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Europese maand van de cyberbeveiliging: Samen tegen 

cyberdreigingen 

 
Oktober 2017 is de Europese maand van de cyberbeveiliging, en dit jaar is de 
campagne voor dit initiatief aan de vijfde editie toe. 

Tijdens de Europese maand van de cyberbeveiliging zullen in heel Europa meer dan 300 activiteiten 
plaatsvinden om de onlineveiligheid te bevorderen, zoals conferenties, workshops, opleidingen, 
topontmoetingen, algemene presentaties voor gebruikers, onlinecampagnes en nog veel meer. De campagne 
van 2017 is gericht op cyberbeveiliging op het werk, governance, privacy- en gegevensbescherming, 
cyberbeveiliging thuis en cyberbeveiligingsvaardigheden. 

Tijdens het startevenement in Tallinn, dat op 29 september 2017 werd georganiseerd door de Technische 
Universiteit van Tallinn, werden aanbevelingen en tips voor cyberbeveiliging gepresenteerd door 
vertegenwoordigers van de publieke sector van de EU, het bedrijfsleven, nationale coördinatieteams en de 
academische wereld. Vooraanstaande specialisten op het gebied van cyberbeveiliging hebben van gedachten 
gewisseld over de beveiligingsthema’s die voorop staan tijdens elke week van de maand van de 
cyberbeveiliging. Dit evenement werd mede georganiseerd door de Estse autoriteit voor informatiesystemen, 
CERT Estland, de Technische Universiteit van Tallinn en het Enisa. 

 

 

 
Acties tijdens #CyberSecMonth!  
De ECSM loopt de hele maand oktober in heel Europa. Elke week staat een ander thema voorop: 
1e week – 2-6 oktober: cyberbeveiliging op het werk 

Andrus Ansip, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Eengemaakte Markt: 
"Cyberbeveiliging is een hoeksteen van de digitale wereld, het is onze gedeelde verantwoordelijkheid, 
van iedereen, elke dag. Ik ben blij met deze gezamenlijke inspanningen om cyberbeveiliging onder de 
aandacht te brengen en ondersteuning te bieden aan concrete acties voor cyberbeveiliging in heel 
Europa." 

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: "Mensen zullen alleen gepast 
kunnen anticiperen of reageren op digitale risico’s op hun werk en in hun privéleven als ze over 
voldoende informatie en de juiste vaardigheden beschikken. De Europese maand van de 
cyberbeveiliging biedt een uitstekende gelegenheid om onze plannen voor een cyberveiligere EU aan te 
vullen." 

Professor Udo Helmbrecht,directeur van het Enisa: "Dit is het vijfde jaar dat het Enisa samenwerkt met 
de Commissie en de lidstaten om de Europese maand van de cyberbeveiliging te organiseren. De 
Europese maand van de cyberbeveiliging 2017 brengt deskundigen uit de hele Europese Unie bij elkaar 
om de bewustmaking van dagelijkse gebruikers over de uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging 
te ondersteunen. Het evenement biedt de gelegenheid om iedereen eraan te herinneren dat 
cyberhygiëne belangrijk is en dat cyberbeveiliging een gedeelde verantwoordelijkheid is. Stop. Denk na. 
Maak verbinding." 

file:///C:/Users/rodwe01/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.enisa.europe.eu
https://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
https://cybersecuritymonth.eu/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/gabriel_en
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2e week – 9-13 oktober: governance, privacy- en gegevensbescherming  
3e week – 16-20 oktober: cyberbeveiliging thuis  
4e week – 23-27 oktober: cyberbeveiligingsvaardigheden 
 
In oktober zullen het Enisa en DG CONNECT van de Europese Commissie korte videoclips publiceren om de 
thema’s van de maand onder de aandacht te brengen, en zij zullen ook evenementen en activiteiten 
organiseren rond deze thema’s. Bekijk de interactieve kaart om meer te weten te komen over de activiteiten 
in uw stad. De campagne heeft ook een internationaal bereik: ontdek de nationale maand van de 
cyberbeveiliging en de nationale bewustmakingscampagne voor cyberbeveiliging -Stop. Denk na. Maak 
verbinding.- die wordt georganiseerd in de Verenigde Staten.  Op 3 oktober 2017 wordt het wereldwijde 
startschot gegeven voor de maand van de cyberbeveiliging in de Hall of the Americas in Washington D.C. 
door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de alliantie voor nationale cyberbeveiliging (NCSA), het 
Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) en het Canadese ministerie van Openbare 
Veiligheid (PSC).  
 
Op de website van de ECSM hebben gebruikers toegang tot tips en advies in 23 talen, voorlichtingsmateriaal 
en nog veel meer. Ze kunnen ook hun kennis testen door mee te doen aan de geactualiseerde online quiz 
over cyberbeveiliging in 23 talen. Bovendien kunnen gebruikers een databank met de ECSM-coördinatoren 
van elke lidstaat raadplegen op de website. 
 
Bijkomende tip: Vergeet je niet te informeren over de komende cyberbeveiligingswedstrijd 2017, die 
plaatsvindt van 30 oktober tot en met 3 november in Spanje, waar jonge talenten uit heel Europa zullen 
netwerken, samenwerken, en zich ten slotte met elkaar zullen meten om uit te maken wie de beste 
cyberaanval en -defensie heeft.  

 
Achtergrond:  
De Europese maand van de cyberbeveiliging wordt georganiseerd door het Agentschap van de Europese 
Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa), de Europese Commissie en meer dan driehonderd 
partners uit heel Europa (lokale overheden, regeringen, universiteiten, denktanks, ngo’s, 
beroepsverenigingen). Sinds vorig jaar werkt het Enisa ook samen met Europol, het Europees Centrum 
voor de bestrijding van cybercriminaliteit (EC3), de Estse autoriteit voor informatiesystemen, CERT Estland 
en de Technische Universiteit van Tallinn om het bewustzijn en de voorlichting over cyberbeveiliging te 
bevorderen. 
 
Het Enisa dankt zijn institutionele partners Europol EC3, de Estse autoriteit voor informatiesystemen, CERT 
Estland, de Technische Universiteit van Tallinn en alle andere partners voor hun actieve betrokkenheid en 
samenwerking in het kader van de Europese maand van de cyberbeveiliging. 
 
"Cyberbeveiliging is een gedeelde verantwoordelijkheid – Stop. Denk na. Maak verbinding." Volg de 
campagne op Twitter @CyberSecMonth #CyberSecMonth, #OctoberNIS 
 
Gerelateerd materiaal: 
Strategie voor een digitale eengemaakte markt 
Cyberbeveiliging in de digitale eengemaakte markt 
Video voor de Europese maand van de cyberbeveiliging (2016) 
Verhalen van de cyberbeveiligingsambassadeurs 
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Europese cyberbeveiligingswedstrijd 
 
Voor interviews en persvragen: 
Over de Europese maand van de cyberbeveiliging kunt u mailen naar press@enisa.europa.eu 
 
Raadpleeg https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/partners voor de volledige lijst van partners 
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