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SYMPOSIUM CYBERCRIME
KVNRO SYMPOSIUM OVER CYBERCRIME
Nut en noodzaak van civiel-militaire
samenwerking. 20 november 2014 op de
KMA te Breda. Bescherming tegen
moedwillige en grootschalige verstoringen
van ICT-voorzieningen en ICT-infrastructuur
heeft een hoge prioriteit op de nationale
veiligheidsagenda.
Het symposium zal een middag in beslag
nemen en zal dynamisch en interactief van
karakter zijn. In grote lijnen bestaat het
symposium uit 3 delen. De Nationaal
Coördinator Terrorisme en Veiligheid
(NCTV) Dick Schoof, de Commandant der
Strijdkrachten (Tom Middendorp), de
Portefeuillehouder Crisisbeheersing van het
Veiligheidsberaad (Antoin Scholten) en een
bestuurslid van De Nederlandsche Bank
(Freek Elderson) zullen allen vanuit hun
perspectief hun visie geven op cybercrime,
ICT uitval en daarbinnen de mogelijkheden
van civiel-militaire samenwerking.

Every soldier must know, before he goes into
battle, how the little battle he is to fight fits into
the larger picture, and how the success of his
fighting will influence the battle as a whole.
Montgomery

AANMELDEN:
Het symposium staat open voor maximaal 500
deelnemers. De organisatie streeft daarbij naar een
evenredige verdeling van vertegenwoordigers uit het
civiele veiligheidsdomein, militairen/burgers
werkzaam binnen defensie en reservisten die
werkzaam zijn in de veiligheidssector c.q. daar veel
belangstelling voor hebben. U kunt zich aanmelden
door het aanmeldingsformulier (zie website) in te
vullen en te mailen naar: symposium@kvnro.nl.
WANNEER:
donderdag 20 november tussen 12.00 en 18.00 uur,
aansluitend aperitief en buffetdiner tot 19.30 uur.

Indien u in uniform komt, houdt u dan
rekening met de aanwijzingen die betrekking
hebben op het reizen in uniform.

Aansluitend zal er een paneldiscussie plaatsvinden aan de hand van een casuïstiek met
filmbeelden, waarbij meer naar de operationele problemen wordt gekeken. In dit panel
zitten vertegenwoordigers van de bancaire sector, de cybersecurity raad, Brinks
geldtransport, KPN, de Nationale Politie, de Landelijke Operationele Staf en defensie.
Tot slot zal Rob de Wijk zijn scherpzinnige zienswijze geven op welke terreinen de vitale
infrastructuur gebaat is bij een goede voorbereiding en waar verbeteringen mogelijk zijn in
de civiel militaire samenwerking binnen de kaders van het geschetste dreigingsbeeld.

