
Mede door de opkomst van social media bereikt,
nu misschien nog meer dan ooit, bedrijfsgevoelige
informatie doelbewust of onbedoeld de pers, wat
kan leiden tot negatieve gevolgen voor het bedrijf.
Denk aan imagoschade, omzetverlies,
omzetpotentieverlies en dergelijke. Bedrijven
investeren daarom veel in harde beveiliging als
ICT-investeringen, toegangspoorten, -codes en -
badges en dergelijke om hun bedrijf up-to-date te
houden en ‘indringers’ op afstand te houden.
Maar als er wordt gelekt, gebeurt dit vaak ook
onbewust. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek
dat werd verricht door Intelink in samenwerking
met de Universiteit van Tilburg.

Kwaliteitsslag voor Studenten, Scholen en Stagebedrijven
Het adviesbureau Intelink hecht er waarde aan
een bijdrage te leveren aan de bewustwording van
dit onderwerp, waarbij wij stellen dat het
aandachtsgebied groter is dan sociale media alleen.
Er is sprake van een on- maar ook offline footprint,
die beide vervelende en  verstrekkende gevolgen
kunnen hebben voor zowel personen als
organisaties en daarmee dus ook voor studenten
van scholen die stage (willen) lopen bij stage- en
leerbedrijven binnen het MBO.

Wil men vanuit het onderwijs een kwaliteitsslag
maken met betrekking tot dit onderwerp, dan kan
worden gedacht aan het aanbieden van een
stagevoorbereidingsprogramma, waarbij
studenten worden voorbereid op het herkennen
en correct behandelen van bedrijfsvertrouwelijke
informatie. Door het inbedden van opfris- en
reflectiemomenten wordt tevens de
herkenbaarheid van praktijksituaties van en voor
studenten in elke fase van hun studie gewaarborgd.
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Scheepvaart en Transport College Rotterdam
Met dit door Intelink ontwikkelde programma, dat
overigens modulair kan worden ingezet, biedt het
Scheepvaart en Transport College aan
stagebedrijven de zekerheid dat stagiaires weten
wat bedrijfsvertrouwelijke informatie is en hoe
hier mee om te gaan. Ook speelt het doeltreffend
in op de sterk toenemende behoefte bij
stagebedrijven aan social media integriteit onder
stagiaires.

Binnen dit traject wordt de theorie en praktijk behandeld,
gevolgd door een toetsmoment met als resultaat een cer-
tificaat.

Dit certificaat biedt stagebedrijven de zekerheid dat stagi-
aires weten wat bedrijfsvertrouwelijke informatie is en
hoe hier mee om te gaan.



Programma
Studiepocket: een boek dat studenten helpt bewust te worden
van het begrip “bedrijfsvertrouwelijke informatie”, deze infor-
matie herkennen en correct te behandelen.
Theorielessen: klassikale bijeenkomsten die inzicht geven in:
a. Wat is informatielekkage en over welke soorten informatie
hebben we het;
b. Waarom is informatielekken een probleem;
c. Welke rol speel je hier zelf in (online en offline);
Praktijklessen: tijdens klassikale bijeenkomsten draagt Intelink
zorg voor de vertaling van theorie naar praktijk.
Door praktijkvoorbeelden van Intelink en van de studenten
wordt een bewustwordingsproces gestart waardoor studenten
beter in staat zijn bedrijfsvertrouwelijkheid te herkennen en toe
te passen (zowel online als offline).
Social Media Integriteit:  Met het gebruik van social media
komt al snel het onderwerp privacy en het behoud of verlies
van vertrouwelijke persoons- en bedrijfsgegevens aan bod. Niet
zelden wordt via social media zakelijke en persoonlijke informa-
tie prijsgegeven waarvan men later spijt heeft.
Toets: via een online toets wordt vastgesteld of de studenten
het geleerde in de praktijk kunnen brengen. De vragen toetsten
de perceptie en de behandeling van bedrijfsvertrouwelijke infor-
matie door situaties te schetsen die studenten binnen hun sta-
gebedrijf kunnen gaan meemaken.
Certificaat: ten bewijze van het met goed gevolg afleggen van
de toets ontvangt de student een certificaat. Het certificaat
biedt bedrijven de zekerheid dat stagiaires weten wat bedrijfs-
vertrouwelijke informatie is en hoe hier mee om te gaan.
Afstudeerles: vòòrdat studenten afstuderen worden zij voor een
laatste keer opgefrist om tijdens hun werkende leven optimaal
gebruik te kunnen maken van de handvatten die hen zijn aange-
reikt tijdens het programma ter voorkoming van het lekken van
bedrijfsvertrouwelijke informatie via online en offline kanalen.

Met dit programma, dat overigens modulair kan
worden ingezet, bieden opleidingen aan stagebedrijven
de zekerheid dat stagiaires weten wat
bedrijfsvertrouwelijke informatie is en hoe hier mee
om te gaan. Ook speelt het doeltreffend in op de sterk
toenemende behoefte bij stagebedrijven aan social
media integriteit onder stagiaires.

Bovendien versterkt het opleidingsinstituut door dit
programma haar onderscheidende merk èn de relatie
met stagebedrijven door in te spelen op een voor hen
actueel thema (94% geeft aan dit een zeer belangrijk
thema te vinden - Landelijk Onderzoek en Rotterdamse
Havenbedrijven, april 2012).

Het beschreven programma is flexibel in vorm en
implementatie. Onderdelen kunnen worden aangepast
aan de specifieke wensen van het opleidingsinstituut.

Intelink biedt met deze onderdelen een programma dat
inspeelt op een belangrijk thema: het herkennen en cor-
rect behandelen van bedrijfsvertrouwelijke informatie.
Intelink hecht er waarde aan een bijdrage te leveren
aan de bewustwording van dit thema. Er is sprake van
een on- maar ook offline footprint, die beide vervelen-
de en verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor zo-
wel personen als organisaties en daarmee dus ook voor
studenten en stagebedrijven.

Over Intelink
Intelink is officieel lid en intermediair van de Europese
Commissie: Information Society and Media DG for
Awareness Raising.

Intelink vaardigt certificaten uit en ontwikkelt
beveiligings-bewustwordingsprogramma’s voor o.a.:
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