Security awareness

Nulmeting

De beste start voor een veilige organisatie is door het kennisniveau en gedrag
van de medewerkers in kaart te brengen. Deelnemers worden over verschillende
onderwerpen bevraagd naar hun huidige gedrag. Het belang van een krachtig
security awareness opleidingstraject wordt direct duidelijk en creëert draagvlak om
gemotiveerd aan een vervolgtraject deel te nemen.

De vragen die gesteld worden
zijn voor iedereen binnen de
organisatie van toepassing,
ongeacht opleidingsniveau en
functie.

Deelnemers wordt vooraf
aangegeven dat de resultaten
volledig anoniem worden
opgeslagen en nooit
herleidbaar zijn.

Voor het beste resultaat
is het van belang dat de
volledige organisatie hieraan
deelneemt, inclusief directie en
management.

www.beveiligmij.nl

Kenmerken
•

Bedrijfsbreed inzetbaar voor ieder kennisniveau

•

Geeft inzicht in huidige kennisniveau en gedrag

•

Volledig anoniem

•

Ondersteunt ook mobiele apparaten

•

Inclusief eindrapportage en presentatie op locatie

•

Vier weken doorlooptijd van start tot eindrapportage

Onderwerpen
Tijdens de nulmeting komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Cybercriminaliteit

Wifi-netwerken

Multifunctionals

Wachtwoorden

PC beveiliging

Informatievernietiging

Veilig internetten

Veilig mobiel

Identiteitsbewijzen

Veilig e-mailen

Veilige werkplek

Social media

Plan van aanpak

Vervolg opleidingen

Bij aanvang krijgen alle deelnemers een uitnodiging voor
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doorlopen zij de nulmeting die ongeveer tien minuten
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impact die dit heeft op organisaties. Ook wordt aandacht

Voor een representatieve nulmeting is het raadzaam om

besteed aan het persoonlijke aspect voor medewerkers.

medewerkers uit alle lagen van de organisatie te betrekken, van portier tot directeur. De nulmeting is in begrijpelijke taal en daardoor geschikt voor elk kennisniveau.
De nulmeting daagt iedereen uit over onderwerpen na te
denken en mogelijk direct actie te ondernemen.

Resultaat
Na vier weken doorlooptijd zal er een geanonimiseerd
rapport worden opgemaakt en desgewenst op locatie
gepresenteerd worden. Een krachtiger overtuigingsmiddel om te investeren in een security awareness
opleidingstraject bestaat er niet.

Nulmeting
BeveiligMij.nl
Fahrenheitstraat 18
6662 PZ Elst

Vraag nulmeting aan:
https://beveiligmij.nl/nulmeting
0481 46 38 19
info@beveiligmij.nl
www.beveiligmij.nl

