Uitnodiging
Cybercrime congres ‘Digitaal Veilig’
gratis bijeenkomst voor ondernemers en medewerkers

Met Peter R. de Vries
als dagvoorzitter
3 februari 2020
energiehuis, dordrecht
18.00 - 21.00 uur

Uitnodiging
Cybercrime congres
‘Digitaal Veilig’
Maar liefst 1 op de 5 ondernemers wordt
slachtoffer van cybercrime! Het is de snelst
groeiende vorm van misdaad en het
schadebedrag is ruim 10 miljard per jaar.
En dat terwijl deze vorm van criminaliteit
in veel gevallen voorkomen kan worden.
Ook u kunt voorkomen dat u slachtoffer
wordt. Kom naar deze conferentie
en zorg dat u digitaal veilig bent!
Misdaadverslaggever Peter R. de Vries zal
de bijeenkomst in goede banen leiden.
Datum:
Locatie:

Maandag 3 februari 2020
Energiehuis
Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht

U krijgt praktische handvatten om de
digitale veiligheid te vergroten. Deze
conferentie is ook zeer interessant voor
uw medewerkers. Zij kunnen door een
begrijpelijke vergissing of misleiding
onbedoeld u tot slachtoffer maken.
De bijeenkomst wordt georganiseerd
door de gemeenten in de Drechtsteden
(Alblasserdam, Dordrecht, HardinxveldGiessendam, Hendrik Ido Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) en
het Platform Veilig Ondernemen Rotterdam.
In samenwerking met het CCV, MKB-Rotterdam,
de Veiligheidsalliantie Rotterdam, de politie en het
Ministerie voor Justitie en Veiligheid.

PROGRAMMA
17:00 Inloop met broodjes
18:00 Opening door Peter R. de Vries en
burgemeester W.A. Kolff
18:20 Presentatie Cyberweerbaarheidsnetwerk Drechtsteden (CND)
18:30 Hacker: Hoe digitaal veilig is 		
mijn onderneming?
19:00 Verhaal van een slachtoffer: 		
‘Hoe ik mijn bedrijf verloor 		
door een cyberhack’
19:20 Pauze
19:50 Cybercrimeteam politie: 		
cybercrime en aangifte doen
20:10 Hacker: Hoe kan ik mijn 		
digitale veiligheid vergroten?
20:45 Discussiepanel: deskundigen 		
beantwoorden al uw vragen
21:00 Netwerkborrel en informatiemarkt

Aanmelden
Ga naar www.cybercrimecongres.info en vul
de aanmeldmodule in. Neem voor vragen
contact op met Michael de Man via
06-31680811 of michael.
deman@hetccv.nl.
Deelname is gratis. Let
op: de plekken zijn beperkt en
vol=vol.

