We leven in een gedigitaliseerde samenleving. Burgers en bedrijven maken dagelijks dankbaar gebruik
van alle nieuwe technologische toepassingen. Maar er zijn niet alleen gemakken van deze
technologie. Criminelen gebruiken malafide software die naar schatting jaarlijks een op de tien
burgers en zelfs een op de vijf MKB-bedrijven raakt. De totale maatschappelijke schade van
cybercrime werd voor 2018 in Nederland op 10 miljard geschat (1% van BNP). Keer op keer blijkt het
menselijk gebruik van de technologie de zwakste schakel in het ontstaan van gelegenheid voor
cybercrime. Daarom ontwikkelen wij in co-creatie met de beroepspraktijk handvatten voor het
effectief tegengaan van slachtofferschap van cybercrime onder burgers en MKB-bedrijven.
Wij zien Nederlandse gemeenten worstelen met hun verantwoordelijkheden om burgers en bedrijven
handvaten te bieden om zich beter tegen cybercrime te kunnen beschermen. Het thema is breed
omarmd als beleidsprioriteit, maar wat er praktisch aan het bestrijden van cybercrime gedaan kan
worden is nog onduidelijk. Wij denken graag met de praktijk mee en daarom werken onze lectoraten
nauw samen aan een pilotproject in opdracht van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam. Deze pilot
willen wij uitbouwen middels het aanvragen van een RAAK Publiek subsidie.
Via een zoektocht naar verklarende mechanismen in de risicoperceptie van cybercrime middels
experimenten, interviews en vragenlijsten, willen wij principes gaan ontwerpen voor campagnes gericht
op duurzame gedragsverandering. Deze campagnes worden na hun implementatie voorzien van een
effectmeting welke uitmonden in een integraal pakket aan interventies om het bewustzijn van
potentiële slachtoffers en hun handelingsrepertoire te vergroten. Deze zoektocht naar praktische
handvatten willen wij samen met professionals van gemeenten uit gaan voeren om elkaar te versterken
en daadwerkelijk verschil in de samenleving teweeg te brengen.
Zin om met ons mee te denken en mee te werken? Meld je dan aan bij Marielle van der Salm en dan
prikken we op korte termijn een datum en tijdstip op een centrale plek in Nederland om met elkaar van
gedachten te wisselen!
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