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95% van alle cyberincidenten bij bedrijven is het gevolg van 
menselijk handelen. Juist in onze positieve neigingen zoals 
vertrouwen in de medemens en nieuwsgierigheid schuilen 
de grootste gevaren voor jouw cyberveiligheid. Die schakel je 
niet zomaar uit en dat dat is ook niet de bedoeling. 

Nieuwsgierigheid en vertrouwen zijn kwaliteiten die je moet 
koesteren. Net zoals je een veilig netwerk omarmt. Om deze 
combinatie vlekkeloos samen te laten gaan, is het verstandig om de 
risico’s te minimaliseren. Dat begint bij het trainen van je personeel 
in kennis en veilig gedrag.

Vergroot kennis en bewustzijn 
met het trainingsplatform van Perfect Day

Medewerkers de zwakste 
schakel? Je kunt er ook 
je beste verdedigingslinie 
van maken!
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Het awareness platform bestaat uit ruim 30 trainingen en is zelf 
samen te stellen. Ieder pakket begint met een 0-meting om het 
kennisniveau binnen jouw bedrijf vast te stellen. Periodiek doe je een 
herhaalmeting om het effect van de trainingen inzichtelijk te maken. 
Omdat je de trainingen doorgaans tijdens je werk wilt uitvoeren, 
snappen we dat het soms niet goed uitkomt. Je kunt de trainingen 
daarom op elk moment starten, maar ook afbreken. De volgende 
keer dat je weer verder gaat, hoef je niet opnieuw te beginnen. Deze 
flexibiliteit waarderen de medewerkers van organisaties die je naar 
volle tevredenheid voorgingen.

Droge materie en eindeloze protocollen? Integendeel. 
De stof prikkelt triggert om zelf na te denken over 
cyber basisveiligheid. Dat doen wij met interessante 
praktijkvoorbeelden en interactieve games. Wij ontwikkelden 
samen met Infosequre uitdagende e-learningprogramma’s, 
die onmisbaar zijn voor iedere onderneming.

Doorloop modules op je eigen tempo

Wat kun je verwachten?

Ruim 30 trainingen die alle facetten van cybersecurity 
behandelen;

Leren in je eigen tempo op de momenten die jij kiest;

Uit te voeren in Engels en Nederlands (andere talen zijn  
ook mogelijk);

Uitgebreid dashboard met de belangrijkste resultaten.

Hoe vernuftig een cybercrimineel met phishing in jouw systeem komt

Phishing is dé manier voor cybercriminelen om in jouw systeem te komen. Met een mooi verhaal verleiden zij je om 
op een link te klikken of een bijlage te downloaden. Op het moment dat je dit doet, wordt er bijvoorbeeld ransomware 
gedownload en zit je met de gebakken peren. Maar waarom zou je dan op zo’n linkje klikken of een bijlage downloaden? 
Omdat iets of iemand je vertrouwen in een goede afloop wekt. Nee niet de prins van Nigeria, of een Russische trust.  
Maar iemand die je bijvoorbeeld kent, of een instantie die doorgaans zeer betrouwbaar is. Emotie is altijd de sleutel tot 
succes voor cybercriminelen. Angst, geluk, cybercriminelen passen het op veel manieren toe. Denk bijvoorbeeld aan een 
pop-up waarin staat dat je systeem gehackt is. En dat je met een link de boel kan redden? Uit angst klik je erop en pats,  
ze hebben beet.

Menselijk handelen staat 
aan de basis van 95% 
van de cyberaanvallen



Het duurt gemiddeld 101 
dagen voor een mkb-
bedrijf in de gaten krijgt 
dat het gehackt is
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Onderwerpen van de training

Perfect Day heeft in Infosequre de ideale partner gevonden 
voor het bieden van trainingen. Infosequre was in 1999 
wereldwijd de pionier die awareness trainingen over cyber 
security introduceerde. In een tijd waarin internet nog in 
opkomst was en bedrijfscommunicatie pas mondjesmaat 
plaatsvond via e-mail. Infosequre voorzag dat kennis en 
training van medewerkers van cruciaal belang zou worden 
om bedrijven te wapenen tegen cyberaanvallen. Ruim 20 
jaar later is Infosequre uitgegroeid tot dé trainingsexpert 
in cyberveilig werken. Dit doen zij voor gerenommeerde 
organisaties als Philips, Boskalis, het Antoni van 
Leeuwenhoek ziekenhuis en de gemeente Den Haag. Dankzij 
onze samenwerking is het hoogwaardige trainingsplatform 
nu ook toegankelijk voor mkb-bedrijven.

We maken voor jou een selectie van relevante trainingen. Gebaseerd op jouw eigen bedrijf, processen en branche. Om een beeld  
te krijgen van de mogelijkheden volgt  hier een greep uit het aanbod (10-15 minuten per module).

Infosequre: 
dé kennispartner voor cyber trainingen

Phishing

Social engineering 

Mobiele apparatuur 

Werken in de cloud

Informatieclassificatie

Malware

Risicomanagement

Fysieke beveiliging

Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)

Titel Microlearnings 
(1-5 minuten per module)

Security Flashes

NIEUW: Gebruik van  
wachtwoorden

NIEUW: Privacy in de zorg

 NIEUW: Onrechtmatige 
toegang tot het EPD - Wie kijkt 
er mee?

NIEUW: Thuiswerken

Werk veilig buiten kantoor

Beveilig je mobiele apparaten

Weet met wie je zaken doet

Meld formatiebeveiligings- 
incidenten

Hoe classificeer je informatie?

Ransomware

Internet of Things

Privacy in de praktijk

Bring your own device

Clear desk, screen & office

Phishing

Meld security-incidenten

Sterke wachtwoorden

Werken in het openbaar

Social engineering

Toegangscontrole

Social media & werken in de 
cloud > Informatieclassificatie

Malware



Klaar om aan  
de slag te gaan?

Contactgegevens

Caballero Fabriek Unit 70
Saturnusstraat 60  
2516 AH Den Haag

E: contact@perfectday.nl
T: 085 048 61 09

www.perfectday.nl

Perfect Day is een initiatief van Nationale-Nederlanden.


