
Wijsheid ontstaat door  
toegepast kennis!

TRAINING
MET IMPACT

Leercurve pandemie. Het 
mondig maken en 
awareness creëren bĳ 
medewerkers is op dit 
moment de hoogste 
prioriteit vanwege de 
toename van cybercriminele 
activiteiten 

Leercurve bedrĳfsleven. 
80% van datalekken en 
hacks komen voort door 
niet bewuste 
gedragspatronen. 
Managers zĳn hierbĳ 
instrumenteel om dit te 
veranderen.

TRAINING VOOR MEDEWERKERS & MANAGERS

Cyber Security voor Thuiswerkers

Training & Learning 
by doing

Cyber Beveiliging voor Medewerkers Bescherming Persoonlijke Informatie Medewerker

Opbouw Awareness programma Managers

Trainingspartner van SYNTYCHE

https://intellfence.com/syntyche/


Cyber Beveiliging voor Medewerkers (CBM)
Deze cursus biedt de werknemers basiskennis op het gebied van cyberbeveiliging, zodat ze online 
beveiligingsbedreigingen kunnen herkennen die hen en de organisatie kunnen schaden, en de stappen onderzoeken die 
ze kunnen nemen om de risico te minimaliseren. Het is ontworpen om de online veiligheid van werknemers te 
verbeteren.

Deze workshop duurt 3 uur en zijn in overleg naar 
wens in te plannen.

Kan zowel klassikaal als online gegeven worden

Vermeld CBM wanneer u meer informatie wenst

• Phishing

• Wachtwoordbeveiliging

• Veilig surfen op het web

• Social engineering

• Malware

• Mobiele beveiliging

• Fysieke veiligheid

• Bescherming van data in verwijderbare media



Cyber Security Voor Thuiswerkers (CST)
Werken op afstand is nu de norm. De organisatie wil ervoor zorgen dat hun informatie veilig blijft, of deze nu lokaal of op 
afstand toegankelijk is. Deze training helpt iedereen die op afstand werkt om beveiligingsrisico's te herkennen en om 
ermee om te gaan. Deze basistraining behandelt de belangrijkste bedreigingsgebieden voor externe werknemers.

• Introductie tot Informatiebeveiliging

• Veiligheid op afstand werken

• Veiligheid van mobiele apparaten

• Cybersecurity: Ransomware

• Het gebruik van Multi Factor Authenticatie (MFA)

• Phishing

• Computer beveiliging

• He gebruik van openbare wifi

• Veilig thuiswerk omgeving en de risico van de Internet of Things 

• Het veilig delen en verwijdering van informatie

Deze workshop duurt 3 uur en zijn in overleg naar 
wens in te plannen.

Kan zowel klassikaal als online gegeven worden

Vermeld CST wanneer u meer informatie wenst



Deze cursus leert medewerkers het belang van databescherming tegen verlies en manieren waarop de gegevens van de 
organisatie kunnen worden gelekt. Het behandelt basisonderwerpen over gegevensverlies en wat de gebruiker kan doen 
om persoonlijke gegevens en die van de organisatie te beschermen.

• Hun rol in gegevensbescherming te begrijpen.

• Te kunnen identificeren hoe en waar de informatie 

kan worden gelekt en wat de impact op de 
organisatie kan zijn


• Begrijp de veiligheidsmaatregelen die persoonlijk 
moeten worden genomen voor 
gegevensbescherming


• Veilig omgang met informatie van de organisatie 
op het internet, mobiele apparaten en op sociale 
media

Deze workshop duurt 3 uur en zijn in 

overleg naar wens in te plannen. 
Vermeld BPM wanneer u 

meer informatie wenst

• Hoe je informatie kunt identificeren die moet 
worden beschermd


• De classificatie van gegevens leren begrijpen en 
dienovereenkomstig te beschermen. Werken met 
het beschermingsmechanisme voor 
gegevensverlies dat door de organisatie is 
ingesteld voor gegevensbescherming. (Data 
Protection)

Inleiding tot Informatiebeveiliging en de 
Bescherming van Persoonlĳke Informatie (BPM) 



Opbouwen/Implementeren Effectief Cyber 
Security Training & Awareness Programma 
Managers (OCA)
Deze cursus is bedoeld om managers die verantwoordelijk zijn voor het opzetten van beveiligingstrainingen en 
bewustmakingsprogramma's in een organisatie te helpen. Het leert hun hoe ze effectieve beveiligings- en 
bewustmakingsprogramma's kunnen opzetten binnen de organisatie. Tijdens de cursus worden de studenten door de 
zeven stappen geleid die nodig zijn om een effectief beveiligingsprogramma in een organisatie te ontwerpen. Deze 
training duurt 1 dag. Deze wordt om de maand gegeven (6x per jaar). 

• De 7 stappen om een beveiligingsprogramma te 
ontwerpen


• Deze training heeft een praktische benadering met 
praktische oefeningen die zouden helpen bij het 
creëren van een succesvol programma na 
voltooiing van de training.

Deze workshop duurt 3 uur en zijn in 

overleg naar wens in te plannen. 

Deze training is een Masterclass van 4 dagen. Deze 
wordt om de maand gegeven (6x per jaar). 

Voor meer info zie ook: https://catchaphisher.com/
ontwikkelen-van-user-security-training-awareness-
training-programmas/

Vermeld OCA wanneer u meer informatie wenst



Bring Your Own Device 
(BYOD) is hot!

Ongeveer 70 procent van de 
kwetsbaarheden binnen 
bedrijven is gerelateerd aan 
de eindgebruiker. Werk-
nemers koppelen namelijk 
steeds vaker eigen 
apparatuur aan het 
bedrijfsnetwerk. Doordat die 
devices meestal on-
voldoende beheerd en 
beveiligd zijn, vormen ze 
voor cybercriminelen de 
snelste toegangspoort tot 
bedrijfsdata

TRENDS

• 67% van de werknemers gebruikt persoonlĳke apparaten op het werk 
• BYOD genereert elk jaar €350 extra waarde per werknemer 
• Een BYOD gebruiker werkt twee uur extra 
• 87% van de bedrĳven rekent op de vaardigheid van medewerkers om 

mobiele zakelĳke apps te openen vanaf hun smartphone 
• 69% van de IT-besluitvormers zegt dat BYOD een goede zaak is 
• De omvang van de BYOD-markt zal naar verwachting in 2022 € 367 

miljard bedragen 
• 59% van de organisaties past BYOD toe

TRAINING
MET IMPACT



INFORMATIE
Elke workshop duurt 3 uur. Tevens kan via maatwerk een workshop aangepast 
worden naar de behoefte van de klant, Daarnaast worden de workshops zowel 
klassikaal (maximaal 12 deelnemers) als online (maximaal 25 deelnemers) 
gegeven. Indien gewenst verzorgen we een korte demo workshop.


Vermeld bij interesse de volgende workshop code:


1. Cyber Beveiliging voor Medewerkers (CBM)

2. Cyber Security Voor Thuiswerkers (CST)

3. Inleiding tot Informatiebeveiliging en de Bescherming van Persoonlijke 

Informatie (BPM)

4. Opbouwen/Implementeren Effectief Cyber Security Training & Awareness 

Programma Managers (OCA)

SYNTYCHE levert cyber security en 
privacy oplossingen en diensten in 
de Benelux en werkt cross sector 
met een pool van professionals. 
SYNTYCHE werkt met strategische 
partners zoals IntellFence.

OVER ONS

SYNTYCHE: THE CYBER SECURITY & PRIVACY COMPANY | www.syntyche.eu | info@syntyche.eu | +31 79 78 555 28


Direct meer weten? Klik hier!  
Of vraag meer info of gesprek  
aan via onze contactpagina. 

https://intellfence.com/syntyche/
https://www.syntyche.eu/contactformulier
https://intellfence.com/syntyche/

