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Het Belgische filiaal van Cisco Systems heeft meer dan 600 vrijwilligers gemobiliseerd in het 
kader van de sensibiliseringscampagne Peeceefobie (www.peeceefobie.be). Dat is een 
initiatief van de federale overheid (Fedict), de sectorfederatie Agoria die de technologische 
industrie in ons land vertegenwoordigt, de academische wereld en de bedrijfswereld. Cisco is 
een van de hoofdsponsors van de campagne. Die moet meer mensen ertoe aanzetten om 
de computer en het internet te gebruiken én dit op een veilige manier te doen. 
 
In een eerste fase van de campagne, die op 24 oktober van start ging, is er vooral informatie 
verstrekt aan de bevolking. Zo werden er een drietal callcenters ingericht, waar burgers op 
een snelle en goedkope manier professioneel advies over veilig computer- en internetgebruik 
konden inwinnen. Daarnaast zijn er bijna een half miljoen informatieboekjes en -folders 
verspreid, onder andere via postkantoren.  
 
In een tweede fase konden burgers via de callcenters ook een persoonlijke afspraak maken 
met een computerspecialist of RYSA (Responsible Young Security Agent, naar analogie met 
de Responsible Young Drivers of RYD, die actief zijn op het vlak van verkeersveiligheid). Op 5 
of 12 november kwam die dan bij hen aan huis om een diagnose op maat te stellen en extra 
beveiligingstips te geven in functie van hun specifieke problemen.  
 
Als een van de hoofdsponsors van het project stond Cisco mee in voor het bemannen van 
de callcenters en het mobiliseren en coördineren van de RYSA's. Daarvoor kon Cisco onder 
meer een beroep doen op de eigen medewerkers maar ook op de inzet van studenten en 
docenten van de hogescholen en opleidingsinstituten die aangesloten zijn bij het Cisco 
Networking Academy Program (meer info onderaan en op www.cisco.com/go/netacad).  
 
"We hebben meer dan 500 vrijwilligers uit twaalf van onze academies bereid gevonden om 
als RYSA of pc-dokter een aantal huisbezoeken af te leggen. Via de Peeceefobie-website en 
de callcenters hebben we bijna 1500 aanvragen gekregen om een RYSA te sturen. Op de 
helft daarvan zijn we effectief ingegaan", zegt Filip Van Bel, die de sensibiliseringscampagne 
voor Cisco mee heeft ondersteund. "Voor de callcenters hebben zich nog eens meer dan 
150 studenten als vrijwilliger aangeboden. Dat brengt het totale aantal vrijwilligers op meer 
dan 600. Ten slotte hebben we ruim 60 instructeurs speciaal getraind voor dit initiatief, zodat 
alle vrijwilligers verzekerd waren van een goede begeleiding." 
 
"Bij mijn huisbezoeken was ik onder de indruk van hoe het niet moet", zegt Bram Verdegem, 
student aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven in Gent en een van de vrijwilligers die als 
RYSA de baan is opgegaan. "Virusscanners die niet werkten, programma's om spyware te 
verwijderen die eigenlijk niet gebruikt werden, updates die niet werden uitgevoerd, en ga zo 
maar door. Mensen denken snel dat ze overweg kunnen met een pc en staan niet altijd stil 
bij de gevolgen. Veel mensen weten in feite niet hoe onveilig hun computer wel is. In die zin 
vond ik dit initiatief niet alleen leerzaam maar ook zeer zinvol. Ik ben dan ook blij dat ik eraan 
meegewerkt heb." 
 
"Als marktleider in netwerkbeveiliging willen wij ons niet beperken tot het ontwikkelen van 
steeds nieuwe en betere producten. Technologische innovaties zijn immers zinloos, als onze 



samenleving, of toch een belangrijk deel ervan, ze niet kan bijbenen of verwerken. Daarom 
investeren wij al sinds 1997 in formele opleidingsprogramma's en kennisoverdracht via onze 
eigen netwerkacademies. Met hen en met de overheid werken wij ook samen om het ICT-
bewustzijn in onze samenleving te stimuleren en een correct en veilig gebruik van informatie- 
en communicatietechnologie te promoten. Wij hebben dan ook zonder veel aarzelen onze 
schouders gezet onder deze sensibiliseringscampagne", besluit Pol Vanbiervliet, algemeen 
directeur van Cisco Systems België en Luxemburg.  
 
 
Over het Cisco Networking Academy Program 
Het Cisco Networking Academy Program is een samenwerking tussen Cisco en onderwijsinstellingen, bedrijven, 
overheden en sociale organisaties overal ter wereld. Sinds 1997 leren studenten via het Cisco Networking Academy 
Program hoe ze computernetwerken moeten ontwerpen, bouwen en onderhouden. Het programma bereidt de 
studenten voor op de groeiende behoefte aan gespecialiseerde informatici en doet voorts dienst als volwaardig 
model voor e-leren.  
Onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten die aansluiten bij het programma genieten praktische en financiële 
voordelen. Cisco ondersteunt de opleiding van docenten en stelt de inhoud van de cursussen en een Learning 
Management System (LMS) ter beschikking. Voorts kunnen docenten alle dagen van de week en dag en nacht 
terecht bij een hulplijn met al hun vragen over de cursus netwerkbeheer. Tot slot kunnen de aangesloten scholen 
tegen een voordelige prijs labo's installeren waar studenten en docenten technische proeven kunnen uitvoeren en 
oefeningen maken. De scholen blijven vrij wat de praktische organisatie van de cursussen betreft. Afstandsleren, 
doceren voor een klas of een combinatie van beide behoren allemaal tot de mogelijkheden. Momenteel zijn er 
meer dan 11.000 netwerkacademies van Cisco in ruim 155 landen over de gehele wereld, met in totaal meer dan 
1,8 miljoen ingeschreven studenten, waarvan ongeveer 300.000 in Europa. 
Meer info op http://www.cisco.com/go/netacad 
 
 
Over Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems, wereldwijd marktleider in netwerksystemen voor het internet, onderscheidt zich al 20 jaar door zijn 
technologische innovatie, zijn commerciële leiderspositie en zijn sociaal engagement. Individuen, ondernemingen 
en overheden maken gebruik van Cisco's hardware, software en diensten om intelligente netwerken te bouwen op 
basis van het Internet Protocol (IP). Dankzij de netwerktechnologie van Cisco kunnen overheden en ondernemingen 
hun productie- en concurrentiekracht versterken en de tevredenheid van burgers en klanten verhogen.  
Cisco Systems werd opgericht in 1984, heeft wereldwijd meer dan 35.000 werknemers in dienst en sloot het voorbije 
boekjaar af met een totale omzet van 24,8 miljard dollar. In België en Luxemburg telt Cisco Systems 60 medewerkers. 
Lokale referenties zijn onder meer Accenture, Arinso, Auxifina, AZ Sint-Lucas, BASF, Brico International, Centre 
Hospitalier Psychiatrique de Liège, Delcredere, Eli Lilly, FEDICT, Federale Overheidsdienst Financiën, Federale 
Overheidsdienst Personeel & Organisatie, Fortis, Mercator Bank & Verzekeringen, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, NAVO, Novo Nordisk, Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, RTBF, SD 
WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, Thermote & Vanhalst, Toyota TMME, TUI Belgium Distribution, UCB, Volvo, VRT en 
Zenitel. 
Meer info op http://www.cisco.be en http://cisco.com 
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