CYSSEC COMMUNITY SESSIE
Beste genodigde,

Graag willen wij jullie van harte uitnodigen voor de CYSSEC Community
sessie tijdens de: Alert Online Campagne van de overheid.
Wanneer: donderdag 11 oktober 2018
Tijd: 11:00-13:30
Locatie: Evert van den Beekstraat 204, Schiphol
Parkeren op P12 (zie bijlage voor route beschrijving)
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12:00 uur		 Lunch en netwerken
12:30 uur		Presentatie Computest:
Kwetsbaarheden van
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13:30 uur Einde
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Nederland uit om organisaties bewust
te maken, alert te maken en vooral
ook om te informeren wat er op het
gebied van cybersecurity speelt.
Welke kwetsbaarheden zijn voor ons
belangrijk? En wat kunnen we hier
tegen doen?

Cybersecuritybeeld
Nederland 2018
Het CSBN biedt inzicht in de dreiging, het
belang van cybersecurity en ontwikkelingen
op het gebied van cybersecurity die relevant
zijn voor de nationale veiligheid.

Het CSBN is een jaarlijkse publicatie van de
NCTV en komt tot stand in samenwerking
met publieke en private partners.

Lees het hele CSBN op www.nctv.nl

Presentatie Computest
Één van de geïdentificeerde
cyberdreigingen van het NCSC is de
kwetsbaarheid van IoT. Computest
illustreert dit doordat zij auto’s van de
Volkswagen Group hebben gehackt
door gebruik te maken van
de kwetsbaarheden in het
infotainmentsysteem. Ethical hackers
geven antwoord op de vraag: Hoe
kwetsbaar zijn auto’s eigelijk?
Ook vertellen zij meer over hoe ze
Volkswagen hebben benaderd met de
kwetsbaarheden, wat hun reactie was en
waarom het voor organisaties
belangrijk is een responsible disclosure
proces in te richten.
Meld je aan voor dit event door een mail te sturen naar cyssec@schiphol.nl
Introducees zijn van harte welkom!
Vriendelijke groeten,
Het Cyssec-team.
Voor meer informatie over CYSSEC zie bijlage.
Zijn er meerdere mensen binnen je organisatie die deel willen nemen aan de sessie dan kun je de uitnodiging
doorsturen (op deze manier kunnen wij inventariseren wie er allemaal deel zullen nemen).
Vragen & aanmelden introducees
Email: cyssec@schiphol.nl
Telefoon: 06 24 69 73 59

