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ONDERWERPEN VAN HET CYBER SECURITY EVENT
> Hoe u voorkomt dat uw organisatie slachtoffer wordt van cybercrime
> Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners aan   
 innovatieve cyber security oplossingen
> Hoe u cybercrime en datalekken signaleert en aanpakt
> Op welke manier u zich voorbereidt op een mogelijke cyberaanval
> Hoe u adequaat reageert op cybercrime en datalekken

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. 
Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl
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Beveilig informatie 
tegen cybercrime 
en datalekken!
Cybercrime en datalekken kost de Nederlandse overheid en het 
bedrijfsleven jaarlijks meer dan 10 miljard euro. Naast de fi nanciële 
consequenties kan verlies, diefstal en misbruik van persoonlijke 
data, intellectueel eigendom en vertrouwelijke bedrijfsinformatie 
ook ernstige gevolgen hebben voor het imago en de reputatie van 
een organisatie. Uit recente incidenten binnen de overheid en het 
bedrijfsleven blijkt keer op keer dat de bescherming van informatie, 
systemen en de productieomgeving tekortschiet. Uit onderzoek 
blijkt dat slechts één op de vijf organisaties haar beveiliging op orde 
heeft. Bent u wel goed voorbereid?

Onderwerpen van het Cyber Security Event
> Hoe u voorkomt dat uw organisatie slachtoffer wordt 
 van cybercrime
> Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners 
 aan innovatieve cyber security oplossingen
> Hoe u cybercrime en datalekken signaleert en aanpakt
> Op welke manier u zich voorbereidt op een mogelijke 
 cyberaanval
> Hoe u adequaat reageert op cybercrime en datalekken

PROGR AMMA
10 OKTOBER 2017
BIG DATA VALUE CENTER ALMERE

BESTEMD VOOR:
Het Cyber Security Event wordt speciaal georganiseerd 
voor directeuren, security managers en information security 
offi cers werkzaam bij:
> Overheidsinstellingen (rijksoverheid, provincies, 
 gemeenten, politie, openbaar ministerie)
> Semi overheidsinstellingen (onderwijsinstellingen,   
 zorginstellingen)
> Vitale infrastructuur (vliegvelden, treinstations, havens,   
 waterschappen, energieleveranciers)
> Financiële instellingen (banken, verzekeraars)

09.00  Welcome at the exhibition fl oor

09.15  Opening Cyber Security Event
 Hans van Bragt, projectleider bij het Big Data Value 
 Center, een uniek open innovatie platform met een 
 fysieke plek in Almere waar verschillende organisaties 
 en partijen experimenteren met (big) data 

09.30  Opening Cyber Security Hackaton

 HACKATON
 Tijdens het Cyber Security Event vindt er een Hackathon 
 plaats waar young professionals gezamenlijk aan de slag 
 gaan met cyber security vraagstukken.

09.45  Keynote speech Cybercrime en cyberterrorisme
 > Wat is de aard en omvang van cybercrime en 
  cyberterrorisme in NL?
 > Hoe wordt het risico op cybercrime en cyberterrorisme  
  verminderd?
 > Hoe wordt de schade/worden de gevolgen van   
  cybercrime en cyberterrorisme beperkt?
 Jaap Schekkerman, directeur onderzoek bij het Cyber 
 Research Center – Industrial Control Systems, een 
 onafhankelijk internationaal onderzoekscentrum dat 
 onderzoek verricht naar ‘Nation-State sponsort or Rogue 
 Group’ cyber aanvallen op industrial control systems / 
 vitale infrastructuur

10.15  Keynote speech Cyber Security
 > Hoe organiseert u de cyber security en voorkomt u dat 
  uw organisatie slachtoffer wordt van cybercrime?
 > Op welke manier kunt u barrières opwerpen om 
  cybercrime gericht tegen uw organisatie te voorkomen?
 Ben Kokkeler, lector Digitalisering en Sociale Veiligheid 
 bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans 
 Hogeschool

10.45  Coffee break at the exhibition fl oor

11.15  Interactive discussion Privacy & Cyber Security
 > Waarom is het van het grootste belang dat uw 
  organisatie de privacy van burgers waarborgt?
 > Hoe beschermt u persoonlijke data en vertrouwelijke informatie?
 > Op welke manier kan Cyber Security bijdragen aan 
  de bescherming van privacy?
 Ton Siedsma, onderzoeker bij Bits of Freedom, komt op 
 voor vrijheid en privacy op internet



12.00  Cyber Security Challenge

 CHALLENGE 
 Onder begeleiding van een van de partners van het Cyber 
 Security Event gaat u samen met de andere deelnemers 
 aan het event aan de slag met een complex vraagstuk op 
 het terrein van cyber security.

13.00  Lunch break at the exhibition fl oor

 EXHIBITION FLOOR 
 Tijdens de lunchpauze kunt u een bezoek brengen aan de 
 beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en 
 buitenland actief in cyber security ontmoet.

14.00  SESSIONS ROUND 1

14.45  SESSIONS ROUND 2

15.30  Coffee break at the exhibition fl oor

16.00  SESSIONS ROUND 3

16.45  Review Cyber Security Hackaton

17.00  Afterparty at the exhibition fl oor

SESSIONS
Op het Cyber Security Event worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest 
aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

 Uitdagingen van CISO’s en CIO’s3 > Wat zijn de zorgen van CIO’s en CISO’s?
 > Waar liggen hun prioriteiten?
 > Wat zijn de uitdagingen waarmee CIO’s en CISO’s    
  geconfronteerd worden en op welke wijze gaan ze hier mee om?
 Hans van Loon, strategisch adviseur Cyber Security, 
 heeft ondermeer gewerkt voor Fox-IT, TNO, The Hague 
 Security Delta en talloze andere cyberbedrijven

 Big Data Value Center4 > Wat is het Big Data Value Center?
 > Waarvoor kan Big Data een oplossing bieden?
 > Welke rol speelt het Big Data Value Center bij de aanpak   
  van uw Big Data vraagstuk?
 > Wat zijn de ingrediënten van een succesvol Big Data ecosysteem?
 > Welke cyber security risico’s doen zich voor bij de toepassing 
  van Big Data?
 Hans van Bragt, projectleider bij het Big Data Value Center, 
 een uniek open innovatie platform met een fysieke plek in Almere 
 waar verschillende organisaties en partijen experimenteren 
 met (big) data

 Help wie zit er aan uw spullen?1 > Tegen wie moet u uw data beveiligen?
 > Op welk manier kunt u uw data beschermen 
  tegen externen?
 Boudewijn van Lith, Security Solution Consultant  
 bij Micro Focus, houdt zich op Europees vlak bezig met 
 security gerelateerde vraagstukken bij grote organisaties

 De (nieuwe) rol van de politie in cyberspace 2 > Welke rol speelt cyberspace en sociale media in onze 
  samenleving? En wat betekent dit voor de rol van de politie? 
 > Wat zijn de verschillen (de afwezigheid van een fysieke 
  omgeving, tijd en afstand) tussen de cyberspace, sociale 
  media en de echte samenleving? 
 > Op welke manier zijn de virtuele wereld en de echte 
  wereld met elkaar verweven? 
 > Hoe opereert de politie in cyberspace? 
 Steven de Smet, hoofdcommissaris bij de Politie Gent 
 en strategisch adviseur veiligheid en (crisis)communicatie 
 bij de Provincie Oost-Vlaanderen, schreef het boek 
 De nieuwe politie, over de digitalisering en opkomst 
 van sociale media in onze samenleving

 CHALLENGE 
 Onder begeleiding van een van de partners van het Cyber 
 Security Event gaat u samen met de andere deelnemers 
 aan het event aan de slag met een complex vraagstuk op 
 het terrein van cyber security.

EXHIBITION FLOOR
 Tijdens de lunchpauze kunt u een bezoek brengen aan de 
 beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en 
 buitenland actief in cyber security ontmoet.



DATA EN LOCATIE
10 oktober 2017
Big Data Value Center Almere
Voor routebeschrijving zie: www.sbo.nl/cybersecurity 

PERSOONLIJK CONGRESADVIES
Voor inhoudelijke vragen belt u met:

Anja de Greef 
a.de.greef@sbo.nl
040 - 2 972 750 

Participeren aan het event?
Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren 
aan het Cyber Security Event, bijvoorbeeld door een interessant project of 
vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership
Op het Cyber Security Event bieden wij u een platform om uw organisatie te 
tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien.

Uw aanwezigheid op het Cyber Security Event 
Wij bieden u een platform op het Cyber Security Event, waar u in contact 
komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden, een Cyber Security 
Challenge begeleiden of aanwezig zijn met uw eigen stand.

Geïnteresseerd in een samenwerking?
Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het event (bijvoorbeeld door een 
sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer)? 
Neem voor meer informatie contact op met Bas de Kroon (email: b.de.
kroon@euroforum.nl, tel: 06 - 83 38 68 64).

Over het Big Data Value Center
Het Big Data Value Center is een uniek 
innovatieplatform op het gebied van big data 
oplossingen met een fysieke plek in Almere. 
Het Big Data Value Center is een initiatief van 
de Economic Development Board Almere in 
samenwerking met TNO, SURFsara, eScience 

Center, Amsterdam Economic Board en de Economic Board Utrecht. Andere 
partners zijn de Kamer van Koophandel, IBM en KPN.

EENVOUDIG AANMELDEN VIA INTERNET: 
www.sbo.nl/cybersecurity 
U ontvangt meteen uw deelnameticket en uw factuur.
Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card.
Hulp nodig bij online inschrijven? Bel ons op 040 - 2 972 750
of stuur een email naar Anja de Greef : a.de.greef@sbo.nl.

Klantenservice: 040 - 2 974 888

Uw investering

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. 
U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat 
wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan 
derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet 
dat anderen deze gebruiken? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice 
via www.sbo.nl

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert onder de 
vlag van Euroforum, al ruim 40 jaar events, opleidingen en trainingen. In 
samenwerking met vooraanstaande partners, sprekers en docenten zijn we 
leading in het spotten van nieuwe trends, die we vertalen naar inhoudelijke 
opleidingen en innovatieve events. Naast topbestuurders staan game 
changers op het podium, leading topics en disruptieve markten worden 
besproken en communities worden gevormd. Zo maken we vooroplopen in 
uw vakgebied gemakkelijk. Kijk voor ons portfolio op www.sbo.nl 

70113

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. 
Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl
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Werkzaam in de publieke sector

Tot 1 september 2017 Tot 10 oktober 2017

€ 499,- € 599,-

Werkzaam voor de publieke sector

Tot 1 september 2017 Tot 10 oktober 2017

€ 799,- € 799,-


