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Sebyde Academy lanceert het Sebyde internet weerbaarheid programma. 
 
 
Koog aan de Zaan, januari 2015 
 
IT-veiligheidsspecialist Sebyde BV (www.sebyde.nl) uit Koog aan de Zaan en Soest lanceert het 
Sebyde internet weerbaarheid programma. Met dit programma bereiken bedrijven en organisaties 
duurzame weerbaarheid tegen cybercriminaliteit. Het is modulair opgezet en gericht op het 
stimuleren en motiveren van management en medewerkers naar veilig gedrag.  
 
De zachte kant van security 
Bij security denken veel mensen direct aan de onmisbare technische maatregelen (zoals Firewalls, 
toegangssystemen, etc.) die je moet nemen om je netwerk te beschermen tegen inbraak. Er zijn 
echter ook een aantal belangrijke maatregelen aan de “zachte kant” van de security te nemen. 
Rob Koch (Commercieel directeur Sebyde BV): “Al heb je de beste security maatregelen genomen, als 
de medewerkers van een bedrijf op de links van phishing mails blijven klikken dan blijf je nog steeds 
erg kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onveilige passwords.” 
Bewustzijn op het gebied van de cyber-dreigingen, de risico’s en de mogelijke consequenties van 
onveilig gedrag zijn de basis voor het verlagen van het risico om slachtoffer te worden van 
cybercriminaliteit.  
 
Derk Yntema (Technisch directeur Sebyde BV): “Het Sebyde internet weerbaarheid programma 
bestaat uit een aantal workshops die bij de bedrijven aan huis georganiseerd worden. De modules 
zijn zodanig op elkaar afgestemd dat ze samen een logische weg vormen naar een hoger bewustzijn 
en duurzaam veilig gedrag”. Tijdens het programma worden de risico’s duidelijk uiteengezet en de 
mogelijke maatregelen uitgelegd om de risico’s te verlagen. Yntema: ”De workshops worden gegeven 
door ervaren trainers/coaches en zijn zeer interactief. De deelnemers worden constant gestimuleerd 
om de informatie die ze leren te reflecteren op hun eigen werkomgeving. Het bedrijf wordt weerbaar 
door duurzaam veilig gedrag van medewerkers”.  
 
Het Sebyde internet weerbaarheid programma zorgt er ook voor dat de weerbaarheid van uw 
organisatie op een goed niveau blijft. Na een training zie je altijd dat er na verloop van tijd een 
terugval is in de effectiviteit. Sebyde lost dit op door middel van regelmatige opfris-sessies waardoor 
de informatiebeveiliging onder de aandacht blijft van de medewerkers en de medewerkers up-to-
date blijven over security. 
 
Voor meer informatie over het Sebyde internet weerbaarheid programma kan contact gezocht 
worden met Rob Koch via 06-53233269 of via email rob.koch@sebyde.nl 
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Over Sebyde BV en Sebyde Academy 
Sebyde BV is een IT security bedrijf wat zich heeft gespecialiseerd in applicatie-security, security 
assessments en security awareness training. We zijn IBM Certified Business partner voor security 
systems en geautoriseerd reseller van Tenable Network Security. 
Sebyde BV (www.sebyde.nl) helpt beheerders van IT systemen bij het verlagen van het aantal 
incidenten. We bieden daarvoor vulnerability scans aan op netwerken, systemen en software 
applicaties.  
Vanuit onze Sebyde Academy (www.sebydeacademy.nl) organiseren we training, workshops en 
presentaties die erop zijn gericht om mensen te stimuleren en motiveren naar veilig gedrag. Met het 
Sebyde Internet weerbaarheid programma brengen we duurzame weerbaarheid in de organisatie. 
De duurzaamheid wordt geborgd door middel van regelmatige opfris sessies. 
 
Meer informatie 
Contactpersoon: Rob Koch (rob.koch@sebyde.nl) of telefoon: 06-53233269 
Websites: Sebyde BV:  www.sebyde.nl   Sebyde Academy: www.sebydeacademy.nl     
 
Sebyde BV 
Legerland 56      Beetzlaan 5 
1541 NG Koog a/d Zaan     3762 CA  Soest 
Nederland      Nederland  
 
T https://twitter.com/SebydeBV  
F https://www.facebook.com/sebydeBV 
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