
TT3P Security Awareness Training

Cyberweerbaarheidstraining
voor iedere organisatie.



Cyberweerbaarheid & AVG
basics bij u in huis
Cybercriminaliteit is een van de grootste bedrijfsrisico's van dit
moment. De medewerkers van een organisatie spelen een
belangrijke rol in het voorkomen van datalekken en
cyberaanvallen, mits ze alert en getraind zijn. Enkel en alleen
vertrouwen op technische oplossingen is geen goed idee en
bovendien een gemiste kans. 

Wij helpen organisaties om zich beter te weren tegen de gevaren
van cybercriminaliteit. Cyberaanvallen zijn vrijwel altijd het
gevolg van menselijk handelen. Onze training beveiligings-
bewustwording zet uw medewerkers in als een effectief
onderdeel van de verdediging tegen datalekken en cyber-
aanvallen. 

De training is zo min mogelijk technisch ingestoken en geeft
veel ruimte voor interactie. De trainer faciliteert bovendien een
goede discussie over cyberveiligheid binnen uw organisatie en
is in staat hands on praktische vragen te beantwoorden. 

Praktisch

Wat leert de medewerker?

Basiskennis AVG
Wat persoonsgegevens zijn en de bijbehorende regels
Cyberweerbaarheid, wat is dat precies?
De rol van klanten en leveranciers in de veiligheid van uw
organisatie
Hoe herken ik mogelijke cybercrime?
Welke vormen van cybercrime bestaan er?
Bespreking van 10 cases van phishing
Lessen ter voorkoming van inbreuken (zakelijk en privé)

Deskundige informatiebeveiliging

'Zet uw medewerkers in als beschermlaag voor uw organisatie'

TT3P biedt onafhankelijke analyse en praktisch advies op het
gebied van cybersecurity, waarmee voor elk type organisatie
het risico op gijzeling van bedrijfssystemen, bedrijfs-
gegevens en het onrechtmatig toegang verkrijgen tot data
door onbevoegde derden aanmerkelijk kan worden verkleind.

"Voor ons heeft TT3P een drietal trainingen georganiseerd waarin de kennis
omtrent de AVG en informatiebeveiliging opgefrist is. Zou houden wij onze
data veilig! Wat mij betreft een aanbeveling voor alle ondernemingen, want
deze onderwerpen zijn en blijven actueel... Niet alleen voor de
multinationals van de wereld, maar ook zeer zeker voor het MKB!"

- Niels Slieker, Financieel Directeur, GJ Dé HR Partner 
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Wilt u meer informatie,
we staan u graag te woord.

Hoe gaan we te werk?

Stap 1: We organiseren een intakegesprek om elkaar te leren
kennen en eventuele specifieke wensen vast te stellen;

Stap 2: we verzorgen de interactieve training beveiligings-
bewustwording van ca. drie uur op uw locatie.

Stap 3: Wij evalueren de managementinformatie uit de
training achteraf met u. 

Maak uw organisatie weerbaar tegen cybercriminaliteit!

Om tot een zo effectief mogelijke training te komen gaan we
stapsgewijs te werk. Zo haalt uw organisatie het meeste
rendement uit onze training cyberweerbaarheid. 


