Datum & Locatie

Woensdag 20 maart 2019
Marine Etablissement Amsterdam
Kattenburgerstraat 7
1018 JA Amsterdam
Gebouw 030 - Thames zaal

Wie ontmoet u?

CEO’s, CI(S)O’s, PFSO’s en HR-medewerkers, PSO’s, CSO’s en andere geïnteresseerden uit Nederland en België.

Wat kost het u?

De deelnamekosten van deze bijeenkomst bedragen per persoon excl. BTW:
Bij aanmelding vóór 8 maart 2019:
Leden: 150 euro / Niet-leden: 195 euro
Bij aanmelding na 8 maart 2019:
Leden: 195 euro / Niet-leden: 235 euro

Bevestiging & Reminder

Na uw aanmelding ontvangt u een bevesti-ging van uw deelname en de factuur. Betalingstermijn: 14 dagen.
Een aantal dagen voor de bijeenkomst
ontvangt u nog een e-mail met daarin de
laatste details.

Aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 15
maart online of door een e-mail te sturen
aan info@portsecuritycenter.eu o.v.v.:
• Bedrijfsnaam
• Naam en voornamen
voluit volgens paspoort
• Functie
• Adres
• Postcode / Plaats
• E-mailadres
• Ordernummer
• BTW-nummer
• Eventuele allergieën

PORT SECURITY CENTER

KEEPING OUR MARITIME WORLD SECURE

Annuleringsvoorwaarden

Onverhoopt verhinderd? Tot twee weken
voor aanvang kunt u kosteloos schriftelijk of per e-mail annuleren. Daarna betaalt
u het volledige deelnamebedrag.

Bewijs van deelname

U ontvangt na afloop een bewijs van
deelname, onder voorbehoud van aanwezigheid en betaling van de factuur.

Wat is Insider threat?
Kan het u ook overkomen?

Organisatie

Port Security Center organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met:

Hoe komt u daar dan achter?
Wat motiveert medewerkers ertoe?
En kunt u daar iets tegen doen?

Verhinderd?

Onze volgende oefeningen zijn op 22 mei, 18 september en 20 november 2019.
Wij kunnen u ook helpen met een maatwerk oefening. Kijk op www.portsecuritycenter.
eu voor meer informatie en alternatieven, of meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Meer informatie?
Port Security Center

Tel. +31 853 011 225 | info@portsecuritycenter.eu | www.portsecuritycenter.eu

INSIDER THREAT

BEDREIGING VAN BINNENUIT. WAT DOE JE ERTEGEN?

Woensdag 20 maart 2019, Marine Etablissement Amsterdam

Corruptie binnen Douane en Politie, fraude bij het Havenbedrijf Rotterdam,
diefstal, drugsuithalers en mensensmokkel bij havenfaciliteiten, lekken van
vertrouwelijke informatie, cybercrime. We zien steeds vaker nieuwsberichten van medewerkers of samenwerkingspartners van een organisatie, die
meewerken aan strafbare feiten: Insider threat.
Als het een ander kan overkomen, waarom u dan niet? Wat motiveert medewerkers hiertoe? Wanneer loopt u een risico? Als het u overkomt, hoe komt u daar
dan achter? En kunt u er iets tegen doen?
Vragen die wellicht ook u bezig houden. Daarom organiseert Port Security Center ditmaal in samenwerking met de AIVD, Nationale Politie, Avanti Organisatie
Advies en Proximities een themabijeenkomst over Insider Threat. We gaan in op:
• wat insider threat is,
• waarom mensen een bedreiging kunnen vormen, en
• wat u ertegen kunt doen om de bedreiging te herkennen én voorkomen.
Aan de hand van aansprekende voorbeelden bekijken we wat de bedreiging kan
inhouden. U kunt daarna zelf beter inschatten in hoeverre insider threat voor u
reëel is en krijgt praktische handvaten voor wat u er zelf tegen kunt doen. Peter
Schaafsma zal deze dag in goede banen leiden.
Waarom deelnemen?
• Tijdens deze oefening krijgt u inzicht in wat insider threat is en leert u van de
professionals wat u ertegen kunt doen.
• U ontvangt na afloop een bewijs van deelname en een factsheet.
• Aan de hand van het geleerde kunt u uw eigen procedures nog eens tegen
het licht houden, zodat u uw deelname kunt opvoeren als ISPS-oefening!
• Netwerk tijdens de inloop, lunch en borrel volop in ongedwongen sfeer met
uw collega’s en maak kennis met uw accountmanager bij de AIVD!

PROGRAMMA
10.00 uur

Inloop

10.30 uur

Opening

10.45 uur
De mens als risicofactor
		Accountmanager Haven - AIVD
11.30 uur
		

U kunt helpen. Graag!
Pierre van Steen - Nationale Politie, Eenheid Amsterdam

12.15 uur

Lunch

13.00 uur
		

Insider threat ontdekken, maar liever nog: voorkomen!
Christa Oskam - Avanti Organisatie Advies

13.45 uur
		

Motivatie
Daan Brink - Proximities

14.30 uur
		

Afsluiting met gelegenheid tot het stellen van
vragen en netwerkborrel

15.30 uur

Einde bijeenkomst

Uw dagvoorzitter

De
sprekers

Peter Schaafsma -

Accountmanager
Haven - AIVD

Pierre van Steen -

Christa Oskam -

Daan Brink -

Peter Schaafsma is Senior Intelligence Officer bij de Landelijke Eenheid Politie. Als
secretaris van het Landelijk Overleg Port
Security en Hoofd van het Nederlandse
Centrale Meldpunt voor ISPS incidenten is
hij breed bekend met incidentmeldingen op
het gebied van Port Security. Peter is tevens lid van het North Atlantic Coastguard
Forum en als zelfstandig adviseur verbonden aan Port Security Center.

De AIVD probeert dreigingen, risico’s en
internationale politieke ontwikkelingen, die
anderen niet kunnen zien en die grote gevolgen kunnen hebben voor de belangen
van de Nederlandse staat, als eerste te onderkennen en te duiden. Zij waarschuwen
anderen hierover, zodat dreigingen en risico’s door hen kunnen worden afgewend.

Pierre van Steen is verbonden aan het
programma ‘Veilig en integer Noordzeekanaal- en zeehavengebied Amsterdam’,
dat i.s.m. publieke en private organisaties
preventieve en repressieve activiteiten realiseert ter verbetering van de veiligheid
en integriteit in het gebied. Bewustzijn
bevorderen, kwetsbaarheid verminderen
en weerbaarheid verhogen zijn hierin belangrijke pijlers.

Christa Oskam CCISO is eigenaar van
Avanti Organisatie Advies, een adviesbureau dat zich richt op informatiebeveiliging.
Hoe zorgt u ervoor dat de continuiteit van
uw organisatie gewaarborgd is, als uw belangrijkste medewerker uitvalt of vertrekt?
Wat doet u als een hacker uw data gijzelt?
Avanti test de informatieveiligheid en begeleidt organisaties bij het verbeteren ervan.

Daan Brink is Managing Partner bij
Proximities. Proximities adviseert bedrijven hoe zij hun bedrijfsactiviteiten
beter kunnen beschermen tegen lokale
risico’s. Zij analyseren de blootstelling van
bedrijven aan dreiging, adviseren over de
effectiviteit van getroffen maatregelen en
helpen het veiligheidsbewustzijn van organisatie en medewerkers te verbeteren.

INSIDER THREAT
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