Jip en Janna?
Een doeltreffende invulling van Cybersecurity omvat een mix van
maatregelen. Technische maatregelen, coaching van medewerkers en
het inrichten van de organisatie. Uit de recent gepubliceerde
"Nationale Cybersecurity Monitor 2020" blijkt dat de aandacht nu aan
het verschuiven is naar de mens.
Voor bedrijven die al een aantal technische maatregelen hebben
genomen, blijkt medewerkersbewustzijn nu de hoogste prioriteit te krijgen. Medewerkers worden
vaak verplicht om belangrijke informatie tot zich te nemen met behulp van allerlei
trainingstechnieken, waaronder e-learning. Probleem met veel van deze technieken is dat ze vaak
niet erg flexibel zijn, ten koste gaan van productiviteit en duur zijn. Bovendien blijkt het effect van
eenmalige trainingen in de praktijk snel te verdwijnen.
e-Learning is niet populair onder medewerkers. Wat veel beter aanslaat is om het onderwerp
regelmatig te bespreken, via een handzaam systeem. Daarom is de Janna Coaching App ontwikkeld.
Een toegankelijk systeem met een vriendelijke interface. Te gebruiken op een smartphone, tablet of
PC. Janna hanteert als motto: 100 keer 1 minuut is beter dan 1 keer 100 minuten om ergens
vertrouwd mee te raken.
De Janna voordelen zijn significant:
•
•
•
•

De informatie wordt gepresenteerd in de vorm van een dialoog. Dat
is een natuurlijke manier van communiceren en trainen en daar
komt ook de benaming: “Janna personal coach” vandaan.
Jip en Janna taal. De toonzetting van Janna maakt ook gecompliceerde onderwerpen goed
toegankelijk, voor iedereen, of die nu technisch is of juist niet.
Informatie is verdeeld over korte, begrijpelijke onderwerpjes, die vaak in minder dan 1
minuut kunnen worden besproken.
Janna benadert gebruikers enkele malen per week met een nieuw onderwerp. Er wordt
ingespeeld op de actualiteit en ook op onderwerpen die specifiek voor een doelgroep van
belang zijn.

Janna kan direct worden ingezet als coach voor medewerkers op het gebied van
Informatieveiligheid en privacybescherming. De abonnementsvorm maakt Janna tot een Awareness
as a Service oplossing.
Janna benadert gebruikers tweemaal per week met een dialoog van ongeveer 1 minuut. Dat kost
nauwelijks tijd en is vanwege de hoge herhaling uiterst effectief. Janna begrijpt dat de meeste
gebruikers vooral graag in “Jip en Janna” taal willen weten wat ze moeten doen en wat ze moeten
laten.
Janna, de Personal Coach voor cybersecurity en privacybescherming kan bij elke organisatie direct
aan de slag.

