Security
Awareness

U kunt uw ICT Security goed op orde hebben.
Maar als werknemers de achterdeur niet op slot
draaien en wachtwoorden laten rondslingeren, zijn
alle genomen beveiligingsmaatregelen zinloos.
Een Security Awareness Training is een goed middel
om werknemers bewust te maken van de risico’s.
De werknemer kan namelijk de zwakste schakel zijn,
maar ook de sterkste schakel. Zorg ervoor met deze
training dat uw medewerkers scherp zijn bij het openen
van onbekende email, het downloaden van bestanden
en het openen daarvan.

Tijd om ambities
waar te maken.
camarategroep.nl

Dit trainingsprogramma kan Camarate voor u op samenstellen waarbij bewustwording
en een blijvend resultaat centraal staan. Deze trainingen worden ook ondersteund
door verschillende visuele middelen om dit resultaat te borgen en de scherpte
binnen uw organisatie te bewaken.
Voor Wie?
Voor iedereen die in zijn of haar functie te maken
heeft met digitale risico’s. In deze interactieve en
praktijkgericht training worden de cursisten vanaf
de voorbereiding betrokken bij het traject. Aan de
hand van toepasbare praktijkvoorbeelden wordt
duidelijk gemaakt wat informatiebeveiliging is en
wat de risico’s zijn.
Resultaat & Leerdoelen
Voor een optimaal resultaat is het belangrijk
dat werknemers ook na de training regelmatig
worden gewezen op mogelijke beveiligingsrisico’s;
security awareness moet als een speerpunt
gelden binnen uw organisatie. Dat kan door
bijvoorbeeld vervolgsessies over specifieke
onderwerpen als social engineering, hacking en
social media te organiseren. Daarnaast kunnen
deze trainingen ondersteund worden met visuele
middelen en een top tien gedragsregels voor
medewerkers om een blijvend resultaat te borgen.
Camarate heeft op dit vlak veel ervaring en stelt
graag samen met u een passend programma op.
Mogelijke kernpunten van het programma:
• Risico’s; persoonlijk, organisatie, opinie
• Wachtwoorden
• Wetgeving (Bescherming persoonsgegevens)
• Meldplicht datalekken
• Fysieke IT-middelen
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Doorlooptijd
De (standaard) training worden aangeboden voor
één dag. Deze training kan worden gecombineerd
met een terugkomdag om de opgedane kennis en
vaardigheden te borgen bij de deelnemers.
Groepsgrootte
Het advies voor de omvang van de groep is voor
deze training maximaal 8 á 10 personen.
Cursusmateriaal
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt
van cursusmateriaal. Dit cursusmateriaal is
inbegrepen bij de prijs.
Locatie
Camarate Training zorgt voor de volledige
inrichting van het leslokaal, door middel van
laptops en studiesoftware waar nodig. Naast
de klantlocatie is er de mogelijkheid om de
cursuslocatie van Camarate Training te gebruiken.
Kosten
Neem voor de kosten en meer informatie
over een In company training contact op met
Corine Buijs, Productmanager Training via
trainingen@camaratetraining.nl of
06-30 49 60 70.

