
“Met het 
internet 
kun je 
g e w e l -

dige dingen doen. Afstan-
den verdwijnen en de hele 
wereld ligt aan je toetsen-
bord,” zegt Chris Verdonck, 
Cyber Leader bij adviesbu-
reau Deloitte: “maar je laat 
de digitale deur niet open.”

Voorzichtigheid 
geboden
Bij het gebruik van het in-
ternet is er voor iedereen, 
net als in het verkeer, enige 
voorzichtigheid geboden. 
Dat bewustzijn over cy-
berveiligheid begint best al 
op school, vindt Eddy Van 
de Velde, directeur van het 
Sint-Jan Berchmanscollege 
uit Brussel. Zijn school or-
ganiseert bijvoorbeeld pre-
ventie-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. Oplet-
ten dus met die foto’s op 
Instagram, maar we delen 
vaak ook onbewust gege-
vens. Die fi tness 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 gebrui-
ken.”   

Nieuwe vaardigheden
Het zijn niet alleen gebrui-
kers die voorzichtig met 
hun data moeten omsprin-
gen, maar ook de bedrij-
ven en organisaties die ze 
bijhouden. “Wij zijn vol-
ledig overgeschakeld op 
elektronische patiënten-
dossiers,” zegt Bart Van 
den Bosch, directeur IT van 
het UZ Leuven. Een seri-
euze stap vooruit voor het 
ziekenhuis, die ook extra 
beveiliging betekent. “Hoe 
belangrijker online toepas-
singen worden, hoe meer 

we ook onze beveiliging 
tegen cybercriminaliteit 
moeten opdrijven”, zegt 
Van den Bosch. Zijn orga-
nisatie staat niet alleen. 
Heel wat bedrijven moeten 
voorzichtiger met hun ei-
gen gegevens omgaan;
Jonas � ys en David van der 
Laan, studenten handel-
singenieur in de beleids-
informatica, onderzochten 
net die insteek voor hun 
duo-thesis. Ze maakten een 
model dat nagaat hoeveel 
risico een bedrijf, een sec-
tor of een specifi eke werk-
nemer loopt. “We gaan dan 
ook voor een individuele 
medewerker na welk speci-
fi ek trainingspakket daar-
voor nodig is”, stelt David 
van der Laan.”
“Deze nieuwe technolo-
gieën vereisen ook nieu-
we vaardigheden,” besluit 
Verdon ck, “We hebben ook 
moeten leren om met de 
auto te rijden. We hebben 
daar gedragsregels en wet-
ten voor moeten maken en 
nu werkt dat. We moeten 
hetzelfde doen met socia-
le media en andere nieuwe 
technologieën.”
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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.

HOU HET VEILIG

•  Gebruik meerdere, com-
plexe wachtwoorden voor 
verschillende sites.

•  Vervang die wacht-
woorden 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 ge-
woon niet. Als het belang-
rijk is, mailt de verzender 
wel een herinnering.

Chris Verdonck

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


