Wees Alert Online 2013: samen slim investeren in een veilig
digitaal Nederland
Nederland behoort bij de landen met de meeste internetaansluitingen en de meeste internetbankierende
mensen. We zijn altijd en overal online. Dat geeft Nederland een voorsprong en biedt kansen voor innovatie en
economische groei. Maar het betekent ook dat iedereen zich bewust moet zijn van gevaren en risico’s. Met een
muisklik kun je onbedoeld een heel netwerk besmetten of liggen al je privé- of klantgegevens op straat. Dit
vraagt dat iedereen bewuste keuzes moet maken bij het gebruik, de aanschaf en het onderhoud van ICT , thuis
en op het werk. Zo draagt iedereen bij aan een veilig digitaal Nederland waarin we zorgeloos kunnen profiteren
van de kansen die ICT biedt. Kernboodschap Smart Security: samen slim investeren om van Nederland de
meest open en veilige online samenleving te maken.

Bij in privacy en security in een dag
Het gebruik van clouddiensten en social media is voor menig persoon en bedrijf een zeer normaal onderdeel van
het dagelijks computergebruik.
Veel diensten worden als hosted oplossingen via het internet aangeboden, en vaak is de inschrijving voor een
dergelijke dienst binnen enkele minuten geregeld.
Deze diensten bieden veel beheers-, en gebruiksgemak en verdienen daarom zeker een plaats binnen de
hedendaagse bedrijfsvoeringsystemen.
Toch verdienen ook deze diensten zeker een kritische blik, immers, vaak worden deze systemen ogenschijnlijk
gratis aangeboden aan eindgebruikers, maar waarin zit dan het verdienmodel voor de aanbieder?
In deze workshopserie dagen drie internationaal opererende experts op het gebied van internetapplicaties,
procesoptimalisatie en beveiliging u uit om eens wat dieper stil te staan bij de achtergronden van het
hedendaagse internet. Daarnaast informeren zij u over alternatieve, open-source, systemen waarbij het concept
winstoogmerk een aanzienlijk stuk transparanter blijkt.

Locatie
4MKB Center – Bredewater 16 – Zoetermeer
Aanvang:

9.30u

Einde:

17.30u
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Programma
Tijd

Onderdeel

9.30u – 10.00u

Inschrijving

10.00u – 10.30u

Opening keynote en kennismaking met sprekers

10.30u – 10.45u

Pauze

10.45u – 11.45u

Workshop – Privacy en web analytics

11.45u – 12.00u

Pauze

12.00u – 13.00u

Workshop – Eigen data onder eigen controle

13.00u – 14.00u

Lunchpauze

14.00u – 15.00u

Workshop – Kennis van eigen profielen op Social
media

15.00u – 15.15u

Pauze

15.15u – 16.15u

Workshop – U bent gehackt! Door een ethical hacker

16.15u – 17.30u

Afsluiting en netwerkborrel

Keynote spreker – Georg Greve
Self-taught software developer, traditionally trained physicist, and author of over a hundred articles on various
issues around Free Software. As the founding president of the Free Software Foundation Europe (FSFE) Georg
Greve has over ten years of experience in coordinating interdisciplinary, international activities, often involving
multiple organisations and achieving goals in a variety of environments, including the United Nations, the
European Commission, the International Standardization Organisation and large corporations such as Google.
Having provided expertise on the business application of Free Software and Open Standards to a variety of
companies and entrepreneurs, Georg Greve is among the world's premier experts on these issues. For his
achievements in Free Software and Open Standards Georg Greve was awarded the Federal Cross of Merit on
ribbon by the Federal Republic of Germany on 18 December 2009.

Workshops
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- Privacy en web analytics
Wat betekent de cookie (privacy) wetgeving voor zowel bedrijven als particulieren, waar beschermt het je wel en
niet voor? Welke cookies mogen bijvoorbeeld nog wel geplaatst worden, wat wordt je er wijzer van, hoe zit het
verschil in cookie wetgeving zoals opgelegd in de EU en gehanteerd in NL en bijv het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland?
Daarnaast werpen wij een blik op open source alternatieven voor commerciële statistiekensoftware in relatie tot
de cookiewetgeving. De EU heeft een verordening in behandeling voor de beheersing van persoonsgerelateerde
informatie, dit heeft grote impact op e-commerce bedrijven, zeker wanneer deze gebruik maken van
commerciële analyticssoftware (third party software).
- Eigen data onder eigen controle
Een inzicht in lokale hosted oplossingen voor groupware (email, agenda en bestandsdeling) die kwalitatief en
functioneel kunnen wedijveren met de producten van de grote clouddiensten.
Waarom is het überhaupt van belang om je eigen data zelf te beheren? Wie kan er namelijk dan op dit moment
allemaal aan je data komen in verschillende landen? Wat doen cloud providers zelf met jouw data? Is het
misschien zelfs hun businessmodel om die data te kunnen doorzoeken? Geldt dit dan ook voor bijv. Google
Apps For Business of Microsoft Office 365? Zijn er ook andere cloud oplossingen (bijv MyKolab?) of is je eigen
private cloud opzetten via VPS dienstverleners een werkbaar scenario?
- Kennis van de eigen profielen op social media
Waarom vraagt de VS bij de douane aan sommigen om hun Facebook login? Hoe komt het dat EU
banktransacties effectief gezien via de VS lopen? Kunnen Facebook en Google zomaar jouw profielfoto's
gebruiken voor hun reclames? Maar ook, wat vind een mogelijke toekomstige klant of werkgever of een persoon
of bedrijf online?
De hoeveelheid informatie die over personen en bedrijven, mede dankzij social media, binnen no-time vindbaar
is kan best indrukwekkend genoemd worden. Hoeveel persoonsprofiel is er in enkele zoekopdrachten op te
stellen?
- U bent gehackt! Door een ethical hacker
Door de slimme en uitgedachte technieken plus openbare verkrijgbare hackprogrammatuur is het kinderspel om
uw vertrouwelijke gegevens aan de grote klok te hangen. Cybercriminelen verkopen uw gegevens op de online
zwarte markt als brood bij de bakker. Een workshop om eens wakker geschud te worden.
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Sprekers
Robin Edgar
With a strong international background, Robin Edgar has been exposed to many different cultures from a very
early age. This has affected his views on life and interactions with others, creating a flexible approach to
understanding differing points of view and ways of achieving results.
In an entrepeneurial career Robin Edgar has lead many projects for customers ranging from multinational stock
exchange listed companies to small and medium sized business.
With extensive experience in all aspects of running a business, as well as an IT technical background, his focus
is now on organisational structuring and strategies on all levels as this is what he enjoys most and is best at.
Creating and implementing these in such a way that companies become more efficient and grow is immensely
satisfying.
Hans de Raad
Hans de Raad is een onafhankelijke ICT specialist die zich met name bezighoud op het snijvlak van mensmachine-interactieprocessen.
Onafhankelijke (ICT) specialist, altijd op zoek naar interessante initiatieven op informatie, communicatie en
technisch vlak.
Ervaring met projectmanagement van overheid via MKB tot internetstartups.
Voornaamste motto: ICT moet helpen om een proces te faciliteren, niet dwingen om te herstructureren.
Voornaamste specialismen:
– Begeleiding, workshops en advies in online bedrijfspresentatie
– Open Source toepassingen selectie, begeleiding en advies
– Advies over digitale duurzaamheid, informatie/document management, archivering en Open Standaarden
– Social media strategie, advies en implementatie
– Integratie vraagstukken tussen front/backoffice systemen
– Beveiligingsadvies voor zowel fysieke als digitale kostbaarheden
Wouter Parent
Wouter Parent heeft een enorme passie voor het beveiligen van MKB bedrijven tegen cybercrime. Vanuit zijn
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bedrijf WeSecureIT wordt hij gedreven door de visie om betaalbare, professionele veiligheidsoplossingen
mogelijk te maken voor het kleinere MKB.
Daarnaast verzorgt Wouter lezingen en seminars via zijn bewustwordingsprogramma “U bent gehackt!” via
hackerworkshop.nl.
En als hij niet werkt? Wouter is gek op honden, golf en motorrijden. Hij draagt zijn steentje bij aan de
samenleving door sponsoring van onder andere de stichting Hulphond Nederland.

Locatie
4MKB Center in Zoetermeer
Vanuit het 4MKB Center aan het Bredewater 16 in Zoetermeer doen alle 4MKB ondernemingen zaken met hun
eigen klanten maar ook onder elkaar. Geen enkele onderneming binnen 4MKB is hetzelfde. Ieder heeft haar
eigen specialisme waarvan de ondernemingen onderling gebruik maken als een soort van interne klanten.
Gezamenlijk benadert 4MKB onder één sterk merk de gehele MKB markt. De verschillende 4MKB
ondernemingen bij elkaar, opererend onder eigen naam maar verenigd door 4MKB, creëren de commerciële
slagkracht die gelijk is aan die van een grote organisatie. 4MKB faciliteert hierin. Niet alleen door de naam en de
locatie maar vooral ook door het sturen van het 4MKB concept.
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