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Start van de landelijke Week van de Veiligheid 
2022 Maak het ze niet te makkelijk.

In ons dagelijks leven zijn we steeds meer 
afhankelijk van digitale technologie voor 
drinkwater, elektriciteit, gezondheidszorg en 
internet. Deze technologie ontwikkelt zich in 
een ongekend tempo en biedt vele kansen. 
De ontwikkeling heeft echter ook een andere 
kant: de digitale risico’s en bedreigingen 
nemen toe waardoor de diensten kunnen 
uitvallen. Om zo’n situatie zoveel mogelijk te 
voorkomen, eventuele gevolgen zo beperkt 
mogelijk te houden en ook weer op te lossen, 
is een betere voorbereiding nodig. Dat begint 
bij het onderkennen van de noodzaak om 
samen te werken tegen de gevolgen van 
cybercriminaliteit.

Al bij een eenvoudige storing van het netwerk 
ervaren we gevolgen. Als er sprake is van 
georganiseerde cybercriminaliteit, gericht op 
bedrijfs- of overheidsprocessen, dan heeft dat 
een enorme impact op mensen, maatschappij 
en economie. Zodra één proces of voorziening 

uitvalt dan kan dat een aaneenschakeling van 
gevolgen hebben. Daarom maken we in Breda 
op het lokale niveau, afspraken tussen private 
en publieke partners met als doel onze vitale 
digitale infrastructuur veilig te houden.

Graag nodig ik u uit om op maandag  
10 oktober 2022 voor de start van de Week 
van de Veiligheid in de Waalse Kerk in Breda. 
De betrokken organisaties combineren 
dit moment met het bekrachtigen van de 
samenwerking voor een Digitaal Weerbaar 
Breda. Tijdens de bijeenkomst nemen we u 
mee in de projecten om de weerbaarheid in 
de regio te vergroten. We verwachten dat u 
met nieuwe ideeën en praktische handvatten 
aan de slag kunt en dat u zich (nog) beter 
kunt voorbereiden op digitale criminaliteit.

De organisaties betrokken bij de lokale 
samenwerking in Digitaal Weerbaar Breda 
tekenen op 10 oktober een convenant en 
verplichten zich hiermee tot structurele 
samenwerking. Ze werken samen om 
maatregelen te nemen die hun digitale 

weerbaarheid vergroot. De vertrouwensbasis, 
opgebouwd vanaf 2020, vormt een stevig 
fundament voor het delen van kennis en 
ervaring. De gezamenlijke organisaties zijn 
nu zo ver dat ook bedrijfsvertrouwelijke 
informatie kan worden uitgewisseld en 
concrete projecten worden opgepakt. Zo tillen 
we onze samenwerking naar een hoger plan. 
De belangstelling voor de regio-aanpak is 
groot ook vanuit Europa. Dit blijkt ook uit de 
financiële bijdrage Europa via het Technical 
Support Instrument: dit is een enorme 
stimulans. Tijdens deze bijeenkomst maken 
we u graag deelgenoot van de kennis en 
ervaringen in de verdiepingssessies. 

Ik hoop van harte u op 10 oktober te ontmoeten 
in de Waalse Kerk in Breda. Voelt u zich vrij om 
deze uitnodiging in uw netwerk te delen. 

Met vriendelijke groet,

Paul Depla, burgemeester 

Voorbereid op cybercriminaliteit  
met Digitaal Weerbaar Breda



Programma

9.15-9.45 uur Ontvangst 

9.45 uur   Welkom en opening van de Week van de Veiligheid door 

Ministerie van Justitie en Veiligheid en Digital Trust Center 

(Ministerie van Economische Zaken)

10.00 uur  Panelgesprek ‘Samenwerken aan digitale veiligheid’ door 

dagvoorzitter Hans Nouwens. De panelleden zijn:  

 •   Olof Suttorp MD MBA, voorzitter Raad van Bestuur 

Amphia Ziekenhuis 

 •   Yolanda van Setten, director Deloitte Forensic & 

Financial Crime

 •   Ron van Brussel, sectorhoofd Dienst Regionale 

Recherche Zeeland-West-Brabant, portefeuille 

cybercrime

 •   Eric van Schagen, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland 

en algemeen directeur Simac Techniek b.v.

10.45 uur  Toelichting op de noodzaak tot samenwerken aan 

digitale veiligheid en inleiding op het convenant ‘Digitaal 

Weerbaar Breda’ door Paul Depla, burgemeester van Breda 

11.00 uur  Ondertekenen van het convenant ‘Digitaal Weerbaar 

Breda’ door de 10 samenwerkende organisaties 

11.15 uur Pauze 

11.30 uur  Start van de verdiepingssessies: 

 1.   Over de ervaringen hoe je kunt  

‘bouwen aan vertrouwen’ en 

 2.   Praktische handvatten voor de ‘ 

Digitale veiligheid op bedrijventerreinen’. 

12.30 uur  Afronding verdiepingssessies 

12.40 uur  Lunch en gelegenheid tot netwerken

14.00 uur Einde programma 

Samenwerkende partners Digitaal Weerbaar Breda 

•   Agentschap Telecom,  

ministerie van Economische Zaken 

•  Amphia Ziekenhuis 

•  Connected Worlds 

•  CM.com 

•  Cybercrime Info  

•  DataExpert 

•  Gemeente Breda 

•  Politie Zeeland-West-Brabant 

•  Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

•  Waterschap Brabantse Delta 

Meld u hier aan voor de sessie van uw voorkeur

Meer informatie 

•   Heeft u inhoudelijke vragen over het programma dan kun u contact 

opnemen met Hans Nouwens, projectmanager Smart City,  

h.nouwens@breda.nl of 06 - 21 85 44 61.

•   Voor vragen over uw aanmelding of praktische zaken kunt u contact 

opnemen met Angelique Heijblom, projectmedewerker Weerbare Stad, 

ajhp.heijblom@breda.nl of 076 - 529 33 43.  

http://www.breda.nl/aanmelden-week-van-de-veiligheid/formulier
mailto:ajhp.heijblom@breda.nl

