
S e c u r i t y  A w a r e n e s s  

V O O R  E X E C U T I V E S  

TECHNOLOGISCHE VEERKRACHT 

 

 

INTERACTIEVE WORKSHOP  

" 

 

We zijn zo gewend geraakt om altijd en overal te 
telefoneren, mobiel te werken en te reizen dat we vaak 
vergeten aan welke risico’s we -zeker als leidinggevende 
binnen een organisatie- worden blootgesteld. 

Begri jp beter de cybergevaren en ontvang nutt ige adviezen om de vei l igheid van uw 
gegevens te verbeteren zowel  op kantoor a ls  onderweg.  
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OMSCHRIJVING - Terwijl cyberaanvallen ongekende verstoringen 

veroorzaken, maken aanvallers vaak gebruik van zeer eenvoudige 

hulpmiddelen en tactieken om een grote impact te maken.  

Je hoeft als hacker al te vaak niet eens gebruik te maken van zero-day 

kwetsbaarheden en gesofisticeerde malware om een bedrijf lam te 

leggen. Steeds vaker maken hackers simpelweg gebruik van de 

groeiende technische onwetendheid van slachtoffers. De lockdown heeft 

zeker bijgedragen tot een enigszins overhaaste digitalisering van 

bedrijfsnetwerken. Zelden weten werknemers correct met al die nieuwe 

technologie om te gaan. Als executive zijn we zo gewend geraakt aan 

altijd en overal telefoneren, mobiel werken en reizen dat we vaak 

vergeten aan welke risico’s we worden blootgesteld. 

PROGRAMMA - Tijdens deze interactive workshop leer je om 

veerkracht te ontwikkelen tegen cyberspionage. 

Het interactieve programma bestaat uit een intensief dagprogramma.  

▪ overzicht van belangrijkste cyberrisico's op smartphone, tablet, 

notebook, desktop en netwerken 

▪ theoretisch deel over specifieke wetgeving in België, Europa en de 

rest van de wereld omtrent cyberveiligheid en privacy 

▪ specifiek advies en checklists tegen spionagetechnieken bij reizen 

naar het buitenland, hotelverblijven en meetings 

▪ interactieve oefeningen om inzicht te krijgen in je eigen standaard 

gedrag en de cybergevaren die deze met zich meebrengt 

▪ train en test jezelf (en je medewerkers) met een phishing simulatie-

tool in je werkomgeving 
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RESULTAAT - verbeterde waakzaamheid voor cybergevaren, 

aanpassing van je persoonlijk gedrag bij het omgaan met gevoelige 

gegevens, bruikbare tools om spionage bij reizen tegen te gaan, … 

Om kwalitatief en hands-on te kunnen lesgeven, werken we met een min van 6 en een 

max van 12 deelnemers. 

 

EXECUTIVE SUMMARY - Een ongeval, gegevensverlies, diefstal of 

spionage: niemand blijft ervan gespaard. In deze cursus krijg je een 

overzicht van mogelijke risico's, kan je een aantal cybergevaren 

herkennen en leer je hoe te reageren bij zorgwekkende situaties.  


