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Informatieveiligheid in de Overheid:
een kwestie van gedragsverandering?
Op 14 maart 2019 organiseert CKC Seminars de derde editie van het congres
Informatieveiligheid in de Overheid in het Spant te Bussum. Dit jaar gaan we specifiek in op
informatieveiligheid en gedragsverandering.
Hoe om te gaan met groeiende digitale veiligheidsrisico’s? Welke (geopolitieke) trends
kunnen we niet negeren? Bent u al volledig GDPR compliant? Zijn uw medewerkers
doordrongen van het belang en op de hoogte van regels rondom informatieveiligheid?
Hoe verhoudt informatieveiligheid zich tot privacy? Hoe om te gaan met het spanningsveld
tussen regels en ruimte? Op naar een bewuste en veilige overheid!
KEYNOTE SPREKERS BIEDEN U EEN VERNIEUWENDE VISIE EN GAAN IN OP ACTUELE
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN:

FOUNDING PARTNER

Visie
Meer zicht en grip op
informatieveiligheid, nu en
in de toekomst
Topsprekers
Inspiratie van topsprekers
over bewustwording,
organisatorische en
technische aspecten van
informatieveiligheid
Het gesprek
In dialoog en in verbinding,
tijdens het programma,
pauzes en lunch
Inzichten
Ervaringen uitwisselen en
ideeën opdoen tijdens de
praktijksessies
Zingeving & beleving
Laat u tijdens deze dag
voeden met inspiratie en
kennis om zo ook binnen
uw organisatie betere
informatieveiligheid te
realiseren
Kennis
Netwerken met
vakgenoten en loskomen
van de dagelijkse realiteit

· Dagvoorzitter Bas van Gils, Managing Partner, Strategy Alliance en Docent, Hogeschool Utrecht
in het landschap van digitale geopolitiek
· Spelregels
DEELNAME
Don Eijndhoven, CISO, expert en veelgevraagd Spreker op het gebied van cybersecurity
AL VANAF
is kinderspel
· Identiteitsfraude
Maria Genova, Onderzoeksjournalist, Schrijver en Spreker over privacy, identiteitsfraude en
·
·

cybersecurity
Crisiscommunicatie maakt het verschil
Dick van Gooswilligen, Director Crisiscommunicatie, Issues en (Social)Mediatrainingen, Sterk
Werk Communicatie en voormalig Hoofd Crisiscommunicatieteam (CCT) Nationale Politie
Monkey Business
Patrick van Veen, Gedragsbioloog en Directeur, Apemanagement

HOOFDSPONSOR

PARTNERS

SPONSOR

EXPOSANT ISATIS CYBER SECURITY KENNISPARTNER CIP COMMUNICATIEPARTNERS CLOUDWORKS

€ 245,-

IEDERE 2E PERSOON
VAN DEZELFDE
ORGANISATIE BETAALT
SLECHTS 50%!
LET OP: MAXIMAAL
150 DEELNEMERS
ORGANISATIE

• INFOSECURITY MAGAZINE • NAF • PUBLIEK DENKEN

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN VIA WWW.INFORMATIEVEILIGHEIDINDEOVERHEID.NL

3 E EDITIE

• JAARCONGRES EN EXPOSITIE • DONDERDAG 14 MAART 2019 • SPANT! TE BUSSUM

De afgelopen jaren hebben overheidsorganisaties zich in
toenemende mate gerealiseerd dat betrouwbare
informatieveiligheid geen nevenactiviteit, maar een
randvoorwaarde is. Omdat zowel burgers als overheden
veel digitaal werken en belangrijke gegevens digitaal delen
is het belangrijk dat overheidssystemen veilig zijn en
weerstand kunnen bieden tegen aanvallen van binnen en
buiten de organisatie. Daarnaast worden er vanuit
wetgeving steeds strengere eisen gesteld aan het
informatieveiligheidsniveau van overheidsorganisaties.
Toch staat het vakgebied nog steeds in de kinderschoenen.
Het jaarlijkse congres Informatieveiligheid in de Overheid is
daarom specifiek gericht op de bewustwording, organisatorische en technische aspecten van informatieveiligheid.
Er worden visies en ervaringen gedeeld, met als
voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor een
succesvolle invoering van informatieveiligheid.

PARALLELSESSIES
De BIO, de QIS en het ISMS... say what?
Youri Lammerts van Bueren, CISO a.i., Programmamanager
Informatieveiligheid, Provincie Overijssel en Security
Consultant
Een cybercrimineel meldt dat de Rijksdienst voor
Transparante Zaken is gehackt. Wat nu?
Serious Game Crisis (max. 15 personen)
Moderator: Tady Slebioda, Adviseur Communicatie, Centrum
voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)
ENSI-ABC
Sprekers vanuit de twee gemeenten volgen onder leiding van
Peter Holierhoek, Managing Partner, Accoris Audit Services

Privacy aanpak Leidschendam-Voorburg
Michiel Gorsse, waarnemend
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur,
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Jiska Ligtenberg, Functionaris Gegevensbescherming, Gemeente Leidschendam-Voorburg
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BIO’S VAN ONZE KEYNOTE SPREKERS
Bas van Gils is ervaren consultant, trainer en researcher op het
vlak van digitale transformatie. In zijn werk ligt de focus op het
realiseren van ‘de digitale droom’ van klanten. Zijn inhoudelijke
expertise ligt op het vlak van strategie, architectuur, en
datamanagement.
Don Eijndhoven is een expert op het gebied van Cyber Security,
digitale geopolitiek, privacy vraagstukken, informatiebeveiliging
en oorlogsvoering in het digitale domein. Don is ooit begonnen
als helpdeskmedewerker en uiteindelijk doorgegroeid naar IT
architect alvorens de overstap te maken naar informatiebeveiliging.
Hij schrijft periodiek voor diverse websites en tijdschriften en staat geregeld
als spreker op het podium voor onderwerpen zoals digitale spionage en
oorlogsvoering, misdaad via het internet, identiteitsfraude en de
internationale politiek rondom Cyber.
Schrijfster en spreker Maria Genova kwam op haar 19de naar
Nederland. Met een beetje mazzel en heel veel
doorzettingsvermogen lukte het haar om al binnen een jaar in
de journalistiek aan het werk te gaan. Ze studeerde af aan de
Academie voor Journalistiek in Tilburg en werkte voor
verschillende kranten en tijdschriften. Inmiddels heeft ze 9 boeken op haar
naam staan, waaronder een aantal bestsellers.
Maria Genova scheef boeken over hacker en identiteitsfraude, falende
jeugdzorg, loverboys en sexting. Haar tweede boek ‘Man is stoer, vrouw is
hoer’ werd een bestseller. In ‘Vrouwen te koop’ bracht Genova verschillende
misstanden in Nederland aan het licht en dat leidde tot kamervragen. Haar
boek ‘Komt een vrouw bij de h@cker’ werd een hit in het bedrijfsleven.
Dick van Gooswilligen is director crisiscommunicatie, issues en
(social)mediatrainingen bij het Rotterdamse adviesbureau Strek
Werk Communicatie. Zijn specialisatie is het managen van het
crisiscommunicatieproces en het succesvol inzetten van (sociale)
media. Werkte o.a. bij BAM, Shell, Siemens, maar ook 17 jaar bij
de Politie. Was als Hoofd van het Crisis Communicatie Team betrokken bij
tientallen crises/rampen en situaties van maatschappelijke onrust.
Bijvoorbeeld de schietpartij in Alphen a/d Rijn, Project X Haren, de vermiste
broertjes Ruben en Julian, vlucht MH17 de aanslagen in Parijs en Brussel, de
moord op Anne Faber en het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen.
Gedragsbioloog Patrick van Veen (1970) werkt als trainer,
keynote spreker en onderzoeker voor zijn bedrijf
Apemanagement. Vanuit die functie adviseert hij ondernemingen
en probeert hij mensen iets te leren over ons oergedrag.
In de media is hij regelmatig te zien als vaste deskundige bij
Galileo, Tijd voor MAX en RTL late Night.
Hij is schrijver van bestsellers als Help! Mijn baas is een aap, Dierbare collega’s
en Verliefd op je klant. Het motto van Patrick is translating science to
knowledge. Daarmee probeert hij biologische wetenschap toe te passen in
maatschappelijke thema’s.
SPONSOR

EXPOSANT ISATIS CYBER SECURITY KENNISPARTNER CIP COMMUNICATIEPARTNERS CLOUDWORKS

ORGANISATIE

• INFOSECURITY MAGAZINE • NAF • PUBLIEK DENKEN

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN VIA WWW.INFORMATIEVEILIGHEIDINDEOVERHEID.NL

