DATUM: 26-10-2020

UITNODIGING NIVRE WEBINAR - What the h@ck!
met Maria Genova
Wanneer en tijd
Dinsdag 24 november 2020 van 15.00 uur – 16.45 uur.
Presentatie Maria Genova
Hoe simpel is het om identiteitsfraude te plegen en zelfs tot beveiligde
computersystemen van verzekeraars door te dringen? Maria Genova geeft diverse
praktijkvoorbeelden en zal je aan het denken zetten. Ze is schrijfster van bestseller
“Komt een vrouw bij de h@cker” en van het onlangs verschenen kinderboek “What the
h@ck!”.
De vier onderwerpen cybercrime, privacy, hacking en identiteitsfraude zullen op
interactieve manier onder uw aandacht worden gebracht.
Achtergrond Maria Genova
Maria Genova is onderzoeksjournalist en schrijfster van verschillende
taboedoorbrekende boeken. Als digibeet kwam ze in de wereld van de hackers terecht
en sprak ook met honderden slachtoffers van hacking en identiteitsfraude. Ze geeft
geregeld lezingen aan bedrijven en overheidsorganisaties om het digitale kennisniveau
van de medewerkers te vergroten.
Haar nieuwe boek ‘Hoe een broodrooster je kan hacken’ verschijnt in januari en gaat
over slimme apparaten, algoritmes en kwaadaardige apps.
PE-punten
Deelname aan dit webinar levert NIVRE deelnemers in totaal 2 PE-punten op. De
voorwaarden voor het verkrijgen van PE-punten is een volledige deelname aan het
webinar (1 PE-punt) én beant-woording van alle toetsvragen (1 PE-punt).
Kosten
De kosten bedragen € 52,50 exclusief btw.
Aanmelden en deelname
Aanmelden kan uitsluitend in Extranet. Na aanmelding wordt er via Extranet een
aanmeldingsbewijs verstuurd. Enkele dagen voor het webinar ontvangen de
deelnemers een deelnamelink en inloggegevens.

Annuleren
Bij annulering (in Extranet of per email naar y.vermeer@nivre.nl binnen één week voor
aanvang brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Bij latere afmelding of no-show
is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Hoe werkt dit webinar
Tijdens het webinar kunnen de deelnemers de spreker zien en horen. Hierdoor kunnen
er (online) vragen worden gesteld aan de spreker. De spreker ziet en hoort de
deelnemers niet. Naast de computer of laptop waarmee het webinar wordt gevolgd, is
voor de toetsvragen separaat een smartphone of tablet of iPad nodig. Enkele dagen
voor het webinar ontvangen de deelnemers een deelnamelink en inloggegevens.
Graag tot 24 november aanstaande!
Met vriendelijke groet,
Secretariaat NIVRE

NIVRE zorgt voor kwaliteitsgarantie in schade-expertise
Inzet van NIVRE-re’s biedt de hoogst mogelijke kwaliteitsgarantie bij schade-afwikkeling. Dit uit zich in
een accurate dossierbehandeling, vakinhoudelijke en procesmatige kennis, communicatieve vaardigheden
en een objectieve en professionele beroepshouding. Alle re’s vallen onder de Gedragscode van het NIVRE
en zijn onderworpen aan Tuchtrecht.

Dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlage(n) zijn uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n). Wanneer u het per abuis ontving, verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de
afzender hiervan in kennis te stellen. Verdere verspreiding aan en gebruik door anderen is niet
toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen geen rechten worden ontleend aan
de informatie.

