
ICT is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en raakt meer 
en meer verweven met allerlei maatschappelijke processen. Steeds 
meer apparatuur is verbonden met internet. ICT maakt organisaties 
dan ook kwetsbaar. Het belang van een goede omgang met digitaal 
opgeslagen en uitgewisselde informatie staat buiten kijf. In dat ka-
der verzorgen wij voor de KienhuisHoving Academy een drietal bij-
eenkomsten rondom het thema ICT. 

In onze eerste meeting op 18 maart wordt ingegaan op het thema 
cybercriminaliteit. Cybercriminaliteit blijkt een van de grootste drei-
gingen van dit moment. Cyber security staat daarom volop in de be-
langstelling. Het aantal incidenten dat dagelijks in het nieuws is, laat 
zien dat de digitale weerbaarheid van organisaties nog te wensen 
overlaat. In hoeverre is uw bedrijf hierop voorbereid? 

Onze tweede bijeenkomst op 15 april staat in het teken van contrac-
teren in de cloud. Organisaties besteden hun ICT-dienstverlening 
steeds vaker uit en slaan hun data elders op. Dat heeft voordelen, 

maar brengt ook risico’s met zich mee. Waar worden deze data op-
geslagen? Wie is verantwoordelijk als er privacygevoelige en/of be-
drijfsinformatie wordt gelekt? En zijn uw data ook na het einde van 
de overeenkomst nog beschikbaar? U krijgt van ons enkele prakti-
sche tips en tricks. 

Tot slot staan wij op 13 mei stil bij een uiterst precair en actueel on-
derwerp: privacy. In de Grondwet is verankerd dat onze privacy be-
schermd en geëerbiedigd dient te worden. Maar hoe hiermee om te 
gaan in deze digitale tijd? Wat zijn uw plichten, rechten en verant-
woordelijkheden als u persoonsgegevens van anderen verwerkt? 
Wij vertellen u er graag meer over. 

De digitale wereld verandert snel, de regelgeving daaromtrent ook. 
Zorg dat u op de hoogte blijft!  Meld u aan op 
www.kienhuishoving-academy.nl. 
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