IP-Zorg webinar Ransomware 14 oktober 2021

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}} {{achternaam}},
In deze Nieuwsbrief informeren we je over het IP-Zorg webinar "Ransomware" op 14 oktober. Je kunt je aanmelden.
Wij hopen je te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
het Bestuur IP-Zorg

Webinar Ransomware

Over de sprekers

Ransomware, hoe kun je het voorkomen en wat moet
je doen wanneer het je overkomt?

Jan Hanstede
Jan is werkzaam als security specialist bij Z-CERT. Hij
houdt zich binnen Z-CERT bezig met digitale dreigingen.
Hij ontwikkelt bijvoorbeeld het jaarlijkse dreigingsbeeld,
schrijft whitepapers en spreekt op bijeenkomsten of
webinars over cyberdreigingen. Daarnaast ondersteunt hij
het operationele team bij incident response en bij het
opsporen van kwetsbare systemen. Door zijn werk in de
praktijk kijkt hij vanuit het perspectief van een hacker naar
de zorg. Dit helpt om zorginstellingen weerbaarder te
maken tegen cyberdreigingen.

Ransomware (gijzel-software) behoort tot de grootste
internetgevaren. Wat is het? Wat doet het? Hoe kun je je
organisatie er tegen wapenen?
Ransomware heeft een enorme impact. Je kunt
ongemerkt grote hoeveelheden bestanden, inclusief
aangesloten back-ups verliezen. Criminelen richten zich
steeds vaker op bedrijven en instellingen omdat daar veel
geld te halen valt.
Peter van der Zwan, voorzitter van Stichting IP-Zorg, gaat
hierover in gesprek met Jan Hanstege die zich hier
binnen Z-CERT (Zorg-CERT) mee bezig houdt en met Ivo
van Heerden, werkzaam bij een grote zorginstelling. Zij
schetsen een beeld hoe hiermee om te gaan. Met volop
tips en valkuilen uit hun eigen ervaring.

Datum en aanmelden
Datum en tijd
14 oktober 2021, 15:00 - 16:30 uur.
Aanmelden
Stuur een mail aan secretaris@ip-zorg.nl met je naam en
tekst: "aanmelding webinar Ransomware"
Enkele dagen voor het webinar ontvang je een link naar
de Teams meeting.

Save the date
Het IP-Zorg Webinar op 25 november (15:00-16:30)
heeft "Informatieuitwisseling in het sociaal domein"
als onderwerp.

Ivo van Heeren
Ivo is werkzaam als Information Security Officer en
Functionaris Gegevenbescherming bij Mijzo. Mijzo is een
fusieorganisatie die op 1 januari j.l. is ontstaan uit de VVT
instellingen De Riethorst Stromenland, Volckaert en
Schakelring. Voor de fusie was hij sinds eind 2017 voor
alle 3 de organisaties al werkzaam als FG. In oktober
2020 is hij door de Raad van Bestuur benaderd met de
vraag of hij ook de ISO-functie op zich zou willen nemen.
Tot eind 2017 heeft hij ruim 17 jaar gewerkt als systeemen netwerkbeheerder bij De Riethorst Stromenland. De
laatste jaren kwam de nadruk steeds meer te liggen op
gegevensbescherming en technische beveiliging.

Aanleiding voor dit webinar is de
publicatie van de Tien gouden tips
tegen ransomware van Z-Cert.

Informatie over IP-Zorg
Algemene informatie over Stichting IP-Zorg
Informatie voor Kennispartners
Secretariaat: Zaagmolenlaan 4
3447 GS WOERDEN
LinkedIn

Website

KvK: 76097854

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat u zich daarvoor heeft opgegeven, of bij de Stichting IP-Zorg bent aangesloten, deelneemt of heeft
deelgnenomen aan één of meer Werkgroepen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@ip-zorg.nl toe aan uw adresboek.

