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Het Regionaal Samenwerkings Verband Integrale Veiligheid (RSIV) maakt de onderwerpen die
regionaal aandacht nodig hebben concreet door het maken van handreikingen, het organiseren of
faciliteren van bijeenkomsten en het verzorgen van een (al dan niet digitaal) platform voor het
delen van kennis over relevante veiligheidsvraagstukken.
In het dossier cyber is het RSIV samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV)
beschikbaar voor het organiseren van informatie bijeenkomsten voor collega's, bedrijven en
burgers en denken we graag mee bij het vinden van de juiste communicatiecampagne en andere
zaken rondom cyber. Neem contact op via www.rsiv.nl of via marieke.strietman@denhaag.nl

Marieke Strietman

LANDELIJKE CAMPAGNES
1.

Alert Online:
Cybersecurity is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Samen voor een veilig digitaal Nederland. Alert Online is een
campagne van overheid, bedrijfsleven en wetenschap met als
doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn.

www.alertonline.nl

Tools:
Achtergrondinformatie
flyers
Tips
Onderzoek
Brochures

Cybersecurity is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Samen voor een veilig digitaal Nederland. Alert Online is een
campagne van overheid, bedrijfsleven en wetenschap met als
doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn.
www.veiliginternetten.nl
www.veiligzakelijkinternetten.nl

PASSWORD
MANAGERS
tip!

Tools:
Brochures
Tools (passwordmanagers)
Tips
Scans
Achtergrondinformatie

ACHTERGRONDINFORMATIE
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ZELFHULP
Criminelen kunnen aan gevoelige informatie
komen door gebruik te maken van datalekken. Op
de website "have I been pwned" kun je nakijken of
jouw persoonlijke gegevens zijn buitgemaakt bij
een datalek
https://haveibeenpwned.com/

VERWIJDER RANSOMWARE
De "No More Ransom" portal is een initiatief van het Team High Tech Crime van de Nederlandse
politie, Europol's European Cybercrime Centre en twee cybersecurity bedrijven - Kaspersky
Lab en McAfee - met als doel slachtoffers van ransomware te helpen bij het herstellen van hun
versleutelde bestanden zonder de criminelen te betalen. Omdat voorkomen beter is dan
genezen richt het project zich op het informeren van gebruikers over de werking van
ransomware en de maatregelen die hiertegen genomen kunnen worden.

nomoreransome.org

http://www.fraudehelpdesk.nl

CHECK DE (VER)KOPER
‘Check de (ver)koper’ is een handige checkfunctie waarmee u, voor u iets koopt of verkoopt,
kunt controleren of er met de (ver)koper negatieve ervaringen zijn geweest. U kunt zoeken op
IBAN-rekeningnummers, e-mailadressen, telefoonnummers of een url van bijvoorbeeld een
webwinkel. Geeft de checkfunctie de uitslag “Er zijn meldingen over deze partij bekend”, dan
bent u gewaarschuwd.

politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleer-handelspartij.html

TOOLKIT IDENTITEITSFRAUDE

Gemeenten kunnen gebruik maken van de Toolkit Misbruik kopieën identiteitsbewijzen. Hier
vinden zij publicaties die zij kunnen gebruiken om de inwoners te informeren over
identiteitsfraude.Iedereen met een identiteitsbewijs kan met identiteitsfraude te maken
krijgen. Fraudeurs maken vaak gebruik van de kopieën van identiteitsbewijzen. De meeste
burgers zijn zich niet bewust van het risico dat zij lopen als zij een kopie afgeven.
rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2012/12/20/toolkit-identiteitsfraude

GRATIS SCAN

Benieuwd waar jouw kwetsbaarheden liggen? Het is minder dan 3 minuten werk en je
ontvangt binnen 24 uur de gevonden kwetsbaarheden. Deze technische scan geeft je een
rapport waar jij en/of je IT-leverancier mee aan de slag kan om jouw website veiliger te
maken.

https://www.veiligzakelijkinternetten.nl/pagina-885
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LANDELIJKE & INTERNATIONALE BETREKKINGEN

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het
centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor
cybersecurity in Nederland.
De missie van het NCSC is het bijdragen aan het vergroten
van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in
het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en
stabiele informatiesamenleving. Het NCSC is internationaal
het Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van ICTdreigingen en cybersecurity-incidenten. Ook is het NCSC
een sleutel guur in de operationele coördinatie bij een grote
ICT-crisis en de Computer Emergency Response Team
(CERT) voor de Rijksoverheid.
Het NCSC is tevens de
Computer Emergency
Response Team (CERT) voor
de Rijksoverheid en
organisaties binnen de
kritieke infrastructuur.
Speci ek voor
deze partners biedt het
NCSC 24-uurshulp aan.
https://www.thehaguesecuritydelta.com/

24/7

GET IN TOUCH WITH US
https://globalcio.github.io/welcome/
http://www.100resilientcities.org/
Het Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) is een wereldwijd platform
voor landen, internationale organisaties en particuliere bedrijven om best
practises en expertise uit te wisselen over het opbouwen van
cybercapaciteit.
Het doel is succesvol beleid, practises en ideeën te identi ceren en deze op
mondiaal niveau te vermenigvuldigen. Samen met partners van NGO's
ontwikkelen de tech-gemeenschap en academische GFCE-leden praktische
initiatieven om cybercapaciteit op te bouwen.
https://www.thegfce.com/
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MELDING MAKEN
Bij de fraudehelpdesk kun je fraude melden
en op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen. Daarnaast kun je je valse
e-mails naar hen sturen zodat ze een
waarschuwing kunnen verspeiden

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen

Meldknop.nl is een initiatief van Veilig internetten in
samenwerking met Meldpunt Kinderporno. Aangesloten
organisaties om de hulpvragen van jongeren te
beantwoorden, zijn momenteel Helpwanted.nl, De
Kindertelefoon, Vraaghetdepolitie.nl, MiND en Pestweb.
www.meldknop.nl

Meldloket datalekken

https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/actionpage?0

BIJEENKOMSTEN
AWARENESS BIJEENKOMST
MAATWERK MOGELIJK
VOOR ONDERNMERS
VOOR BURGERS
HULP BIJ PROGRAMMERING
DE HACKER VERTELT
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Zie http://www.rsiv.nl voor meer informatie
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