
Security Awareness
Programma

Mijn medewerkers 
klikken niet op een 
onveilige link! Toch?
 

Een ongeluk zit in een klein hoekje en veel 
cyberincidenten worden veroorzaakt door 
onoplettendheid. De meeste organisaties 
zijn onvoldoende beschermd tegen 
cybercriminaliteit. Opvallend, als je nagaat hoe 
fysieke eigendommen bewaakt worden. 

Dit is op te lossen door medewerkers goed te 
trainen om incidenten te voorkomen en data te 
beschermen, waardoor systemen en gegevens 
geen onnodige risico’s lopen. Daarom bieden 
we je een uitgebreid trainingsprogramma 
aan om systemen, data en de organisatie zelf 
veilig te houden.

Wist je dat?

70% van alle 
incidenten wordt 
veroorzaakt door 
menselijke fouten.

Vier op de tien 
Nederlanders scherpt 
de beveiliging niet aan 
na een cyberincident. 

Een derde van de 
Nederlanders schat in 
dat hun kennis op het 
gebied van digitale 
veiligheid matig tot 
zeer slecht is.

40%

Bescherm jouw 
onderneming 
Met ons programma op maat

 Effectief awareness-programma
 Interactieve trainingen
 Toegang tot e-learning-platform
 Inzicht in resultaten van medewerkers
 Beschikbaar in 8 talen

Bron:     Meest recente Nationaal Cybersecurity  
 Bewustzijnsonderzoek
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Maak je medewerkers 
weerbaar tegen 
digitale dreigingen 
 

Trainingsprogramma’s zijn er in alle 
soorten en maten. Het voordeel van ons 
programma is dat je het volgt achter het 
bureau, onderweg, klassikaal of net wanneer 
het uitkomt. We zeggen bij isolve niet voor 
niets: werken waar jij wilt. Periodiek krijgen 
deelnemers per e-mail een nieuwe module 
aangeboden, waarmee ze bewust en 
up-to-date blijven. 

Ons interactieve Security Awareness 
Programma combineert belangrijke 
onderwerpen, waar zowel medewerkers als 
het bedrijf veel profijt van zullen hebben. 
Gebruikers die de training goed volgen 
verdienen certificaten, complimenten 
en beloningen. Zo wordt de motivatie 
en het plezier voor iedereen groter, met 
als resultaat meer veiligheid voor jouw 
organisatie. 

Programma
op maat

 Nul-meting

 Kick-off sessie

 E-learning-platform

 Phishingsimulatie

 Rapportages

 Certificering

 Klassikale trainingen (optioneel)

 Awareness-campagne (optioneel)
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De onderdelen 
van het programma

De grootste online dreigingen
Een introductie over risico’s, 

dreigingen en gevolgen.

Privacy van persoonsgegevens 
Basisprincipes van veiligheid en 

voorkomen van een datalek.

Opslag van data
Veilig gebruik van 

gegevensdragers en werken 
in de cloud.

Zorgeloos internetten 
Over het belang van een veilige 
verbinding tijdens het surfen. 

Veiligstellen van data 
Misbruik van data voorkomen 

en correct verwijderen van 
bestanden.

Beveiliging apparaten
Bescherm je (mobiele) 

apparaten tegen risico’s.

Een veilige werkplek
Hoe je virussen weert en je 

zakelijke e-mail veilig houdt. 

Social engineering 
Wat te doen bij verdachte 
telefoontjes of bezoekers.

Online examen  
Een kennistest voor alle 

medewerkers. 
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Wacht niet langer

Kom in actie tegen cybercriminaliteit! 
Voorkom dat systemen niet meer 
functioneren en dat belangrijke 
informatie op straat terecht komt. 
Train je medewerkers tegen schadelijke 
invloeden van buitenaf. 

Wil je meer informatie over ons Security 
Awareness Programma of heb je een 
andere vraag? Neem dan contact met ons 
op. Onze experts staan voor je klaar. 

isolve B.V.

 ʻt Veld 3
 6666 MK Heteren

 +31 (0)88 7302 100

 info@isolve.nl
 www.isolve.nl
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