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Thales en ENGIE Laborelec stellen hun expertise ten dienste van
informaticabeveiliging
Op 21 februari vond in het Cyberlab van Thales in Tubeke de eerste editie plaats van de
opleiding die door Thales en ENGIE Laborelec samen wordt gegeven. Deze opleiding, uniek in
zijn soort, bundelt de expertise van Thales op vlak van netwerk- en databasebeveiliging en de
expertise van ENGIE Laborelec op vlak van de bescherming van IT-beheersystemen voor
kritieke infrastructuren en industriële processen.
Er gaat geen week voorbij of de media berichten over een cyberaanval die een organisatie in
moeilijkheden brengt. Bovendien zijn veel bedrijven zich onvoldoende bewust van de risico's van
cyberaanvallen op hun computernetwerk (IT-veiligheid) of op de beheersystemen van hun activa
en productieprocessen (OT-veiligheid). En dat terwijl de federale en regionale overheden van
België het veiligste land van Europa willen maken op het vlak van IT-beveiliging.
Om een antwoord op deze uitdagingen te bieden, hebben Thales en ENGIE Laborelec, elk aan de
top van hun vakgebied inzake IT-beveiliging, besloten hun krachten te bundelen en een
exclusieve opleiding aan te bieden in België.
De cursus bestaat uit twee modules:
A) Basiskennis (3 dagen): deze module behandelt de beste technieken om computersystemen te
beschermen en te controleren, en om zich te beschermen tegen verschillende cyberaanvallen.
B) Gevorderd (3 dagen): deze module biedt simulaties van cyberaanvallen die dicht aanleunen bij
reële gevallen op industriële of kantoorsystemen.
Deze cursussen zijn bedoeld voor IT-managers, leidinggevenden en mensen die verantwoordelijk
zijn voor cyberbeveiliging binnen organisaties die met productiemiddelen en -processen werken.

De cursussen kunnen 8 personen per keer ontvangen en worden in het Engels gegeven in het
Thales Cyberlab in Tubeke.

Michael Marique - Directeur van ENGIE Laborelec : “De collega's van ENGIE Laborelec hebben
een alom erkende expertise ontwikkeld op vlak van industriële systeem- en procesbeveiliging,
met name dankzij hun jarenlange samenwerking met de energiesector. Ik ben bijzonder trots
op de nieuwe stap die wij hebben gezet om samen met Thales deze opleiding aan te bieden.
Dit zal ons in staat stellen nog meer relevante opleidingen aan te bieden om de IT-beveiliging
van onze ondernemingen te verhogen en de continuïteit van hun activiteiten beter te
vrijwaren.”
Alain Quevrin – CEO van Thales Belgium : “Wij zijn verheugd dat wij in ENGIE Laborelec een
toonaangevende partner in dit domein hebben gevonden. Dankzij haar ervaring en
wereldwijde aanwezigheid beschikt zij over de beste voorwaarden om de bedrijfsactiviteiten
op vlak van simulatie en opleiding voort te zetten en te ontwikkelen en om de bestaande
vaardigheden van onze hooggespecialiseerde opleidingsdeskundigen te benutten. Deze
samenwerking zal de positie van Thales België versterken in het zeer specifieke domein van
cybersecurity in Operationele Technologie en zou nieuwe opportuniteiten moeten creëren voor
zowel onze klanten als onze medewerkers.”
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