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Cyber Security Week: Together we Secure the Future 

25-29 september 2017, Den Haag 

 

Van 25-29 september vindt in Den Haag de tweede editie van de internationale  

Cyber Security Week plaats. Tijdens meer dan 70 evenementen zullen honderden experts 

op het gebied van internetveiligheid en cybercrime afkomstig uit overheid, bedrijfsleven 

en wetenschap gedurende een week hun kennis delen, de laatste ontwikkelingen 

bespreken en nieuwe innovatieve ideeën pitchen. Samen gaan ze op zoek naar innovatieve 

oplossingen voor één van de grootste uitdagingen in onze moderne, digitale wereld:  

hoe verzekeren we ons van een veilige cybertoekomst? Belangrijke onderdelen van de 

Cyber Security Week zijn de Europol-INTERPOL cybercrime conferentie en de finale van 

de EC-Council hacking competitie Global CyberLympics.  

 

De urgentie van het vraagstuk kan niet overdreven worden. Gehackte Amerikaanse verkiezingen 

en de recente aanval met WannaCry-gijzelsoftware zijn slechts twee voorbeelden van 

verontrustende acties die onze digitale wereld flink kunnen ontregelen en daarnaast enorme 

economische schade kunnen berokkenen. Nederland heeft als internationaal dataknooppunt en 

digitale toegangspoort tot Europa een belangrijke taak om de strijd met deze bedreigingen aan te 

gaan en de cyberveiligheid van onze vitale infrastructuur maximaal te garanderen. 

 

Deelnemende partijen aan de Cyber Security Week zijn Europol, INTERPOL, NATO, 

vertegenwoordigers van verschillende Europese veiligheidsclusters uit o.a. de UK, België, 

Duitsland en Frankrijk en vele grote en kleine bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in cyber 

security. Via seminars, lezingen, workshops, challenges en showcases krijgen de deelnemers en 

bezoekers van de CSW de laatste ‘ins en outs’ te horen op het gebied van cyberveiligheid en 

worden ze uitgedaagd om hun kennis te delen, aan te scherpen en in te zetten. 

 

De Cyber Security Week is een initiatief van The Hague Security Delta (HSD), het toon-

aangevende veiligheidscluster in Europa waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen 

samenwerken op het gebied van cyber security-innovaties en kennisontwikkeling, nationale en 

stedelijke veiligheidsvraagstukken, de bescherming van vitale infrastructuren en binnen het 

forensisch werkveld. Veel programmaonderdelen van de CSW zullen plaatsvinden op de campus 

van HSD maar ook andere locaties in Den Haag – de internationale stad van Vrede, Recht en 

Veiligheid - zullen het toneel vormen waaronder het WTC, de Fokker Terminal en New Babylon. 

 

De Cyber Security Week wordt geopend door de loco-burgemeester van Den Haag, Saskia 

Bruines. Bruines: “Cyber security is één van de grootste uitdagingen van onze moderne 

maatschappij. Internationale samenwerking en het delen van kennis is hierbij cruciaal. Daarnaast 

biedt het ook grote zakelijke kansen. Het is om die reden dat Den Haag zichzelf heeft ontwikkeld 

tot een belangrijk internationaal centrum voor cyber security. De organisatie van de Cyber 

Security Week is daar een mooi voorbeeld van.” 

 

Meer informatie over het programma vindt u op: www.cybersecurityweek.nl 

 
 

http://www.cybersecurityweek.nl/


…………………………………………………………………………………………………………… 

Noot voor de redactie: 

 

De Cyber Security Week is een initiatief van The Hague Security Delta in samenwerking met 

InnovationQuarter, de gemeente Den Haag, The Conference The Hague en Deloitte. 

 

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met: 

 

The Hague Security Delta 

Communicatiemanager Chantal de Niet 

chantal.deniet@thehaguesecuritydelta.com 

+31 (0)70-2045180/ +31 (0)6 20 44 18 30 

 

Gemeente Den Haag 

Newsmanager Paula Anastacio Palaio  

paula.palaio@denhaag.nl 
06 52 51 39 65 
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- Factsheet CSW 
- Beeld/Foto CSW 
- Video CSW: https://youtu.be/tXBHKreZ9X4  
- Press room: https://www.cybersecurityweek.nl/pressroom  

 

 

 

Einde persbericht 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/tXBHKreZ9X4
https://www.cybersecurityweek.nl/pressroom

