Uitnodiging Cyber to Go Stiens!
Met uitreiking 4e certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen

20 November 2018

(vanaf 8.00u.)

Een wake up sessie voor ondernemers
Cyber To Go is een initiatief van de stichting Cybersafety Noord-Nederland om de cyberweerbaarheid te verhogen

Vraag je je als ondernemer wel eens af:
@ of je alles goed geregeld hebt in je bedrijf om digitaal veilig te zijn?
@ hoe een hacker te werk gaat?
@ waarom cybercrime jou als ondernemer ook zou kunnen overkomen?
@ hoeveel een kopie van een paspoort of creditcardnummer eigenlijk waard is op Internet?
@ wat de laatste trends zijn op het gebied van cybercriminaliteit?
@ hoe je je telefoon en tablet beter kan beveiligen bij diefstal?
@ wat je zou moeten doen als je bestanden gegijzeld zijn?
Als dit vragen zijn die je wel eens bezig houden, dan is de Cyber to Go-roadshow precies iets voor jou!

Hoe is uw bedrijf of bedrijfswebsite beveiligd tegen
digitale dreigingen? Studenten voeren graag een
Cyber@Work; veilige website, digitale voetafdruk of
technische scan uit.
Stuur voor meer informatie een email naar dhr. R.
Tjoelker (rtjoelker@rocfriesepoort.nl)

Namens De stichting Cybersafety Noord-Nederland nodigen Renze Tjoelker (ROC Friese Poort) en Else Maria van der Meulen, in samenwerking
met de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Stiens, je dan ook van harte uit voor deze ontbijtsessie.

Waar en wanneer:
Dinsdag 20 november van 08:00 tot 10:00 in cultureel centrum ‘de Skalm’. Adres: Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051BR in Stiens

Programma:
08:00 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45
09:00
09:15
09:30

- 09:00
- 09:15
- 09:30
- 10:00

10:00 -		

Inloop met het BoefProof ontbijt en student aan tafel. De student aan tafel laat je zien hoe eenvoudig jij je telefoon kunt beveiligen tegen
diefstal van bedrijfs- en privé gegevens. Daarnaast adviseert de student je over privacy instellingen.
Opening en uitreiking door Else Maria van der Meulen van Data Diensten Fryslân en Burgemeester Ferd Crone. Uitreiking 4e ster
(continue samenwerken) Keurmerk Veilig Ondernemen Stiens door het CCV.
Toelichting over de stichting door Else Maria van der Meulen en Hoodie-op Hoodie-af quiz door Renze Tjoelker
Ervaringsverhalen door Henk van Ee en ondernemers uit Stiens
Demonstratie van Jan Klopper (ethical hacker): hoe gaat een hacker te werk?
Cyber meet-up: met studenten van ROC Friese Poort Cyber@work, NHL-Stenden en de Politie. Met interactieve demo’s over o.a. onveilige Wifi
verbindingen en het hacken van een webcam. Daarnaast staat er een mooie cyber challenge voor je klaar.
Nog even napraten.

Aanmelden of vragen:
Toegang is gratis maar i.v.m. catering horen we graag voor 15 november of je komt. Vol is vol! Stuur een mail met je naam en bedrijfsnaam
onder vermelding van Cyber to Go Stiens naar info@cybersafety-noordnederland.nl
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