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Kennissessie over cybercriminaliteit op 5 oktober
 

Criminaliteit bij u om de hoek! Bent u op de hoogte? 

Inzicht hebben in bedrijfsrisico’s is van belang voor de 

continuïteit van uw onderneming. De meeste 

bedrijfsrisico’s zullen bij u bekend zijn, maar er zijn ook 

risico’s waarbij u misschien niet direct stilstaat. Zo krijgen 

ondernemers steeds vaker te maken met  cyberrisico’s.  

 

Vrijwel dagelijks verschijnen er in de media berichten over 

bedrijven die slachtoffer zijn van internetcriminaliteit. Het is 

belangrijk, dat ondernemingen bewust zijn van de risico’s 

die zij lopen en hoe zij hun digitale weerbaarheid kunnen 

vergroten.  

 

Op donderdag 5 oktober organiseert Eshuis Accountants en 

Adviseurs ’s middags samen met Thales, Centraal Beheer, 

MEPD en JPR Advocaten een bijeenkomst, die volledig in 

het teken van cybercriminaliteit zal staan. 

 

Gastheer deze middag is Thales in Hengelo. Het belooft een 

bijzondere middag te worden. Er komen verschillende 

thema’s aan de orde,  Wat is nu eigenlijk 

cybercriminaliteit?, Hoe kan ik een aanval voorkomen?, 

Wat zijn de gevolgen van een hack?, Wat doet het met mijn 

reputatie? en Wat zegt de wet eigenlijk over 

cybercriminaliteit?  

 

 

 

 

 

 

 

 
Programma 

14:00 uur  Ontvangst bij Thales in Hengelo 

15:00 uur  Welkomstwoord  

  Rik Bakker,  

  partner Eshuis Accountants en Adviseurs 

15:10 uur  ‘Data, het nieuwe goud voor ondernemers’ 

Belangrijk aandachtspunt hierbij is de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van data. Informatiebeveiliging 

kijkt niet alleen naar de vertrouwelijkheid, maar ook 

naar beschikbaarheid en integriteit. 

  Edward Veen,  

  organisatieadviseur Eshuis Organisatieadviseurs 

15:30 uur  ‘Beveiliging van uw onderneming’ 

 Hoe beveiligt u uw bedrijf tegen aanvallen van 

buitenaf en tegen risico’s veroorzaakt door  

onveilig gedrag in uw eigen organisatie?’ 

  René van Buuren, 

  directeur Cybersecurity Thales Nederland 

15:50 uur  ‘Reputatieschade’ 

  Een cyberrisico kan lijden tot reputatieschade. Wat is  

  je reputatie?  

  Hoe kunt u deze beïnvloeden en wat te doen als u  

  met een reputatieschade te maken krijgt? 

  Arnoud van der Bend,  

  accountmanager Centraal Beheer 

16:10 uur  ‘Meldplicht Datalekken in de praktijk’ 

  Wat moet u doen als u een melding krijgt? Welke  

  juridische haken en ogen zijn er verbonden aan de

   aanscherping van de wet? 

  Daarnaast blikt Leonie Ouwersloot vooruit op de 

  Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 

  25 mei 2018 in werking treedt. 

  Leonie Ouwersloot-Koster,  

  advocaat JPR Advocaten 

16:30 uur  Rondleiding bij Thales 

17:30 uur  Napraten met een hapje en een drankje 

 

Bedrijfsbezoek Thales 
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Bedrijfsbezoek Thales 
 

Kennissessie over cybercriminaliteit op 5 oktober 
 

 
Belangrijk: identificatie bij Thales 

In verband met regelgeving bij Thales dient u zich bij 

deelname te legitimeren. Graag ontvangen wij bij 

inschrijving naast uw NAW-gegevens ook het nummer van 

uw geldige legitimatiebewijs (geen rijbewijs).  

Tevens vragen wij u hetzelfde legitimatiebewijs mee te 

nemen bij uw bezoek. Zonder een geldig legitimatiebewijs 

wordt u niet toegelaten door Thales. 

 

Extra informatie 

 Navigatieadres: Robijnstraat 12, 7554 TB Hengelo; aan 

de overkant van de straat is de grote HTSP 

parkeerplaats. 

 Bij aankomst eerst melden bij de ontvangstbalie in het 

Thales kantoorgebouw. 

 Legitimatiebewijs meenemen (verplicht). 

Tip: kom op tijd, omdat de controle van uw 

persoonsgegevens enige tijd in beslag neemt. 

 

 

 

 

 

Aanmelden 

U kunt zich via https://www.eshuis.com/bedrijfsbezoek-

thales aanmelden.  

U ontvangt na aanmelding van ons een bevestiging van 

deelname.  

Aan deze kennissessie zijn geen kosten verbonden. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen, dan kunt u natuurlijk contact met ons 

opnemen: 

 

Rik Bakker 

r.bakker@eshuis.com 

088 - 500 95 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zien u graag op 5 oktober a.s. bij Thales in Hengelo! 
 

 

 

 
 

 
Deze kennissessie wordt georganiseerd door: 
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