UITNODIGING

PROGRAMMA

IK BEN TOCH NIET HACK!?

18:00 uur
		

Ontvangst met hapje/drankje
Gelegenheid om informatiemarkt te bezoeken

Samen naar een veilige stad

19:00 uur
		

Opening
Avondvoorzitter Jeroen van der Burgt

23-10-2019
NAC Stadion
Breda

Het is bij kenners al langer bekend:
cybercrime gaat een steeds grotere
rol spelen in onze maatschappij. Zo
ook in Breda. Hoe zorgen we ervoor
dat we als stad weerbaar zijn tegen
de gevaren van de toekomst? En wat
betekent dat nu eigenlijk voor u als
ondernemer, bewoner of veiligheidsprofessional? Daar vertellen we alles
over tijdens het congres ‘Ik ben toch
niet hack!?’
Na het congres gaat u niet met lege
handen naar huis, u krijgt een goed
gevulde goodiebag mee en daarbij
toegang tot een online phishing quiz,
mede mogelijk gemaakt door NextTech Security.
Deze conferentie is georganiseerd
in samenwerking met de gemeente
Breda, PVO Zeeland West-Brabant,
het CCV, Ministerie van Justitie en
Veiligheid, politie, Openbaar
Ministerie, Interpolis en Kamer van
Koophandel.

19:20 uur
Xander Koppelmans – Ondernemer en slachtoffer 		
		cybercrime
		
Ondernemer Xander vertelt zijn verhaal over hoe 		
		
hij slachtoffer van cybercrime is geworden, een 			
		waargebeurd verhaal
19:40 uur
		
		
		
20:00 uur

Pauze + informatiemarkt

20:20 uur
		
		

Yolanda van Setten – Cyberofficier Justitie
Regionaal Cyberofficier van Justitie gaat in op de
opsporingskant, wat kan én doet de overheid aan deze 		
“nieuwe” vorm van criminaliteit?

20:40 uur
		
		

Joost Pol – CEO Certified Secure
Opnieuw komt Joost aan het woord en beantwoordt hij 		
de vraag: hoe bescherm ik mezelf tegen cybercrime?

21:00 uur
Afsluiting - CCV-directeur Patrick van den Brink en
		gemeente Breda
		
De gemeente Breda en Patrick van den Brink laten tot
		
slot hun licht schijnen op de vraag: hoe gaan we
		
samen(!) op weg naar een digitaal veilige stad?
21:30 uur

MELD U NU AAN
Het aantal plaatsen is beperkt dus
meld u hier aan vóór maandag
7 oktober 2019.

Joost Pol – CEO Certified Secure
Met welke digitale wereld hebben we nu eigenlijk te 		
maken hebben, hoe makkelijk is hacken? Joost vertelt 		
dit niet alleen, maar laat het ook zien…

Netwerkborrel

