Corelio Content Connections vormt de schakel tussen
de troeven van De Standaard en verhalen van merken
en bedrijven. Samen met onze partners staat Content
Connections in voor de inhoud van deze publicatie.

Veilig op het
web, dat kan
iedereen
Bij grote innovaties duurt het even voordat de
veiligheid ervan op punt staat. Zo ligt er vijftig
jaar tussen de eerste betaalbare auto en de
standaard veiligheidsgordel. Ook cybersecurity
evolueert gestaag.

Chris Verdonck

“M

et
het
internet
kun je
geweldige dingen doen. Afstanden verdwijnen en de hele
wereld ligt aan je toetsenbord,” zegt Chris Verdonck,
Cyber Leader bij adviesbureau Deloitte: “maar je laat
de digitale deur niet open.”

Voorzichtigheid
geboden

Bij het gebruik van het internet is er voor iedereen,
net als in het verkeer, enige
voorzichtigheid geboden.
Dat bewustzijn over cyberveiligheid begint best al
op school, vindt Eddy Van
de Velde, directeur van het
Sint-Jan Berchmanscollege
uit Brussel. Zijn school organiseert bijvoorbeeld preventie-activiteiten waarin
leerlingen
kennismaken
met ICT en de verschillende
mogelijkheden ervan. “We
proberen ook om hen soms
toch eens kritisch naar al
die dingen te laten kijken,”
zegt Van de Velde. Opletten dus met die foto’s op
Instagram, maar we delen
vaak ook onbewust gegevens. Die fitness tracker om
je pols houdt bijvoorbeeld
data over jou bij. “En dat
komt allemaal op het net,”
zegt Chris Verdonck van
Deloitte, “bij de websites
en diensten die we gebruiken.”

Nieuwe vaardigheden

Het zijn niet alleen gebruikers die voorzichtig met
hun data moeten omspringen, maar ook de bedrijven en organisaties die ze
bijhouden. “Wij zijn volledig overgeschakeld op
elektronische
patiëntendossiers,” zegt Bart Van
den Bosch, directeur IT van
het UZ Leuven. Een serieuze stap vooruit voor het
ziekenhuis, die ook extra
beveiliging betekent. “Hoe
belangrijker online toepassingen worden, hoe meer

we ook onze beveiliging
tegen
cybercriminaliteit
moeten opdrijven”, zegt
Van den Bosch. Zijn organisatie staat niet alleen.
Heel wat bedrijven moeten
voorzichtiger met hun eigen gegevens omgaan;
Jonas Thys en David van der
Laan, studenten handelsingenieur in de beleidsinformatica, onderzochten
net die insteek voor hun
duo-thesis. Ze maakten een
model dat nagaat hoeveel
risico een bedrijf, een sector of een specifieke werknemer loopt. “We gaan dan
ook voor een individuele
medewerker na welk specifiek trainingspakket daarvoor nodig is”, stelt David
van der Laan.”
“Deze nieuwe technologieën vereisen ook nieuwe vaardigheden,” besluit
Verdonck, “We hebben ook
moeten leren om met de
auto te rijden. We hebben
daar gedragsregels en wetten voor moeten maken en
nu werkt dat. We moeten
hetzelfde doen met sociale media en andere nieuwe
technologieën.”

HOU HET VEILIG
• Gebruik meerdere, complexe wachtwoorden voor
verschillende sites.
• Vervang die wachtwoorden ook om de paar
maanden.
• Let op met e-mails, zeker
van je bank. Is het logisch
dat je dit bericht krijgt, en
is dat de juiste url?
• Bij twijfel: antwoord gewoon niet. Als het belangrijk is, mailt de verzender
wel een herinnering.

Meer info over de
campagne vindt u op
www.tomorrowistoday.be

