Security awareness

Opleidingen

Security awareness is een proces om het (online) gedrag van mensen te veranderen
en wordt niet gecreëerd met een eenmalige training.
Naast de klassikale trainingen wordt gebruik gemaakt van e-learning. Organisaties
hebben echter de mogelijkheid te kiezen voor verschillende trajecten; Best practice,
Top down en Fast track.

Alle opleidingen zijn volledig op elkaar afgestemd
en bieden gecombineerd de best mogelijke
opleidingsvorm voor het structureel verbeteren van
de informatieveiligheid thuis, onderweg en op de
werkvloer.

Als een organisatie besluit niet alle medewerkers
deel te laten nemen aan een volledig opleidingstraject (Best practice), zijn diverse alternatieven
die het eﬀect van een volledig opleidingstraject
benaderen mogelijk: Top down en Fast track.
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