SAFE
SECURITY AWARENESS FOR EVERYONE

WAAROM BEWUSTWORDING ZO

De SAFE-benadering stelt organisaties in staat om

BELANGRIJK IS

medewerkers op te leiden en te toetsen om zo het

Een datalek, hack, ransomware-aanval of gestolen
persoonsgegevens hebben een enorme impact. Niet alleen
op de reputatie van de organisatie, klanten of partners, maar
ook op de mensen die er werken of getroffen zijn door zo’n
gebeurtenis. Vaak zijn de gevolgen voor deze organisaties en
medewerkers heel ingrijpend en lastig te overzien, om nog

informatiebeveiligingsbewustzijn meetbaar te vergroten.
SAFE heeft een vaste basisstructuur (basisonderdelen) die kan
worden aangevuld met een flexibele laag (keuzeonderdelen).
De basisonderdelen van SAFE voorzien in:
•

phishing-aanvallen, locatieassessments en toetsing na

maar te zwijgen over de negatieve media-aandacht die een
dergelijk incident veroorzaakt.
Bescherming van bedrijfs- en persoonsgegevens is van

afronding van eLearning-modules.
•

deel van alle incidenten rondom informatieveiligheid de

videomaterialen etc.
•

onbekwaam; de zwakste schakel als het gaat om

RoadShows waarin een Secura-trainer direct contact
heeft met de medewerker via een interactieve awareness

onwetendheid, onachtzaamheid, onwil of onvoorzichtigheid
van medewerkers is. De medewerker is veelal -onbewust-

Multimediale communicatieondersteuning zoals
e-mail, portalen en aandachtstrekkers zoals posters,

essentieel belang voor het voortbestaan van organisaties.
Inmiddels is algemeen bekend dat de oorzaak van een groot

Metingen met behulp van enquêtes, gesimuleerde

training.
•

Een volledig digitale leeromgeving met vier eLearningmodules per jaar waarin we in bijvoorbeeld ingaan

informatieveiligheid.

op een veilige werkplek en verantwoord e-mail -en
internetgebruik.

ZO WERKT SAFE VOOR MEDEWERKERS
Door SAFE worden medewerkers aantoonbaar bekwamer in
het adequaat reageren op pogingen van kwaadwillenden om
toegang te verkrijgen tot systemen en informatie. Hierdoor
wordt de kans op impactvolle incidenten verkleind en dus ook
de daarmee gemoeide hoge kosten en reputatieschade voor
de organisatie.

•

Intensieve begeleiding door een Securaprogrammamanager en persoonlijke terugkoppeling
van de resultaten van elke nul- en deltameting met
de mogelijkheid om tijdens het SAFE-programma te
focussen op specifieke aandachtsgebieden.

Met de keuzeonderdelen kan het SAFE-programma op ieder
gewenst moment verder toegespitst en afgestemd worden op
de behoeftes van de organisatie.

Door specifieke opleidingsonderdelen en toetsmethodes

gewerkt worden aan verstandig socialemediagebruik,

te kiezen kan worden ingespeeld op de behoefte om

of met behulp van ‘Social Engineering op de fysieke

organisatiefuncties, afdelingen of medewerkers op

werklocatie’ geschaafd worden aan gedrag en reactie van

bepaalde punten extra te trainen. Zo kan er bijvoorbeeld

medewerkers, maar ook aan beleid en procedures.

met behulp van keuzeonderdeel ‘Public Exposure’
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ZO ZIET SECURA INFORMATIEVEILIGHEID

WAAROM U KIEST VOOR SECURA’S SAFE-

Informatieveiligheid is geen project. Het is een

PROGRAMMA

voortdurend leerproces. SAFE is dan ook niet aan een vaste

Sinds 2000 ondersteunt Secura organisaties met kwalitatief

looptijd gebonden. De opbouw van het programma kent

hoogwaardige diensten bij het efficiënt identificeren,

een holistische benadering en behandelt alle aspecten

verminderen en voorkomen van IT-beveiligingsrisico's.

van informatieveiligheid en privacy over de as van mens,

Secura heeft haar oorsprong in de technische IT-

proces en technologie. SAFE is ontworpen als doorlopend

beveiliging; een uitermate complex en snel veranderend

en integraal onderdeel van het securitybeleid van

vakgebied waar een continue wedloop heerst tussen

organisaties die het belang zien van informatieveiligheid

digitale inbrekers en beveiligers. Vanuit deze technische

en de rol van medewerkers hierin. Het programma wordt

expertise en kennis heeft Secura het unieke SAFE-

steeds doorontwikkeld en uitgebreid met verdiepende

programma ontwikkeld. Inmiddels hebben tientallen

eLearning-modules, trainingen, actualiteiten en de laatste

nationale en internationale organisaties gekozen voor

ontwikkelingen op het gebied van kwetsbaarheden en

Secura’s awareness programma SAFE. Benieuwd naar de

securityinzichten.

mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op
met Secura.

GEÏNTERESSEERD?
Wilt u meer weten over onze diensten?
Neem contact met ons op!
Vestdijk 59
5611 CA Eindhoven

Karspeldreef 8
1101 CJ Amsterdam

Volg ons op:
T +31 (0)40 23 77 990
E info@secura.com
W secura.com

