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Laat u zich ontzorgen met een managed security awareness campagne 

voor de inrichting, uitvoering en analyse van de resultaten van een 

organisatie breed ingezet jaarlijks programma middels maandelijkse 

trainingen. 

 

Het continue trainen van personeel is inmiddels een verplicht onderdeel van 

verschillende IT securitystandaarden en staat hoog op de agenda’s van organisaties. 

 

Menselijk falen is de primaire oorzaak van security incidenten 

Een effectief security awareness programma verlaagt het risico op een security incident met 

70%. Minder dan 1% van alle investeringen in informatiebeveiliging wordt besteed aan mensen, 

terwijl 99% van de aanvallen menselijke fouten gebruikt om succesvol te zijn. 

Veel security trainingen zijn echter niet effectief. Te snel wordt de geleerde stof vergeten en 

valt men helaas snel terug naar de bekende ‘onveilige’ gewoonten ondanks aan zichzelf beloofd 

beterschap. 

Eénmalige of kortstondige intensieve security awareness trainingen zijn lang niet altijd leuk en 

inspirerend. Zonder de juise insteek en inhoud voelt het als een verplichting die tijdrovend is. 

Het is een nobel streven om dat als IT organisatie voor de medewerkers in de organisatie te 

organiseren, maar inefficient als deelnemers zo’n training maar ten dele gemotiveerd volgen. 

Training die werknemers ook echt aanspreekt 

Een security bewustwordings programma moet grappig zijn met leuke aansprekende video's. 

Humor spreekt mensen aan en helpt medewerkers om kritische informatie over opkomende 

beveiligingsonderwerpen te onthouden. De bewustwordingstraining van Amitron Managed 

Security Awareness Training maakt gebruik van terugkomende karakters en thema's om 

belangrijke informatie op een uiterst trefzekere manier over te brengen. 

Een efficiënte veiligheidstraining die slechts drie minuten per maand in beslag neemt 

Medewerkers hebben het druk. Als een training teveel tijd in beslag neemt, dan hebben 

medewerkers soms de neiging ze te omzeilen. Daarom volgt Amitron een micro-

opleidingsaanpak, gebaseerd op de beste methodes. Elke cyberbeveiligingsmodule van de 

training duurt niet langer dan drie minuten. Hierdoor blijken de medewerkers de 

cyberbeveiligingstrainingen niet te omzeilen - ze kijken er naar uit. Het wordt een aangename 

afwisseling op de dagelijkse bezigheden. 

mailto:info@amitron.nl
https://www.amitron.nl/


 

 

 

Managed DMARC 

Amitron BV 
Maasstraat 15 
3016 DB 
Rotterdam 
+31 (0)10 870 01 50 
info@amitron.nl 
www.amitron.nl 

 

 

 

Amitron’s managed security awareness campagne versterkt voortdurend belangrijke concepten 

door middel van maandelijks korte trainingen voor elke werknemer. Wie na de testresultaten 

en risicoscore meer hulp kan gebruiken kan zo vaak als nodig doelgerichte training volgen. Op 

basis van deze kracht van de maandelijkse herhaling zorgt deze methodiek ervoor dat 

werknemers beter geinstrueerd en getrained zijn en hun gedrag blijvend aanpassen. 

Video’s  

De bewustwordingstrainingen worden opgesteld en uitgevoerd door professionals uit de TV- en 

filmindustrie met acteurs die speciaal voor hun rol gecast werden. De videos zijn Engelstalig met 

Nederlandse ondertiteling.  

In deze eenvoudige en humoristische video’s wordt het terugkerende karakter als menselijk 

falen (Human Error) vertegenwoordigt als de stem die ons aanspoort om ofwel de makkelijke 

ofwel de uitdagende weg in te slaan, ondanks ons instinct. Dit is de drijvende kracht achter de 

kostbare (maar bijna altijd onschuldige) fouten die eindgebruikers maken. 

Het andere terugkerende karakter als ons geweten (Sound Judgment) staat voor het kritische 

denken dat alle medewerkers moeten ontwikkelen als het gaat om het identificeren en 

vermijden van cyberbedreigingen die soms moeilijk te detecteren zijn. 

Dit karakter dient als een positief rolmodel waar eindgebruikers zich in kunnen vinden en dat 

ze kunnen nastreven. 

De kleine 50 tal video’s verdeeld over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld: 

ransomware, phishing, CEO fraude, identity theft, public Wifi, cloud storage, personal e-mail, 

sterke wachtwoorden, authenticatie, etc, kunnen per gebruiker of groep gepland worden. Met 

het resultaat van tussentijdse evaluaties van door de gebruikers gegeven antwoorden op 

vragen tijdens de training kan het programma invividueel bijgestuurd worden.  

Phishing e-mails test 

Integraal onderdeel van het programma is het simuleren van e-mail phishing aanvallen. Vanuit 

de console kunnen de phishing e-mails worden geselecteerden verspreid worden onder de 

medewerkers. Bijvoorbeeld: een e-mail waarin een leverancier vraagt om een betaling met 

een malafide link erbij. Wordt erop geklikt, krijgt de medewerker meteen feedback, tips, en 

extra aandacht over dat onderwerp. Er is een grote selectie aan voorbeeld phishing en echte -

onschadelijk gemaakte- phishing aanvallen. 

Wat doet Amitron? 

Wij bieden naast de licenties voor de software een co-managed constructie aan waarin wij 
ontzorgen van A to Z. Van het inrichten, personaliseren, bijhouden, opvolgen tot het 
rapporteren naar HR/IT/CISO over de voortgang en scores van de werknemers en meedenken 
over verdere opvolging.  

Zo word dit een plug and play project waardoor HR/IT/Directie/CISO dit meteen van hun to-do 
lijst kunnen halen en binnen een jaar de organisatie aware is op IT security gebied. 

Als onderdeel van de Managed Security Awareness oplossing voeren wij de onderstaande 
werkzaamheden uit voorafgaand en tijdens de implementatie:  
• Interview/intake om wensen en koers in kaart te brengen  
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• Afdelingen segmenteren en content bepalen  

• Jaarplanning in kaart brengen  

• Geaccordeerd planningsrapport  

• Configuratie van de servicesoftware  

• Bespreken integratie met huidige interne systemen (afhankelijk van mogelijkheden en 

              op nacalculatiebasis) 

• Personaliseren van de software/bedrijfshuisstijl en sfeer aan de training en software 

geven  

• Integreren van bestaande bedrijfsfilmpjes  
• Support servicedesk 
 
Onder het beheer (Co-managed) Dienstverlening worden de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd:  
• Periodiek advies geven en opvolging bepalen per afdeling  

• Periodiek nieuwe groepen creëren naar aanleiding van scores training + bijpassende 

              opvolging  

• Rapportages per module  

• Rapportages van de opvolging  

• Rapportages score in relatie met de branchescore 

• Rapportages per afdeling  

• Inrichten phishing e-mail campagnes  

• Rapportage over phishing mail campagnes  
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