
 

Beste ondernemer,  

 

Cybercrime is voor veel MKB-ondernemers een toenemend probleem. Ransomware, phishing, 

identiteitsfraude en oplichting zijn vormen van cybercrime die veel schade kunnen veroorzaken. Eén 

op de vijf MKB-ondernemers is slachtoffer van cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van de Haagse 

Hoogeschool. Dit leidt tot financiële schade, imagoschade en tijdsverlies.  

 

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie 

(CCV) het project ‘Digitaal veilig’ voor MKB‐ondernemers gestart. Zij bieden in samenwerking met de 

gemeente Brielle u als ondernemer een gratis training aan over hoe cybercrime te herkennen en te 

voorkomen. 

 

Onderzoek Cybersecurity 

Voorafgaand aan de Cybercrimetraining voert de Haagse Hogeschool in de gemeente een onderzoek 

uit. De Haagse Hogeschool (HHS) heeft al jaren een leidende rol in Nederland op het gebied van 

cyber security. Uw medewerking is van groot belang voor het weerbaarder maken van bedrijven in 

onze gemeente. Via onderstaande link kunt u of een IT-verantwoordelijke binnen uw bedrijf de 

vragenlijst invullen.  

 

Klik hier om deel te nemen aan het Cybersecurity onderzoek in de gemeente Brielle. 

 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. U kunt te allen tijde de 

vragenlijst afsluiten en op een later moment voortzetten. Uw bijdrage zal uiteraard vertrouwelijk 

worden behandeld en anoniem worden verwerkt. Voor vragen of op opmerkingen over het 

onderzoek kunt u terecht bij de onderzoeker via r.j.notte@hhs.nl.  

 

Cybercrimetraining op 13 juni 2018 

De gratis cybercrimetraining vindt plaats op woensdagavond 13 juni 2018 in de Raadszaal van het 

Oude Stadhuis (Markt 1, Brielle). Tijdens de inloop van 18.00 – 18.45 uur wordt u een broodje 

aangeboden en na de bijeenkomst is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje.  

Tijdens de training krijgt u praktische tips over hoe uw bedrijf zich tegen cybercrime kunt beveiligen. 

Daarbij gaat het vooral over eenvoudig te nemen maatregelen en gedrag. Op deze avond worden ook 

de resultaten gepresenteerd van het onderzoek dat de Haagse Hogeschool in de gemeente heeft 

uitgevoerd. Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een kryptonizer die u helpt met het verbeteren 

van de cybersecurity van uw bedrijf. 

 

U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst op 13 juni 2018. 

 

Voor vragen over de bijeenkomst op 13 juni kunt u terecht bij Piet Tanis van de gemeente Brielle via 

p.tanis@brielle.nl.  
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