Persbericht

Naar aanleiding van de explosie aan cyberdreigingen, rekruteert de
Belgische cybersecurity-expert APPROACH actief, vooral in
Vlaanderen.
Antwerpen – 9 november 2020 - Approach gaat tien nieuwe experts in Vlaanderen inhuren om aan
de groeiende behoefte in deze tijden van pandemie te voldoen.

Cyberdreigingen gaan in stijgende lijn in deze tijden van pandemie, zoals opgemerkt door het
Centrum voor Cybersecurity België (CCB) in haar verschillende analyserapporten. Het onderwerp
COVID19 wordt regelmatig gebruikt als lokaas door cybercriminelen. Voornamelijk het online
bestellen van maskers en de pakketleveringen aan huis, werden zwaar benut in e-mails ("Phishing")
en frauduleuze SMS’en ("Smishing"). Het veralgemeende telewerk brengt risico's met zich mee voor
organisaties die niet voorzichtig zijn. Ze worden gedwongen om hun netwerken, applicaties en
gegevens zeer snel open te stellen voor de privé-apparaten en netwerken van hun werknemers en
partners, en zo belangrijke activa in de "Cloud" te plaatsen.
Alle bedrijven zijn betrokken, maar talrijke aanvallen werden onlangs gericht op logistieke groepen,
de financiële sector en de gezondheidssector.
Door de verhoogde vraag van hun klanten, is Approach op zoek naar een tiental nieuwe
medewerkers om haar team in Vlaanderen te versterken. Hiervoor is Filip De Wolf - een erkend
expert op het gebied van cybersecurity en “privacy”, die al diverse strategische functies heeft vervuld
in adviesbureaus zoals PwC, Ascure en VOO (NethysGroup) – in oktober het Approach Team komen
versterken als Directeur voor Vlaanderen.
"Approach is voor mij de Belgische diamant van de cyber security. Haar holistische aanpak, haar team
van meer dan 80 experts, de talrijke referenties in verschillende sectoren (Itsme, Carrefour, Engie,
Isabel Group, NATO, MIVB, Digipolis, SABCA, Euroclear ...), haar ISO 27001 certificering, het label
"VLAIO" in Vlaanderen en haar 20 jaar ervaring vormen een unieke hulp voor bedrijven die hun
cyberveiligheid en hun veerkracht willen versterken." zegt Filip De Wolf.
"We zijn op zoek naar een breed scala aan profielen op het gebied van cybersecurity, governance en
risicomanagement, secure development... om ons team in Antwerpen te versterken. Als u zich wilt
aansluiten bij een bedrijf - in volle ontwikkeling met een sterke basis aan aandeelhouders
vertegenwoordigd door voorzitter Michel Akkermans - waar samenwerking, expertise en menselijke
waarden belangrijk zijn, nodig ik u uit om op onze website de JOBS pagina te bezoeken en contact
met mij op te nemen zodat we elkaar kunnen ontmoeten." vervolgt Filip.

Tot slot nodigt Filip De Wolf ook ondernemers uit: "Als u op zoek bent naar geavanceerde expertise
om uw cyber security behoeften te ondersteunen, bekijk ik graag met u de mogelijkheden!"
Over Approach
APPROACH is een bedrijf gespecialiseerd in cybersecurity. Wij bouwen vertrouwen op voor uw
bedrijf in een digitale wereld.
We rekenen op een grote groep van gecertificeerde professionals om uw cyberbeveiliging en
cyberweerbaarheid te versterken door een meerlaagse beveiligingsstrategie toe te passen op basis
van risicoanalyse.
Met een breed scala aan oplossingen spelen we in op de behoeften van de hele ketting, van definitie
en implementatie, strategie en governance, tot veerkrachtige implementaties voor uw data,
applicaties en infrastructuur. De consulting opdrachten, evaluatie, software ontwikkeling, integratie
van beveiligingsproducten, evenals "Managed Services"maken deel uit van ons dagelijks leven.
Onze inworteling in de cyber-securitygemeenschap, met onze security technology partners,
regulators, verenigingen en universiteiten, maakt ons een belangrijke partner.
APPROACH is ISO/IEC 27001 gecertificeerd als bewijs van onze sterke inzet voor het beschermen van
de gegevens van onze klanten.
APPROACH, opgericht in 2001, groeit voortdurend en heeft meer dan 80 medewerkers verspreid
over twee vestigingen in België.
APPROACH – inspiring the cyber security community.
www.approach.be
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