
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismaking met de risico’s van cybercrime en hoe je je kunt wapenen! 

Mede door een toenemende digitale (ver)werking van veel processen nemen de risico’s rond 

informatiebeveiliging toe. Inmiddels kunnen via het internet miljarden mensen bij je voordeur 

komen. De consequenties worden ook steeds groter. Denk aan economische gevolgen, en privacy 

en reputatie aspecten.  

Met de juiste aandacht voor informatiebeveiliging zorg je voor een betere continuïteitsborging van je 

kantoor. De meeste aandacht gaat in de praktijk echter uit naar techniek en procedures, terwijl juist de 

medewerker vaak de zwakke schakel is. Met deze training vergoot je het bewustzijn en train je medewerkers 

om goed te handelen in meest voorkomende situaties. 

Tijdens de training geven we uitleg over begrippen en technieken, behandelen we vraagstukken en 

confronteren we je op een laagdrempelige wijze met de gevolgen van persoonlijk handelen. 

Deze onderwerpen komen aan bod: 

• Trends en ontwikkelingen rond informatiebeveiliging – wat is de urgentie? 

• Veel voorkomende casus binnen administratie en –accountantskantoren 

• Een kijkje in de wereld van een hacker 

• Wat zijn en betekenen begrippen als phishing, spoofing en social engineering? 

• Hoe te handelen bij een incident 

• Dagelijkse aandachtspunten en tips voor een gedragsverandering 

De training is speciaal ontwikkeld voor administratie- en accountantskantoren en gaat in op de daarin 

voorkomende casuïstiek en specifieke risico’s van de dagelijkse verwerkingen. Er bestaat de mogelijkheid om 

met meerdere collega’s deel te nemen (max. 3) vanuit een kantoor of deze sessie in-company te laten 

verzorgen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat levert het je op?  

Je krijgt inzicht in de gevaren die gepaard gaan met digitale informatieverwerking. Op een luchtige, 

confronterende wijze maak je kennis met verschillende risico’s. Je krijgt inzicht in de kans en impact van de 

risico’s en leert hoe je je handelen kunt verbeteren om je kantoor beter weerbaar te maken. Je bent in staat 

om potentiële incidenten beter te signaleren of te voorkomen. Na afloop heb je op dit terrein 

basisvaardigheden en kun je deze ook delen binnen je kantoor. 

DOCCO biedt ook een online webinar aan voor (IT) managers waarin wordt uitgelegd hoe je zélf een 

bewustwordingscampagne organiseert binnen je kantoor. Deze kan aanvullend ook gevolgd worden. 

Docenten 

Reindert heeft al meer dan 10 jaar ervaring aan de business-kant van beveiliging, kent de technische 

kneepjes van IT, heeft veel voorlichtingscampagnes opgezet en helpt dagelijks kantoren bij 

beveiligingsvraagstukken. Daarnaast is hij goed onderlegd in de vigerende wet- en regelgeving. 

 

Duur, data & locatie 

De Security Awareness training duurt van 13.30 uur tot 17.00 uur, inclusief koffiepauze. Neem je laptop mee!  

De effectieve lestijd is 3 uur (3 PE- NBA).  

Er is nog geen nieuwe datum gepland. Bel of mail Mirjam (zie onder) om je interesse te melden. 

 

Investering en inschrijving 

Deelnemen kost je een dagdeel tijd en € 299,00 exclusief btw. 3 PE-punten zijn inbegrepen. Deze Security 

Awareness training is bedoeld voor alle medewerkers van een administratie- en accountantskantoren, 

ongeacht hun functie. Deelname van 2e of 3e persoon van hetzelfde kantoor ontvangt € 100,00 korting. 

Inschrijving gaat via de website: www.docco.nl/trainingen en/of via persoonlijk contact: Mirjam van Wolde 

(mirjam@docco.nl, 06-81028151). 

 

 

 

 


