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Security Awareness as a Service  

De zwakste en sterkste schakel in cybersecurity? Jouw collega’s! 

 

Recente cyber-aanvallen laten zien dat geavanceerde malware-technologie desastreus kan 
zijn voor een organisatie. Op de gebruikte methodes en technieken heb je helaas geen 
invloed; wél op het gedrag van je medewerkers. Uit alle onderzoeken blijkt dat 
cyberaanvallen slechts deels worden afgevangen door technische maatregelen. Het grootste 
gedeelte wordt afgevangen door menselijk gedrag. De kennis en kunde van de mens is het 
beste afweermiddel. 

 

Niet bewuste medewerkers klikken op links of bijlages in phishing mails, verliezen 
gegevensdragers zoals laptops of USB-sticks, en delen informatie met ongeautoriseerde 
personen. Bijna altijd zonder kwade bedoelingen. Kortom, de mens is de zwakste schakel. 
Versterk die schakel door het security-bewustzijnsniveau van je collega’s te verhogen. Zorg 
dat ze een menselijke firewall worden! De sterkste schakel! 
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Valid helpt je graag om  
- veilig! - voorop te blijven lopen. 
 

Meer weten? 
De mogelijkheden van Valid Security Awareness as a Service bespreken, of behoefte aan meer 
informatie? Neem dan gerust contact op met jouw accountmanager of ons marketing-team, ze 
helpen je graag!. 
 
 

 

Duurzaam veiligheidsbewustzijn 
Security Awareness is de mate waarin elke medewerker het belang van informatiebeveiliging inziet, 
én weet hoe incidenten te voorkomen. 
 
Valid Security Awareness as a Service leert welke gevaren er zijn, en wat je kan doen om die te 
ontwijken. Jouw collega’s leren om een verdachte situatie te herkennen en hoe te handelen als het 
onverhoopt misgaat. 
 
Een complete oplossing 
Gedragsverandering is een doorlopend proces en eist daarom een continue aanpak. Een heuse Plan-
Do-Check-Act benadering is hierbij nodig. 
 
Valid Security Awareness as a Service start met een Quick Scan, een nulmeting. Hiermee maken we 
inzichtelijk wat het huidige vatbaarheidsniveau van de organisatie is. Indien gewenst, richten we 
vervolgens een volledig programma op maat in. Het bedrijfs-breed programma start met workshops 
en e-learnings. Daarnaast worden phishing testen regelmatig herhaald om enerzijds het bewustzijn 
verder te verhogen en anderzijds om de voortgang van het programma te blijven meten. Je ontvangt 
regelmatig rapportages over de resultaten, en uiteraard ook advies. We toetsen dus hoe effectief het 
programma verloopt en sturen samen bij.  
 
De voordelen 
Waar het vooral om gaat: cybersecurity risico’s worden in toom gehouden. Privacy gevoelige gegevens 
en intellectuele eigendom zijn veiliger, risico’s op imago-schade en productiviteitsverlies zijn verlaagd.  
 
Meten is weten! Je weet hoe het gesteld is met het bewustzijn van jouw organisatie. Je bent in 
controle en kan dat aantonen, bijvoorbeeld voor een ISO27001 audit. Je bent tevens in staat om de 
situatie continu te verbeteren, wat goed is voor een kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
In het kort 

• Verhoog het bewustzijn van de organisatie tegenover de risico’s van cybercriminaliteit 

• Start met een Quick Scan; deze nulmeting geeft inzicht in het huidige vatbaarheidsniveau 

• Volg met een programma bestaande uit workshops en e-learnings 

• Meet de voortgang over tijd mede dankzij tussentijdse phishing testen 

• Neem eventueel extra mitigerende maatregelen  

• Valid faciliteert dit totaal proces en voorziet je van deskundig advies op maat. 

 


