap daadwerkelijk van plan 
om binnen 3 maanden de toegang tot systemen en applicaties zorgvuldig of 
nog zorgvuldiger te regelen en te controleren om het risico op een 
ransomware-aanval te voorkomen? 
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B. Problem Recognition 
# Vraag / stelling Helemaal 

oneens 
Oneens Enigszins 

oneens 
Niet mee 

eens / 
niet mee 
oneens 

Enigszins 
eens 

Eens Helemaal 
eens 

  1 2 3 4 5 6 7 
B1 Ik ben ervan overtuigd dat naar aanleiding van voorgaande boodschap 

tekortkomingen in de beveiliging tegen een ransomware-aanval snel te 
verhelpen zijn. 

       

B2 Vanuit een technisch oogpunt, denk ik niet dat de organisatie(eenheid) waar 
ik verantwoordelijk voor ben grote tekortkomingen heeft met betrekking tot 
de beveiliging tegen ransomware-aanvallen. 

       

B3 Ik ben ervan overtuigd dat naar aanleiding van voorgaande boodschap de 
geconstateerde tekortkomingen in de beveiliging tegen een ransomware-
aanval een beperkte impact hebben. 

       

B4 Ik zie naar aanleiding van voorgaande boodschap geen grote tekortkomingen 
in de organisatie(eenheid) waar ik verantwoordelijk voor ben voor wat 
betreft de beveiliging tegen ransomware-aanvallen. 

       

 
C. Percieved Message Relevance 

# Vraag / stelling Helemaal 
oneens 

Oneens Enigszins 
oneens 

Niet mee 
eens / 

niet mee 
oneens 

Enigszins 
eens 

Eens Helemaal 
eens 

  1 2 3 4 5 6 7 
C1 De boodschap zoals verwoord in de casusbeschrijving zal in belangrijke mate 

bijdragen in het nemen van mijn beslissing om de risico’s met betrekking tot 
ransomware-aanvallen te beperken. 

       

C2 Mijn beslissing wordt het meest beïnvloed door voorgaande boodschap. 
Meer dan door andere bronnen. 

       

C3 De boodschap was heel relevant bij het nemen van mijn beslissing.        
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D. Bron boodschap 
# Vraag 

 
Internal 

IT-
auditor 

Krantenbericht Anders Weet ik niet 

D1 Weet u nog wat de bron van de boodschap was omtrent ransomware-
aanvallen in voorgaande casusbeschrijving? 

    

 
E. Sector 

# In welke sector bent u werkzaam? Selecteer het van toepassing zijnde 
antwoord. 
 

 

E1 Zakelijke dienstverlening  
E2 Zorg  
E3 Handel  
E4 Industrie  
E5 Onderwijs  
E6 Bouwnijverheid  
E7 Cultuur, recreatie, overige diensten  
E8 Openbaar bestuur  
E9 Horeca  
E10 Vervoer en opslag  
E11 Informatie en communicatie  
E12 Landbouw en visserij  
E13 Financiële dienstverlening  
E14 Verhuur en handel van onroerend goed  
E15 Waterbedrijven en afvalbeheer  
E16 Energievoorziening  
E17 Delfstoffenwinning  
E18 Overig  

 
F. Respondent 

# Vraag 
 

Vrouw Man Zeg ik 
niet 

F1 Wat is uw geslacht?    
F2 Wat is uw leeftijd?  Jaar  
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F3 Bent u besluitvormer? (Hieronder wordt verstaan iedere manager, 
leidinggevende, bestuurslid of toezichthouder die in meer of minder mate 
verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen met betrekking tot 
cybersecurity) 

   

F4 Wat is het aantal jaren (hele getallen) werkervaring als besluitvormer?  Jaar  
 
G. Tot slot 

# Vraag 
 

G1 Wat denkt u dat het doel van dit onderzoek is? 
G2 Is er nog iets wat u wilt opmerken of toevoegen? 
G3. Indien u geïnteresseerd bent naderhand de onderzoeksresultaten te 

ontvangen, dan kunt u hieronder uw e-mailadres achterlaten. 
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Bijlage 4 – Controlevariabele sector 
 

# In welke sector bent u werkzaam? Selecteer het van toepassing zijnde 
antwoord. 
 

Dummy 
variabele 

E1 Zakelijke dienstverlening 1 
E2 Zorg 0 
E3 Handel 1 
E4 Industrie 1 
E5 Onderwijs 1 
E6 Bouwnijverheid 1 
E7 Cultuur, recreatie, overige diensten 1 
E8 Openbaar bestuur 0 
E9 Horeca 1 
E10 Vervoer en opslag 1 
E11 Informatie en communicatie 1 
E12 Landbouw en visserij 1 
E13 Financiële dienstverlening 1 
E14 Verhuur en handel van onroerend goed 1 
E15 Waterbedrijven en afvalbeheer 1 
E16 Energievoorziening 1 
E17 Delfstoffenwinning 1 
E18 Overig 0 
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Bijlage 5 – Non response bias 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Scenario_E - Scenario_L -,20000 ,78881 ,24944 -,76428 ,36428 

Pair 2 A1A7_E - A1A7_L -,80000 2,34758 ,74237 -2,47935 ,87935 

Pair 3 A2A8_E - A2A8_L -1,00000 2,05480 ,64979 -2,46992 ,46992 

Pair 4 A3A9_E - A3A9_L -,20000 2,39444 ,75719 -1,91288 1,51288 

Pair 5 A4A10_E - A4A10_L -,10000 2,33095 ,73711 -1,76746 1,56746 

Pair 6 A5A11_E - A5A11_L -1,20000 2,20101 ,69602 -2,77451 ,37451 

Pair 7 A6A12_E - A6A12_L -1,10000 1,85293 ,58595 -2,42550 ,22550 

Pair 8 B1_E - B1_L ,20000 1,98886 ,62893 -1,22274 1,62274 

Pair 9 B2_E - B2_L -,70000 1,56702 ,49554 -1,82098 ,42098 

Pair 10 B3_E - B3_L -,10000 1,37032 ,43333 -1,08027 ,88027 

Pair 11 B4_E - B4_L -1,30000 2,00278 ,63333 -2,73270 ,13270 

Pair 12 C1_E - C1_L -,80000 1,87380 ,59255 -2,14043 ,54043 

Pair 13 C2_E - C2_L -,10000 1,66333 ,52599 -1,28987 1,08987 

Pair 14 C3_E - C3_L -,40000 2,06559 ,65320 -1,87763 1,07763 
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Paired Samples Test 

 t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 Scenario_E - Scenario_L -,802 9 ,443 

Pair 2 A1A7_E - A1A7_L -1,078 9 ,309 

Pair 3 A2A8_E - A2A8_L -1,539 9 ,158 

Pair 4 A3A9_E - A3A9_L -,264 9 ,798 

Pair 5 A4A10_E - A4A10_L -,136 9 ,895 

Pair 6 A5A11_E - A5A11_L -1,724 9 ,119 

Pair 7 A6A12_E - A6A12_L -1,877 9 ,093 

Pair 8 B1_E - B1_L ,318 9 ,758 

Pair 9 B2_E - B2_L -1,413 9 ,191 

Pair 10 B3_E - B3_L -,231 9 ,823 

Pair 11 B4_E - B4_L -2,053 9 ,070 

Pair 12 C1_E - C1_L -1,350 9 ,210 

Pair 13 C2_E - C2_L -,190 9 ,853 

Pair 14 C3_E - C3_L -,612 9 ,555 
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Bijlage 6 – Common Method Bias 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 7,333 40,740 40,740 7,333 40,740 40,740 

2 2,473 13,736 54,476    

3 1,802 10,012 64,489    

4 1,347 7,481 71,970    

5 1,171 6,503 78,472    

6 ,990 5,502 83,975    

7 ,684 3,798 87,772    

8 ,513 2,849 90,621    

9 ,437 2,431 93,052    

10 ,353 1,961 95,013    

11 ,261 1,450 96,463    

12 ,233 1,294 97,757    

13 ,148 ,824 98,581    

14 ,104 ,579 99,160    

15 ,057 ,315 99,475    

16 ,050 ,278 99,753    

17 ,033 ,186 99,939    

18 ,011 ,061 100,000    
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