
Voorafgaand aan de Security & Awareness training vindt er een 

intake plaats. Hierin worden uw persoonlijke leerdoelen en/

of die van uw organisatie in kaart gebracht. Onder leiding van 

een ervaren trainer leert u vervolgens bewuster om te gaan 

met IT-middelen. Dit doet u aan de hand van trainingsmateriaal 

en praktische oefeningen. Tijdens de training testen wij uw 

opgedane kennis en inzicht met vragen en stellingen via een 

app. Deze interactie zorgt vaak voor levendige discussies en 

verhoogt de betrokkenheid.

Security & Awareness training

Veilig werken met IT-middelen wordt steeds belangrijker, ook door onze afhankelijkheid van IT apparatuur 

bij de dagelijkse werkzaamheden. Maar in het veilig werken met IT is de mens nou juist de zwakste schakel. 

Wij trainen u en uw medewerkers dan ook graag in het bewuster omgaan met IT-middelen. Kies voor een 

veiligere organisatie en werk aan bewustwording en vergroot kennis en vaardigheden op het gebied van 

Security & Awareness.

Onze aanpak
Tijdens deze training wordt er op interactieve wijze en in 

begrijpelijke taal duidelijk gemaakt waar de actuele risico’s en 

gevaren liggen op het gebied van informatiebeveiliging.

Voor wie
De Security & Awareness training is geschikt voor iedereen die 

in zijn werk te maken heeft met het verzamelen, bewerken of 

beheren van persoonsgegevens en/of andere vertrouwelijke 

gegevens.

De mogelijke leerdoelen zijn:
• Veilig mobiel werken met laptop, tablet & smartphone

• Veilig werken met e-mail en Outlook

• Toegangsbeheer: veilig en effectief wachtwoord gebruik

• Beveiligen van mobiele devices, als smartphone en tablet

• Ben jij en is je software up-to-date?

• Diverse risico’s op een rij zoals:

- Social Media & Online privacy

- Cloud computing, wat is het en wat zijn de risico’s en hoe 

 beperk je ze

- Phishing

- Social Engineering

- Inclusief praktische voorbeelden 

• Internet risico’s

• Herkennen van een (on)veilige site en (on)veilige e-mail

• Omgaan met Wetgeving: AVG, meldplicht datalekken 

• Wat is jouw verantwoordelijkheid in de nieuwe privacy 

 wetgeving
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Meer informatie of een afspraak?
Wij informeren u graag hoe deze training voor uw organisatie 

ingezet kan worden. 

Bel 053 852 7777 of e-mail naar info@ictspirit.nl voor een afspraak.

Waar zou uw organisatie zijn zonder IT?

Investeer daarom in bewustwording,

kennis en vaardigheden op het gebied

van Security & Awareness.
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