
Van multinational tot mkb’er: bijna 
dagelijks melden de media inci-
denten waaruit blijkt hoe kwets-

baar organisaties zijn voor cybercrime. 
“Wij willen cybersecurity-expertise be-
reikbaar maken voor iedereen”, zegt 
Michael van der Vaart, Chief Experience 
Officer bij ESET Nederland. “Zo maken 
we samen met onze partners Nederland 
echt veiliger.”
Op verschillende manieren geeft ESET 
invulling aan dit streven. Zo organiseert 
de securityspecialist meerdere keren 
per jaar de ESET Security Days. Van der 
Vaart: “Dan gaan we in de vorm van een 
talkshow die live gestreamd wordt in 
gesprek met politici, partners en eind-
gebruikers.” ESET wil bereiken dat alle 
relevante partijen doorlopend de dia-
loog voeren omtrent de digitale- en na-
tionale veiligheid.

Breed publiek

Daarnaast verzorgt ESET ook het 
tv-programma Cyber Sessies in samen-
werking met RTL Z, waarmee een breed 
publiek wordt bereikt. “We proberen 
hierbij vooral de ondernemers centraal 

te stellen, hen cyberbewust te maken en 
hen de juiste tools mee te geven om aan 
de slag te gaan met hun digitale veilig-
heid.” Tot slot biedt ESET gerichte trai-
ningen en certificeringen voor partners. 
“Gelukkig kunnen we weer fysiek onze 
resellers trainen. Het is mooi om te zien 
dat ze niet alleen veel opsteken van de 
trainer, maar ook van elkaar. Zo verho-
gen we het kennisniveau van onze part-
nercommunity.” 
ESET probeert met de initiatieven part-
ners meer te bieden dan alleen tech-
nische oplossingen. Het gaat naast de 
techniek immers ook om awareness bij 
de klant en om het dagelijks monitoren 
van omgevingen en detecteren van in-
cidenten. “Wie met succes wil reageren 
op de gevaren, moet kennis hebben 
van actuele bedreigingen en de manier 
waarop organisaties – en de mensen die 
er werken – daarop moeten reageren. 
ESET heeft deze kennis en expertise 
over drie decennia heen opgebouwd en 
wij delen deze kennis, zowel op interna-
tionaal niveau als in Nederland, graag.” ◾

ESET PROFILEERT ZICH NADRUKKELIJK ALS KENNISPARTNER

‘ We willen Nederland 
veiliger maken’
Veel resellers schakelen over op het aanbieden van diensten. Daarin speelt cyber-
security een steeds grotere rol. Om het kanaal van de nodige kennis en training te 
voorzien, profileert ESET zich steeds nadrukkelijker als kennispartner. Tekst: Mels Dees
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Met kennis het verschil maken
Naast het continu delen van kennis met partners en eindgebruikers, 
neemt ESET ook zijn verantwoordelijkheid bij het voorkomen van 
grootschalige incidenten. Zo bleek recent uit eigen research dat 
een elektriciteitscentrale in Oekraïne werd aangevallen. “Samen met 
het Computer Emergency Response Team ter plaatse en Microsoft 
konden we de centrale beschermen,” geeft Michael van der Vaart 
aan. “Dit toont dat cybersecurity begint bij het onderkennen en 
identificeren van het gevaar en het ondernemen van actie voor de 
impact van een aanval groot is.”
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