Changing Security

De wereld om ons heen verandert snel. Heel snel zelfs. De uitdaging
voor u als beveiligingsprofessional is om voortdurend en proactief te
anticiperen op deze veranderingen. Maar hoe pakt u dat aan?
Het begint met het delen van kennis en ervaring met vakgenoten. En daarvoor
is de VBN Security Summit 2018 een gelegenheid bij uitstek. In de sfeervolle
ambiance van het zeventiende-eeuwse Fort Wierickerschans ontmoet u
andere beveiligingsprofessionals, maar gaat u ook samen met hen in kleine
projectgroepen werken aan richtlijnen, whitepapers en andere tools die
Nederland veiliger gaan maken. En dat mede dankzij uw kennis en ervaring.
Inspiratie haalt u uit de plenaire inleidingen waarvoor sprekers van het hoogste
niveau zijn uitgenodigd, zoals Tweede Kamerlid Kees Verhoeven, terrorismeexpert Beatrice de Graaf en onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid, Dick Schoof.
Zet 8 maart 2018 alvast in uw agenda! Want die dag kunt
u met uw kennis en ervaring concreet, praktijkgericht en
daadwerkelijk bijdragen aan een veiligere samenleving!
Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, voorzitter VBN.

Programma

Na de ontvangst, waarbij u de laatste ervaringen kunt
uitwisselen, start de Security Summit met drie inleidingen
die de veranderingen in de wereld zullen duiden.
Dagvoorzitter Diana Matroos, weet als voormalige
redacteur bij RTL Nieuws hoe zij kennis van
topspecialisten kan omzetten in inspiratie.
Als eerste inleider verwelkomen wij Kees Verhoeven,
Tweede Kamerlid van D66, die onder andere
Terrorisme, Inlichtingendiensten en Cybersecurity in
portefeuille heeft en een bijzondere belangstelling
koestert voor hoe technologie onze samenleving
verandert.
Hoogleraar Beatrice de Graaf,
deed onder andere onderzoek
naar reïntegratie van jihadisten,
zij is thuis in contraspionage en
geheime diensten en een autoriteit
op het gebied van internationale
betrekkingen.
Dick Schoof geeft als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn dekundige visie op de
veiligheidssituatie van nu en morgen.
Het totale veiligheidsveld is nogal breed om in één keer te behandelen.
Daarom gaan de workshops over de deelgebieden Travel Safety &
Security, Drones & Security, Insider Threat en IoT & Cybersecurity.
Aan het einde van de dag zal een begin zijn gemaakt met praktische
richtlijnen op deze gebieden. Werkgroepen van de VBN gaan hier
vervolgens meer inhoud aan geven zodat de VBN Security Summit op
korte termijn ook een bijdrage levert aan een veiliger Nederland.
Aanmelden: www.securitysummit2018.nl

