
  

 

Uitnodiging: online Masterclass Cybersecurity Awareness 
 
 
Geachte ondernemers,  
 
Op woensdagavond 27 oktober organiseert de gemeente Oudewater in samenwerking met het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een online Masterclass Cybersecurity Awareness. 
U en uw medewerkers zijn hierbij van harte welkom! 

Wat kunt u verwachten? 
Na een welkomstwoord van Burgemeester Danny de Vries zal een consultant van Korper ICT u tijdens 
de Masterclass Cybersecurity Awareness meenemen op reis naar het darkweb, om u daar te laten 
zien wat hackers motiveert en op welke manieren de gegevens van uw onderneming dagelijks risico 
lopen. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn: 

▪ de basisprincipes van een cyberaanval en de wijze waarop hackers een aanval plannen; 
▪ voorbeelden van tools en services die cybercriminelen aanbieden en/of  gebruiken om zeer 

eenvoudig toegang te krijgen tot apparatuur en gegevensdragers; 
▪ de wijze waarop verkregen  gegevens  worden verhandeld en wat er gebeurt met de 

financiële middelen die buit gemaakt worden.  

Nadat u wat bekender bent geworden met de denk- en werkwijze van de hackers, controleren we of 
uw eigen gegevens al in verkeerde handen zijn gevallen en werpen we een blik op de nieuwste 
aanvallen en werkwijzen die u de komende jaren in het nieuws zult gaan zien. Uiteraard zullen we de 
Masterclass eindigen met tips en tricks om uw gegevens in de toekomst zo veilig mogelijk te houden. 
Geen belerende lastige procedures, maar praktische handvaten die u dagelijks kan gebruiken om uw 
onderneming digitaal veilig te houden.   
 
Zorg dat uw bedrijf geen slachtoffer wordt. Kom naar de gratis online Masterclass Cybersecurity 
Awareness en leer wat u kan doen om het risico op cybercrime te verkleinen!  
 
Tijd en locatie 
De online masterclass Cybersecurity Awareness vindt plaats op: 

• Datum en tijdstip: woensdagavond 27 oktober van 19.00 uur tot 20.30 uur.  

• Locatie: online (vergaderlink ontvangt u na aanmelding) 
 

Aanmelden 
U en uw medewerkers zijn van harte welkom. Aanmelden voor de Masterclass Cybersecurity 
Awareness  kan door een e-mail te sturen naar Gaby.deRuiter@hetccv.nl o.v.v. aanmelding 
Masterclass Cybersecurity gemeente Oudewater  
 
Personen die zich hebben aangemeld ontvangen enkele dagen voorafgaand aan de Masterclass een 
e-mail met daarin een vergaderlink om aan de online bijeenkomst deel te nemen.  
 
Graag ontmoeten wij u op 27 oktober! 
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