
WORKSHOP 
CYBERWEERBAARHEID
VAN OERS IT ADVIES, 
MKB WEST-BRABANT VERNIEUWT, 
EN NNEXT SECURE

Het is belangrijk is om waardevolle data en systemen te beschermen. Maatregelen dienen genomen te worden om weerbaar

te zijn en te blijven voor cyberaanvallen. Hoe u dit moet aanpakken en hoe u ervoor kunt zorgen dat uw organisatie haar digitale 

verantwoordelijkheid naar medewerkers en klanten kan dragen, wordt als complex ervaren. MKB West-Brabant Vernieuwt in samen-

werking met NNext Secure en Van Oers IT Advies hebben een workshop ontwikkeld van twee dagdelen die u hierbij gaat helpen!

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Als voorbereiding op de workshop zal u worden gevraagd een nul-

meting uit te voeren volgens de vijf basisprincipes van veilig digitaal 

ondernemen. Tijdens de workshop wordt u door een traject begeleid 

om te komen tot een eerste plan voor het verhogen van de cyber-

weerbaarheid van uw organisatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

het cyberkompas voor Ondernemend Nederland. 

De impact van cyberaanvallen op websites van het Mkb 

 

WAT IS HET RESULTAAT?

Na het volgen van de workshop heeft u: 

n Inzicht in de huidige dreigingen en cyberrisico’s vertaald

 naar praktische voorbeelden.

n	 Overzicht welke belemmeringen of doorbraken een rol

 kunnen spelen voor uw organisatie.

n	 Een eerste plan voor uw organisatie waar u direct mee aan

 de slag kan om de cyberweerbaarheid te verhogen.

Dankzij deze workshop hebben inmiddels veel mkb-organisaties 

grip gekregen op hun cybersecurity. 

VOOR WIE?

De workshop is bedoeld voor de functionaris die de verantwoor-

delijkheid draagt voor cyber- en / of informatiebeveiliging (CISO, 

IT manager, (financieel) directeur). Bent u geïnteresseerd om deel 

te nemen aan onze workshop cyberweerbaarheid? Op de volgende 

pagina vindt u het programma en hoe u zicht kunt aanmelden.

PROGRAMMA EN INSCHRIJVEN

De workshop* vindt plaats in twee dagdelen, namelijk op 

donderdagochtend 3 november en donderdagmiddag 

17 november op een locatie in Breda.

 Dag 1 (09.00u-13.00u)

n Inleiding op geselecteerde thema’s voortkomend uit nulmeting.

n Relevante praktijkvoorbeelden die aansluiten op de

 branche van de aanwezigen.

n Interactieve sessie:

 - Helder krijgen van de mogelijke versnellers en vertragers

  relevant voor de geselecteerde thema’s.

 - Definiëren kans en impact voor u als ondernemer.

n Recap en afsluiting sessie.
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Mkb-bedrijven die de afgelopen 12 maanden 
slachtoffer zijn geweest van een aanval

https://www.nnextsecure.com/nnsecws/
https://mkbvernieuwt.nl/
https://www.vanoers.nl/diensten/it-advies/


 Dag 2 (13.00u-17.00u)

n Terugkijken/samenvatting eerste sessie.

n Workshop, waarin de aanwezigen zelf aan de slag gaan:

 - Concretiseren van het risico.

 - Bedenken van potentiële maatregelen om de

  cyberweerbaarheid te verhogen.

n Recap op de sessies:

 - Leermomenten en hoe verder.

 - Afsluiting met borrel.

INSCHRIJVING & KOSTEN

Het programma wordt uitgevoerd in co-creatie tussen 

MKB West-Brabant Vernieuwt, NNext Secure en Van Oers 

IT Advies. Deze partijen financieren de workshop grotendeels, de 

eigen bijdrage voor u is daardoor beperkt tot € 500,- excl. btw. 

Inschrijven voor de workshop kunt u doen via:

Uw contactpersoon bij Van Oers IT Advies of NNextSecure 

of direct via onderstaande button.

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging met informatie over 

de locatie en de uitvoering van de nulmeting cyberweerbaarheid.

*  Alle workshops worden op maat gemaakt gericht op de uiteindelijke deelnemers. 
 Hierdoor kan de werkelijke inhoud verschillen van dit voorbeeld.

INSCHRIJVEN WORKSHOP

https://www.vanoers.nl/diensten/it-advies/
https://mkbvernieuwt.nl/
https://www.nnextsecure.com/nnsecws/
https://c.spotler.com/ct/m16/k1/xvfqlzeNs2CrRrpDH5qXAqvOobemGWVuY1xPE_Jx8f00Rrbb84gg01RIehS4vX-_/jiqKZSruDjdLSuL



