Informatiebeveiliging & Bewustwording

HC&H biedt u diverse producten en diensten op het gebied van bewustwording in relatie tot
informatiebeveiliging. In deze brochure benoemen we een beperkt aantal van deze producten en
diensten.

Serious Game Alcatraz
Maakt deelnemers spelenderwijs bewust hoe je veilig omgaat met gevoelige
informatie in je dagelijkse werk
Informatiebeveiliging lijkt vaak een technische zaak. Toch ontstaat 70% van alle informatie-incidenten
door menselijk handelen. De Serious Game Alcatraz is een effectief instrument om deze zwakke
schakel in de informatiebeveiliging te versterken. Deelnemers worden uitgedaagd om zich uit te
spreken over de staat van informatiebeveiliging binnen hun organisatie.
Tijdens het spelen van Alcatraz gaan de deelnemers aan de hand van stellingen over informatiebeveiliging met elkaar in gesprek. Deelnemers bekennen kleur over beleid, processen en met name
het gedrag in de praktijk. De stellingen zijn onderverdeeld in drie niveaus: organisatie, management
en medewerker. Per stelling wordt een oordeel gevraagd over de huidige en de gewenste staat.
De deelnemers ontdekken in korte tijd hoe collega’s naar de verschillende aspecten van informatiebeveiliging kijken. Zo wordt het verbeterpotentieel in de organisatie zichtbaar en ontstaat er draagvlak
voor verbeteringen.

Alcatraz geeft inzicht in de zachte factoren van informatiebeveiliging: hoe gaat de organisatie in de
praktijk met informatiebeveiliging om? De game betrekt deelnemers actief bij het onderwerp waardoor
er draagvlak ontstaat voor informatiebeveiliging.
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Het resultaat van de game is:
 Meer gedeelde kennis over informatiebeveiliging;
 Hoger niveau van informatiebeveiligingsbewustzijn;
 Inzicht in concrete verbeterpunten in de organisatie;
 Basis voor een actieplan met verbeterpunten en concrete maatregelen.
Voor wie?
Alcatraz is een serious game voor het management, een afdeling, een projectgroep of nieuwe
medewerkers. De deelnemers komen op een leuke en innovatieve manier meer te weten over
informatiebeveiliging. Door het spelen van de game wordt duidelijk welke kritische succesfactoren en
aandachtspunten er in uw organisatie zijn, om de informatiebeveiliging succesvol te vergroten.

Security Awareness Workshop
De meeste beveiligingsincidenten worden veroorzaakt door menselijk handelen. Uw medewerkers
vormen dan ook een essentiële schakel in de informatiebeveiliging. Maar hoe zorgen we dat uw
medewerker veiliger gaat werken? Hoe zorgen we ervoor dat hij privacy en security risico’s leert
herkennen? De Security Awareness diensten maakt trainen leuk, maar vooral ook meetbaar effectief!
Wat levert een Security Awareness Workshop op?
De doelstelling van de Security Awareness Workshop is het gezamenlijk werken aan het verhogen
van de bewustwording, kennis en vaardigheden op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.
De workshop draagt bij aan het verhogen van het risicobesef, een positieve houding ten opzichte van
informatiebeveiliging en privacy en het stimuleren van positief gedrag.

E-learning Security Awareness
Bewustwording is geen eenmalige activiteit. Het is belangrijk om permanent aandacht te besteden
aan het onderwerp informatiebeveiliging. Ons awareness e-learningprogramma onderscheidt zich
door prikkelende vragen en up-to-date onderwerpen. Hiermee kunt u een laagdrempelig, structureel
bewustwordingsprogramma opzetten.
Wat levert de Security Awareness E-learning op?
 Hoger risicobesef van informatiebeveiliging;
 Blijvende gedragsverandering;
 Minder security incidenten;
 Altijd up-to-date met de nieuwste kwetsbaarheden;
 Awareness continu op peil met een voordelig abonnement.
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Over HC&H Consultants
HC&H is al 15 jaar uw partner voor ICT advies en projecten. Onze advisering richt zich op
vraagstukken op het snijvlak van organisatie en ICT. Hierbij hebben we oog voor de processen,
ICT systemen en uw organisatie en medewerkers. Wij ondersteunen corporaties niet alleen bij
strategische vraagstukken maar ook bij onder andere selecties en implementaties van
ICT-systemen, de digitalisering van uw organisatie, procesoptimalisatie en informatiemanagement. Onze consultants beschikken over vakinhoudelijke kennis, jarenlange ervaring met
deze vraagstukken, hebben een no-nonsense mentaliteit en verliezen daarbij de menselijke kant
niet uit het oog. Want mensen bepalen het uiteindelijke resultaat. Ons motto is niet voor
niets: samen denken & samen doen!
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