
 

Cyber security in het urban energy domein 

3 april, Den Haag 

 

12.30 uur  Ontvangst met eenvoudige lunch 

13.00 uur  Welkom  

    Yvonne Boerakker, TKI urban energy 

 

13.05 uur  Demo cyber aanval 

   Maarten Hoeve, The European Network for Cyber Security (ENCS)  

 

13.45 uur  Update dreigingen infrastructuur energie sector 

     Maria Garnaeva, senior security analyst, Kaspersky  

 

14.05 uur  Inspiratie uit andere sectoren: Telecom 

   Jako Jellema, Agentschap Telecom   

14.25 uur  PAUZE 

14.45 uur  De Rotterdamse haven 

      Marijn van Schoote, Havenbedrijf Rotterdam  

 

 

15.05 uur  Visie ECP, Platform voor de InformatieSamenleving  

        René Montenarie, ECP 

 

15.25 uur  Europese ontwikkelingen rondom cyber security 

    Johan Rambi, Alliander 

 

15.45 uur  Handreiking cyber security, voorbeeld gebouw beheerssysteem 

     Wilbert Prinssen, Technolution 

 

16.00 uur  Uitdagingen en acties; een interactieve sessie 

 

16.50 uur  Terugkoppeling en afsluiting 

 

17.00 uur   Netwerkborrel 



 

 

 

"Energiebedrijven zijn het populairste doelwit bij cyberaanvallen” zo berichtte het CBS 

afgelopen najaar. Cyber aanvallen zullen de komende jaren alleen maar in aantal en ernst 
toenemen. Dat is reden genoeg voor Topsector Energie (TSE) en TKI Urban Energy om het 

onderwerp hoog op de agenda te plaatsen. In 2017 heeft TKI Urban Energy de 

“Handreiking cyber security voor smart energy” laten opstellen, waarin voorbeelden van 

mogelijke aanvallen op een HEMS (home energy management system) en een 

transformatorhuis zijn uitgewerkt. Deze documenten zijn gepubliceerd als onderdeel van 
een kennisdossier. In de TSE tender (uitgevoerd door RVO), zal er in 2018 explicieter 

aandacht voor dit onderwerp gevraagd worden. 

Graag nodigen wij u uit voor bij de bijeenkomst ‘Cyber Security toepassing in het urban 

energy domein’. Een initiatief van TKI Urban Energy en Topsector Energie. 

De middag in vogelvlucht 
Tijdens deze bijeenkomst schetsen we hoe cyber security in andere sectoren is opgepakt 

en wat er speelt op nationaal en Europees niveau. Vervolgens wordt er ingegaan op cyber 

security by design in het urban energy domein. Deze bijeenkomst zal deelnemers op weg 

helpen het onderwerp bij eigen innovaties en processen adequaat een plek te geven, zodat 

producten en diensten veiliger zijn. Ook gaan wij met u in gesprek over de grootste 
uitdagingen zodat de organisatoren samen met de sector naar oplossingen hiervoor kunnen 

zoeken. Er is voldoende ruimte in het programma om te netwerken en van gedachten te 

wisselen. 

 

Doelgroep  

Ontwikkelaars van slimme producten en diensten in het urban energy domein 

Datum en locatie 

Dinsdagmiddag 3 april van 13.00 uur tot 17.30 uur 

Den Haag (Locatie zal goed bereikbaar zijn voor OV) 

Aanmelden 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus schrijf tijdig in en mis deze bijeenkomst 

niet. Aanmelden is mogelijk via de link in de mail.   

Graag zien we u op 3 april! 

Met hartelijke groet, 

Yvonne Boerakker, programmadirecteur, TKI Urban Energy 

John Post, directeur digitalisering ,Topsector Energie 

Tijs Wilbrink, projectmanager, Topsector Energie 

Olivier Ongkiehong, adviseur, RVO   

 

https://topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisdossiers/cybersecurity-smartenergy

