
 

 

 
 
 

 
Geachte ondernemer, 
  
Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst over cyber security op 
  
woensdag 13 juni a.s. bij Bronkhorst High Tech, Nijverheidsstraat 1a, 7261 AK Ruurlo. 
  
Inleiding: 
 
Cyber security: aan de ene kant zijn er steeds meer praktijkcases die de urgentie duiden, maar aan de andere 
kant leven er ook veel mythes. Wat moet je als bedrijf nu wel en niet doen en waar moet je beginnen? Dat zijn 
vragen waar we samen met collega-bedrijven mee aan de slag willen gaan. 
Daarnaast willen we deze bijeenkomst gebruiken om kennis te delen en van elkaar te leren. De bijeenkomst is 
een gezamenlijk initiatief van Brainport Industries, het ACT/ RCT Gelderland en CIVON. Zij hebben bedrijven uit 
hun achterban geselecteerd voor deelname aan deze bijeenkomst. Daarnaast zijn Sandra Konings en Evelien 
Bras aanwezig om hun ervaringen te delen en ons te informeren over bestaande initiatieven op dit gebied. 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor directieleden en ICT-verantwoordelijken van maakbedrijven. Want cyber 
security is niet alleen de verantwoordelijkheid van de ICT-afdeling. Het is een onderwerp wat thuishoort in de 
directiekamer. 
 
Deze bijeenkomst moet gezien worden als een startbijeenkomst om de gezamenlijke uitdagingen helder te krijgen 
en handreikingen te verzamelen om dit onderwerp verder op te pakken.  
Daarnaast is er de wens geuit bij bedrijven om een peergroep rondom ICT-ers te gaan vormen die op regelmatige 
basis bij elkaar komt om gezamenlijk de kennis op dit gebied te vergroten en te professionaliseren. 
  
Doelgroep: Directieleden en ICT-verantwoordelijken industriële bedrijven in Oost-Nederland: 

  
Agenda 

: 
15:30 – 16:00 uur            Inloop en ontvangst 
16:00 – 16:05 uur            Welkom door Henk Tappel, Directeur Bronkhorst high tech 
16:05 – 16:25 uur            Introductie cyber security door Sandra Konings 

          Toenemende digitalisering 

           Dreigingen/aanvallen cyber crime: mythes vs. realiteit 

          Hoe ga je als bedrijf hiermee om, wat moet je zelf doen 
16:25 – 17:00 uur            Overzicht initiatieven: 

           NovelT/BOOST/Fieldlab The Garden/DTC door Evelien Bras 

           Eindhoven Weerbaarheid Centrum Brainport door Sandra Konings 
17:00 – 18:00 uur            Workshops 
       1.     Eindhoven Weerbaarheid Groep - Sandra Konings 
       2.     Samenwerking in de regio/fieldlab/DTC - Evelien Bras, NovelT 
         3.     Friendly fire hackgroep - Jeroen en Tom Salemink 
       4.     Hoe zet je een cyber security strategie op – Jurgen BeSide 
       5.     Of in een groepje zelf aan de gang 
18:00 – 18:30 uur            Plenaire terugkoppeling en vervolg 
18:30 – 19:00 uur            Afsluiting en informeel samenzijn 
  
Via www.brainportindustries.com/nl/berichten/180613-cyber-security-bijeenkomst kunt u aangeven of u wel of niet 

wilt deelnemen aan deze bijeenkomst. 
  
Graag tot ziens op 13 juni a.s. 
 

http://www.brainportindustries.com/nl/berichten/180613-cyber-security-bijeenkomst

