
 

NRC Live: Cybersecurity 
Nederland digitaal weerbaar,  
maar hoe dan? 
 
 
Dreiging van cybercrime neemt toe, verdediging blijft achter 
Kabinet Rutte III trekt 95 miljoen per jaar uit om de cyberveiligheid en de aanpak van cybercriminaliteit in 
Nederland te verbeteren. Maar 100% digitale veiligheid bestaat niet, dus waar neem je als bedrijf genoegen mee? 
 
Ben jij al goed voorbereid op een hack? 
Twee op de drie ondernemers in Nederland krijgt te maken met cybercriminaliteit. Wat kun je zelf doen op het 
gebied van cybercrime en wat besteed je uit? Tijdens deze serie van vijf avonden hoor je waar je kunt beginnen, 
welke stappen je preventief kunt nemen om de risico’s in te perken en hoe je bewustzijn onder werknemers en 
klanten creëert.  
 
Ga in gesprek met koplopers en specialisten 
We starten met een inspirerende avond over het cyberlandschap van Nederland en de nieuwste trends, in de andere 
avonden kijken we naar: de menselijke factor, de risico’s van werken in de cloud, wat te doen als je gehackt bent en 
als laatst hoe je er voor kunt zorgen dat je cybercriminelen een stap voor kunt zijn. Laat je tijdens deze vijf avonden 
prikkelen door vooraanstaande sleutelspelers en experts, met onder anderen:  

- Peter Zinn, Sr. High Tech Crime Advisor KLPD 
- Joshua Crumbaugh (VS), Professional Hacker & CEO People Sec 
- Lokke Moerel, Hoogleraar ICT-recht Tilburg University 
- Erik de Jong, Chief Research Officer Fox-IT 
- Mirjam Elferink, Advocaat-partner Elferink & Kortier Advocaten 

Aanmelden 
Kaarten voor één avond of de gehele serie zijn online te bestellen 
www.nrclive.nl/cyberserie. 

- Losse avond, kosten €59,- (excl. btw) 

- De hele serie, kosten € 236,- (excl. btw) – 1 avond gratis 

Data cyberserie | mei – oktober 2018, locatie Den Haag 

• Avond 1: Cyber tech & trends  | Dinsdag 29 mei 2018  

• Avond 2: De menselijke factor | Dinsdag 19 juni 2018 

• Avond 3: Cyber & de cloud | Dinsdag 3 juli 2018 

• Avond 4: Gehackt! | Dinsdag september 2018 

• Avond 5: Van beveiliging naar weerbaarheid | Dinsdag 2 oktober 2018 

Over NRC Live  

NRC Live is de kenniseventstak van NRC Media. Met exclusieve bijeenkomsten voor professionals die openstaan voor 

nieuwe inzichten. NRC Live stelt de juiste vragen, op het juiste moment en brengt sleutelspelers en opinieleiders uit 

bedrijfsleven, wetenschap en overheid samen. Zo wil NRC Live relevante discussies aanjagen. Antwoorden vinden 

op pijlsnelle economische en maatschappelijke veranderingen met zakelijke impact. Lees meer over NRC Live. 

https://nrclive.nl/over-nrclive/

