Save the date
Ondernemersontbijt ‘Digitaal Veilig’
gratis bijeenkomst | 5 oktober 2020 | 08.00 - 10.00 uur

Op 5 oktober start de Week van de
Veiligheid. Dit jaar staat deze in het
teken van weerbaarheid. Hoe kunnen
ondernemers en burgers weerstand
bieden tegen criminaliteit?

Maar liefst 1 op de 5 ondernemers wordt
slachtoffer van cybercrime. Het is de
snelst groeiende vorm van misdaad en het
schadebedrag is ruim 10 miljard per jaar.
En dat terwijl deze vorm van criminaliteit
in veel gevallen voorkomen kan worden.
Ook u kunt uw kans om slachtoffer te
worden verkleinen. Maak twee uur tijd in uw
agenda en zorg dat u digitaal veiliger kunt
ondernemen!
Utrecht en de regio Midden-Nederland staan
bekend als een van de meest innovatieve
en concurrerende regio’s van Europa.
Tegelijkertijd ondervinden veel Utrechtse
bedrijven, ondernemers en zzp-ers de
gevolgen van de coronacrisis. Veel bedrijven
zijn tijdelijk gesloten geweest of konden
minder klanten ontvangen. Andere bedrijven
zien hun omzet krimpen. Dat maakt
sommige ondernemers extra kwetsbaar
voor de gevolgen van cybercrime. Een hack,
ransomware, virussen, malware: dat kunt u
er nu niet bij hebben. De gemeente Utrecht,
het Platform Veilig Ondernemen MiddenNederland (PVO), het RIEC Midden-Nederland
en het Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid (CCV) organiseren daarom
een ondernemersontbijt over veilig digitaal
ondernemen in de Week van de Veiligheid.

Uitnodiging
Ondernemersontbijt
‘Digitaal Veilig’
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

Maandag 5 oktober 2020
08.00 - 10.00 uur
Volgt nog, maar zal in 		
Utrecht zijn

U krijgt praktische handvatten om de
digitale veiligheid te vergroten. Deze
bijeenkomst is ook zeer interessant voor
uw medewerkers. Zij kunnen door een
begrijpelijke vergissing of misleiding
onbedoeld uw onderneming tot slachtoffer
maken. Tijdens de bijeenkomst is voldoende
gelegenheid om vragen te stellen aan
de securityexperts, betrokkenen van de
gemeente en het CCV.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij gaby.deruiter@
hetccv.nl. Deelname is gratis. Locatie en
programma worden later bekend gemaakt.
Bij het organiseren houden wij rekening met
de maatregelen in het kader van corona.
Mocht de situatie daar aanleiding toe geven,
zal de bijeenkomst digitaal plaatsvinden.
Hierover krijgt u vanzelfsprekend bericht.
Let op: de plekken zijn beperkt en vol=vol.

