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BENT U BEWUST VAN DE RISICO’S EN DREIGINGEN WAARAAN U
BLOOTSTAAT? DEZE PRESENTATIE LAAT DE DEELNEMERS NADENKEN
OVER SECURITY OP HUN EIGEN WERKPLEK EN MAAKT ZE BEWUST
VAN DE CYBER-RISICO’S .

Cybercriminelen vallen tegenwoordig niet meer uw computersystemen aan,
maar uw mensen! Ze maken gebruik van slimme methodes om via de medewerkers van bedrijven toegang te krijgen tot de computersystemen en de
bedrijfsinformatie. Het is daarom van belang dat medewerkers bewust zijn
van de gevaren. Het doel van deze (niet technische!) presentatie is om een
overzicht te krijgen van de risico’s bij het werken op Internet en om enige
handvatten mee te geven om jezelf te beschermen.

Informeel

Voor wie?
Deze presentatie is bedoeld voor iedereen
in de organisatie die met ICT-middelen en
bedrijfsinformatie werkt. Er is geen specifieke voorkennis benodigd.
De deelnemers worden meegenomen naar
de wereld van het Internet en de bijbehorende risico’s en gevaren. Het is een informele en informatieve sessie over de trends
en ontwikkelingen in de wereld van cybercriminaliteit. Wat zijn de gevaren van het
plaatsen van informatie op Internet? Welke rol speelt Social Media? Welke mogelijkheden hebben hackers tegenwoordig
om achter uw bedrijfs– en persoonlijke
informatie te komen?

goede beveiliging van het netwerk. Welke
maatregelen zijn er te nemen om de risico’s te verlagen? We geven handvatten
mee die direct toepasbaar zijn op de eigen
werkplek.

Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen tijdens
deze presentatie aan bod:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veel aandacht voor Social Media en op
•
welke manier die informatie gebruikt kan
worden (Big Data). Veel heldere voorbeelden van bijvoorbeeld phishing e-mails en
datalekken. Het gebruik van veilige wachtwoorden komt ook aan bod. Het wordt
duidelijk dat optimale security binnen de
organisatie meer vraagt dan alleen een

“ Cybercriminelen
richten zich op mensen! ”

Introductie
Het gebruik en invloed van Internet
Mens, Proces, Techniek
Cybercriminaliteit
Social Media
Gevaren en dreigingen
Social Engineering
Phishing / Spear-phishing
Password gebruik
Security en Privacy / Wetgeving
Wat te doen? (Handvatten)

“ Ook als een Pizza Sessie te organiseren! “

Deze
presentatie is
niettechnisch en informeel. Er is
ruimte genoeg om vragen te stellen. Er worden talloze voorbeelden getoond van o.a. phishing emails. Verschillende filmpjes ondersteunen en verduidelijken de
boodschap.
De presentatie is een eye-opener
geweest voor velen. Het laat de
deelnemers nadenken over het
verlagen van de risico’s op hun
eigen werkplek en thuis.
Het is mogelijk om deze presentatie te verzorgen bij uw bedrijf
aan huis of op een externe locatie.
Presentaties op maat kunnen ook
door ons worden verzorgd.
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