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Landen staan klaar om zich in te zetten voor de Europese Cyberbeveiligingsmaand 

Het Europees Agentschap voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (ENISA), de Europese Commissie 
DG CONNECT en Partners lanceren op 1 oktober 2014 officieel de Europese Cyberbeveiligingsmaand 
(ECSM) . De ECSM is een EU-voorlichtingscampagne die cyberbeveiliging tussen burgers promoot en 
pleit voor een verandering in perceptie ten aanzien van cyberdreigingen door de promotie van 
gegevens -en informatiebeveiliging , onderwijs, de uitwisseling van good practises en wedstrijden.  

Officiële lancering 

Dit jaar vindt de officiële lancering van de ECSM plaats naast het hoofdevenement van de ENISA “10 

jaar veiligstellen van Europese cyberbeveiliging… en daarna!” in het gebouw van de 

Vertegenwoordiging van de Vrije staat Beieren bij de Europese Unie in Brussel.  

Op dit hoofdevenement zal de ECSM de kwestie “Betrokkenheid van de burger” behandelen met 
vertegenwoordigers van Code week, the Grand Coalition for Jobs en partners uit Europa en de VS, 
gevolgd door een discussie onder leiding van de heer François Thill van de Luxemburg (LU) ECSM-
coördinatie. 

De verklaring van Commissaris Kroes voor de ECSM: “Het internet en zijn vele diensten leveren veel 
voordelen voor onze maatschappij op: niet in de laatste plaats een significante groei van onze 
economie en miljoenen banen. Maar wij moeten vertrouwen opbouwen en herstellen om deze 
voordelen waar te kunnen maken. Als het op cyberbeveiliging aankomt, is het in ons eigen belang om 
heel responsief en veerkrachtig te zijn ten aanzien van cyberdreigingen. De ENISA kan zowel een 
operationele en een strategische rol spelen, zodat Europa klaar is voor de uitdaging, samen met 
publieke en particuliere partijen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan deze 
cyberbeveiligingsuitdaging: iedere burger, ieder bedrijf, iedere regering. Dus ik hoop dat de Europese 
Cyberbeveiligingsmaand meer bewustzijn creëert – laten we ervoor zorgen dat mensen erover gaan 
praten!” 
  
De verklaring van de uitvoerend directeur van ENISA, Prof. Udo Helmbrecht, voor de ECSM: “Het 

internet van dingen, waar ieder elektronisch apparaat afzonderlijk via internet toegankelijk en 

identificeerbaar is, komt snel naderbij. Dit heeft een grote impact op alle aspecten van het dagelijks 

leven van burgers, omdat e-services nu helemaal afhankelijk zijn van een open, veilige cyberspace. 

Dit zijn technologieën die vandaag de dag ontwikkeld worden en die de diensten van de toekomst 

gaan leveren. Het is daarom van essentieel belang dat burgers actief deelnemen aan de verbetering 

van de informatiebeveiliging, dat ENISA de verbeteringsprocessen faciliteert en dat lidstaten 

garanderen dat het veiligheidsbeleid de op internet gebaseerde economie ondersteunt welke is 

voorzien voor Europa 2020. Ieder jaar hebben we dit op vertrouwen gebaseerde partnerschap voor 

Cyberbeveiligingsmaand verstevigd en het doet mij deugd om de hoge mate van betrokkenheid van 

de partners te zien. Namens mijn team, allemaal van harte bedankt!” 

Actie! Happening in oktober op lokaal niveau Voor de maand oktober heeft de gemeenschap de 

volgende wekelijkse netwerkinformatiebeveiligingsonderwerpen op de agenda gezet: 

http://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
http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect
http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect
http://cybersecuritymonth.eu/partners
https://cybersecuritymonth.eu/
https://cybersecuritymonth.eu/
https://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/enisa-high-level-event-2014-and-ecsm-launch
https://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/enisa-high-level-event-2014-and-ecsm-launch


 
 

 
 

 

29-09-2014 

EPR13/2014 

 

 

 

 

 

 

Persbericht 

www.enisa.europa.eu 

ENISA is a Centre of Expertise in Network and Information Security in Europe 

Securing Europe’s Information Society  

Follow the EU cyber security affairs of ENISA on Facebook, Twitter, LinkedIn YouTube & RSS feeds 

 

 

 1e week: training werknemers, gericht op publieke en particuliere organisaties; 
 2e week: bescherming en updates van pc’s en mobiele apparaten, gericht op alle digitale 

gebruikers; 
 3e week: coderen, gericht op studenten; 
 4e week: cyberbeveiligingstaken, gericht op technische kennis; 
 5e week: ePrivacy, gericht op alle digitale gebruikers 

De volledige lijst met ECSM-activiteiten die in heel Europa zullen plaatsvinden, kan gevonden 
worden op “Events” op de desbetreffende website, die regelmatig wordt geüpdatet. Dit geldt voor 
zowel online- als offlineactiviteiten.  

De ECSM wordt gevolgd door een evaluatievergadering en verslaggeving over de ECSM. 

Voor een complete lijst van samenwerkende partners voor 2014 zie: 
http://cybersecuritymonth.eu/partners 

Online-materiaal beschikbaar voor digitale gebruikers  

In oktober zal ENISA iedere week nieuw materiaal publiceren. Bezoek website regelmatig! 

Vandaag publiceren we de eerste materialen, inclusief 7 beknopte informatie-overzichten met 
aanbevelingen over cyberbeveiligingsonderwerpen in verscheidene EU-talen. De aanbevelingen 
bevatten netwerk- en informatiebeveiligingstips voor docenten en werknemers, de risico's die 
verband houden met het gebruik van niet langer ondersteunde software of anti-malware, beveiliging 
met betrekking tot populaire clouddiensten (zoals sociale media), online-
gegevensbeschermingsrechten en lering trekken uit de lessen tot nu toe door het faciliteren van de 
pan-Europese cybertaken tussen de publieke en particuliere sector.  

Zegt het voort!  

Alle actieve belanghebbenden op het gebied van cyberbeveiliging zijn uitgenodigd om deel te nemen 
aan de ECSM-campagne van dit jaar. Volg het desbetreffende Twitter-account (@CyberSecMonth) 
en raak betrokken bij de #OctoberNIS-activiteiten van de Europese Cyberbeveiligingsmaand. Voor 
direct contact kunt u schrijven naar stakeholderrelations [at] enisa.europa.eu ter attentie van Daria 
Catalui.  

Cyberbeveiliging is gedeelde verantwoordelijkheid. STOP.DENK.VERBIND. 

http://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
http://cybersecuritymonth.eu/events
http://cybersecuritymonth.eu/partners
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cce/cyber-exercises

