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De toenemende digitalisering zorgt voor grote 

hoeveelheden data, die op een professionele en veilige 

manier beheerd moeten worden. Dit is nodig, want data 

en eventuele gevoelige gegevens zijn precies hetgeen 

waar hackers en cybercriminelen op jacht naar zijn. Het 

is een taboe, maar veel besturen hebben zich al voor 

een situatie gezien waarbij ze losgeld moeten betalen 

om data te recupereren. En betaal je als organisatie dit 

losgeld, dan heb je nog geen garantie dat je deze data 

intact terugkrijgt.  

 

 

 

 

 

 

Bechtle zorgt voor een betrouwbaar en uniek digitaal 

veiligheidsplan. Overheden zien zich er daarom toe 

genoodzaakt data op een veilige manier op te slaan en 

deze opslaglocatie te beveiligen. Maar hoe moet je daar 

als openbaar bestuur aan beginnen? Bij Bechtle hebben 

we het antwoord op deze vraag en staan we je bij met 

assessments, oplossingen en trainingen voor security 

op maat. We helpen je met het opstellen van een digitaal 

veiligheidsplan en geven u advies op het vlak van IT-

infrastructuur, IT-processen en opleidingen op het vlak 

van IT-security.

 Als burger wil je graag snel en professioneel genieten van de diensten van diverse 

overheden. Of het nu gaat om het invullen van je belastingbrief of om de aanvraag 

van een document, het is belangrijk dat je correct en snel geholpen wordt achter je 

pc of smartphone. Om de digitalisering in de publieke sector mogelijk te maken, biedt 

Bechtle diensten op maat aan op het vlak van cybersecurity. In jouw organisatie heb 

je meer dan ooit de kennis nodig waarmee je kunt anticiperen op datalekken of cyber 

attacks met malware, om maar enkele vaak voorkomende types van cybercriminaliteit 

te noemen. Bechtle heeft meer dan 20 jaar ervaring in IT-oplossingen op maat 

voor de publieke sector. Oplossingen voor network security zijn meer en meer een 

hoeksteen van onze diensten. Een Security Assessment van Bechtle brengt duidelijk en 

begrijpbaar de situatie van je organisatie in kaart.

Geen digitalisering in de publieke sector 
zonder plan voor digitale beveiliging.
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Overheden moeten grote 
hoeveelheden data veilig beheren.
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Bij Bechtle helpen we jou niet alleen op het vlak van 

technische aspecten. Op vraag van jou als leidinggevende 

binnen de organisatie bieden we ook trainingen rond 

internetbeveiliging en databescherming aan. Het belang 

hiervan is moeilijk te overschatten, omdat je als mens 

nog altijd een van de sterkste schakels bent in een 

systeem van digitale beveiliging. Weten hoe je moet 

reageren als je een verdachte mail krijgt en een duidelijke 

policy met procedures zijn essentieel binnen het IT-

beleid. We helpen je graag verder met concreet advies 

en diensten. Samengevat staat Bechtle voor volgende 

principes in de benadering van cyber security:

 

 

 Ι Voorkomen is beter dan genezen. Een goed 
doordachte en beveiligde IT-infrastructuur in 
combinatie met goed opgeleide medewerkers en 
specifieke IT-profielen voor internetbeveiliging zijn 
een goede garantie voor veilige dataopslag. Denk 
bijvoorbeeld maar aan het aanstellen van een Chief 
Information Security Officer. 

 Ι 24/7 detectie van problemen. Met een Security 
Operation Center beschermt je jouw gegevens in de 
cloud of in het datacenter. Je kunt ervoor opteren om 
deze dienst zelf te runnen of te outsourcen. 

 Ι Reageren. Is er ondanks alle maatregelen een 
cyberattack of een datalek, dan helpen taskforces en 
crisisteams van Bechtle jou bij de oplossing van het 
probleem.

Trainingen rond security 
en databescherming.

Beveiligingsassessment: 
een eerste stap naar cybersecurity.
Bij Bechtle beoordelen en verbeteren we de kwaliteit 

van uw IT-systemen op basis van een Security 

Assessment. Door middel van een audit kijken we na of 

we interessante gegevens of kwetsbaarheden vinden. 

Dit doen we op twee verschillende gebieden: die van de 

interne en de externe IT-omgeving. Met deze ‘threat intel’ 

maken we vervolgens de bepaalde keuzes en adviezen, 

zodat de teams binnen je organisatie zich kunnen 

digitaliseren en innoveren. 

Vaste prijs en duidelijke en begrijpbare taal

Advies en het opstellen van een Security Assessment 

gebeurt steeds voor een vaste en welomlijnde prijs. 

Zonder gedoe en complexe offertes weet je dus direct 

waar je aan toe bent. Bovendien garanderen we dat 

iedereen die instaat voor IT en de beveiliging ervan het 

rapport in zijn geheel gaat begrijpen. 

Wat houdt IT-security in?
Cyberbeveiliging is de praktijk van het beschermen van 
kritieke systemen en gevoelige informatie tegen digitale 
aanvallen. Dit houdt in dat de diverse onderdelen van 
de IT-infrastructuur goed beveiligd zijn, maar ook dat 
medewerkers weten hoe ze adequaat met risico’s 
moeten omgaan. 

De juiste diensten op maat voor datacenters of cloud 
solutions. Of de data zich nu in een datacenter of in 
de cloud bevinden, we leveren bij Bechtle steeds de 
juiste diensten op maat. Opslag in de cloud vereist 
bijvoorbeeld speciale aandacht. Werken met overheids- 
en administratieve gegevens in de cloud vereist 
immers de hoogste beveiligingsnormen.

Bechtle werkt onafhankelijk van producenten en heeft 
een groot netwerk van partners. Hierdoor bieden 
wij zowel standaardproducten als gespecialiseerde 
oplossingen voor digitale veiligheid in de publieke sector 
aan.



p.6

Bechtle Public Belgium.
IT-oplossingen voor de Publieke Sector.

Maak gebruik van meer dan 20 jaar ervaring in de Belgische publieke sector en laat kennis van projecten over heel 
Europa in jouw voordeel werken. Met Bechtle heb je een betrouwbare IT-partner aan jouw zijde die jouw hele traject 
begeleidt.

Heb je nog vragen?
 
sales.public-be@bechtle.com
+32 11 39 78 90

Laat ons betrouwbaar netwerk van specialisten en 
leveranciers de fundering vormen van jouw prestaties. 
Van werkplekken tot complete netwerkinfrastructuur, 
van kantoortoepassingen tot veiligheidsmanagement – 
bij ons zit je goed. Samen en stap voor stap, maken we 
van jouw digitaliseringsproject een succesverhaal.


