
Tijd Omschrijving Wie Duur 

10.00 uur Ontvangst Kim Freriksen 15 minuten 

10.15 uur Welkom met Quiz, win een gratis pentest! Gerwalt van 

Petersen 

15 minuten 

10.30 uur Plenair Programma Jochen den Ouden 30 minuten 

11.00 uur Stap aan boord van de Security journey die Deltics u kan bieden. Blijf voor nu en in de toekomst 

veilig. Vragen die beantwoord worden: 

• Is uw organisatie weerbaar tegen cybercriminaliteit? 

• Waarom is Security Operations voor uw organisatie noodzakelijk?  

• Hoe ziet Deltics de Security journey? 

• Hoe ervaart een klant het SOC van Deltics? 

Marco de Vries  

Demian Jensen 

 

30 minuten 

11.30 uur Klant X aan het woord 

Hoe werkt ons SOC? 

We worden meegenomen in de Securityreis van Klant X 

Marco de Vries en 

Klant X 

15 minuten 

11.45 uur Exabeam  

Compromised insider  

Hackers breken niet in, ze loggen in. En dit doen zij met legitieme inloggegevens.  

Eenmaal op het netwerk zijn hackers nauwelijks te detecteren. Hoe gaat uw organisatie hiermee om? 

Exabeam weet en leert wat normaal gedrag is van gebruikers en apparaten. Deze gedragsanalyse doet het aan 

de hand van algoritmes en machine learning. Vervolgens ondersteund Exabeam de Security Teams bij het 

identificeren van afwijkend en abnormaal gedrag op het newerk en automatiseert het gehele proces van 

datacollectie, tot onderzoek tot response. 

 

Max Klerkx 30 minuten 

12.15 uur Lunch  45 minuten 



13.00 uur Horizon3 

SOC Effectiveness – Pentest Often to Fend Off Attacks 

Security is niet langer alleen een checkbox voor compliance. Iedereen krijgt wel eens te maken met een 

cyberaanval. Daarom is het zo belangrijk om uw beveiligingssysteem te versterken door aanvalsvectoren te 

vinden en te elimineren voordat criminelen ze kunnen misbruiken. Helaas zijn beveiligingstools onoverzichtelijk, 

zitten ze vol met false positives, vereisen ze altijd toegangsrechten en vereisen ze een enorme trainings- en 

onderhoudsinspanning voor IT- en securityteams. Securityteams worden overspoeld met onsamenhangende 

rapporten en dashboards, waardoor kostbare tijd en middelen worden verspild aan het zoeken naar 

kwetsbaarheden die geen echte bedreiging vormen voor de organisatie. 

Dus hoe weet u of u de juiste gegevens logt en de juiste kwetsbaarheden verhelpt, of dat uw 

beveiligingshulpmiddelen goed zijn geconfigureerd om aanvallen te detecteren en te beperken? Controleer 

proactief uw securitymaatregelen en richt uw middelen op het oplossen van exploitabele kwetsbaarheden 

In deze sessie zullen de deelnemers: 

• Meer informatie over real-world aanvallen waarmee aanvallers hun rechten konden verhogen om 
domeinbeheerder te worden en hun AWS VPC te compromitteren 

• Ontdek waarom er geen alarm werd geslagen tijdens de aanvallen ondanks het gebruik van 
geavanceerde tools 

• Ontdek waarom de "Find, Fix, Verify"-lus van cruciaal belang is voor het opbouwen van een purple 
teamcultuur 

Ontdek de rol die autonoom pentesten kan spelen bij het ondersteunen en empoweren van teams. 

Rainer M. Richter 

 

30 minuten 

13.30 uur “OSINT – Wat het web van je weet waarvan jij geen weet hebt”.   

De Cyber Kill Chain gaat in op de verschillende fases van een aanval. Of het nu gaat om black hat aanval waarbij 

criminelen het op je data gemunt hebben of een vooraf geplande pentest: de fases goed doorlopen is voor beide 

partijen van belang om binnen te komen. Het fundament “Reconnaissance” is wellicht de belangrijkste taak die 

dient te worden uitgevoerd. Zonder een goed fundament stort alles in. In deze talk legt Jochen je uit hoe je open 

bronnen kunt gebruiken om erachter te komen wie wat van je weet, welke systemen, services en kwetsbaarheden 

je kunt vinden door middel van goed OSINT-onderzoek. In vogelvlucht gaat hij door de stappen heen van een 

gedegen onderzoek en legt hij uit hoe je gevonden resultaten op waarde kunt schatten en welke tools er gebruikt 

kunnen worden om het OSINT-onderzoek te laten slagen. Natuurlijk laat hij je ook zien waar het bij bedrijven totaal 

misging en waarom dat zo ontzettend misging. 

Jochen den Ouden 

 

45 minuten 



14.15 uur Pauze  15 minuten 

14.30 uur Breakout MIMECAST 

“Work Protected” 

Advanced Email & Collaboration Security 

Werk is verschoven naar een hybride omgeving. Organisaties hebben nieuwe manieren van werken 

omarmt. Email en collaboration is waar werk plaats vindt. Het is ook waar risico en de grootste attack vector zich 

begeeft. 

Hoe kun je je als organisatie weren tegen targeted attacks als (spear) phising, Business Email Compromise en 

Credential Harvesting? 

Ontdek in deze sessie hoe je Advanced Email Security kunt inzetten als cruciaal onderdeel van je XDR-strategie 

en Work Protected houdt. 

Patrick Goedhart 30 minuten 

14.30 uur Breakout SENTINELONE 

De cybersecurity afkortingenbingo. Wat zijn de verschillen en wat is belangrijk? 

 

De cyberbeveiligingsbranche zit vol met jargon, afkortingen en acroniemen: SIEM, SOAR, AV, EPP, EDR, CWS, 

CWPP etc.  Nu zij worden geconfronteerd met steeds meer complexe aanvalsvectoren, van endpoints tot 

netwerken tot de cloud, gaan veel ondernemingen geavanceerde bedreigingen op een nieuwe manier te lijf: 

Extended Detection and Response, wat alweer een nieuw acroniem oplevert: XDR. Maar wat zijn nou precies de 

verschillen en wat is de waarde van XDR.  Sjoerd de Jong neemt ze met je door met behulp van praktische use-

cases. 

Sjoerd de Jong 30 minuten 

15.00 uur Breakout LOOKOUT 

Modernize IT Security for a Secure Environment for your Hybrid Workforce 

As apps and data move to the cloud to support hybrid work models, IT is struggling to protect data and 

provide a secure, productive work environment. By simplifying your IT-security you can secure your 

workforce and devices, provide secure access to private apps, and protect your data across SaaS & cloud 

apps deployed in a multi-cloud environment. In this session, Lookout’s security experts will break down how 

to secure data across all apps and endpoints, and future-proof your organization's security strategy. 

Patrick Brog 

& 

Paul Visch 

 

30 minuten 



 

15.00 uur Breakout ARUBA 

Aruba’s Edge-to-Cloud-Security voor moderne netwerken 

Volledige zichtbaarheid, controle en handhaving, met een ingebouwde basis voor Zero Trust- en SASE-

architecturen. 

Mobiliteit, IoT en  hybride kunnen werken maken netwerkbeveiliging een uitdaging. Aruba’s Zero Trust Security 

zorgt ervoor dat dezelfde securitycontroles, die toegepast worden op campus- of filiaalnetwerken, ook gelden voor 

thuiswerkers of werknemers op afstand. 

• Check wat verbonden is met het netwerk, ongeacht de locatie 

• Gebruik identiteit en rollen om een minimale toegang tot IT-resources mogelijk te maken (Principle of 
Least access/Privilege, PoLP) 

• Dynamisch toegangsrechten wijzigen op basis van realtime dreigingsgegevens 

Hybride werken, digitale transformatie en nieuwe IoT-gedreven bedrijfsmodellen vereisen innovatieve 

beveiligingsstrategieën. Dobias zal in deze sessie vertellen hoe Aruba u kan helpen dit snel veranderende 

landschap aan te pakken. Wat houdt bijvoorbeeld holistische beveiliging in, wat behelst dynamische segementatie 

en hoe kun je een security ecosysteem met elkaar integreren. 

Dobias van Ingen  30 minuten 

15.30 uur Demo Deltics: Ervaar een Zero day  30 minuten 

16.00 uur Jochen den Ouden recap van de dag  15 minuten 

16.15 uur Rondleiding of F16 expositie  60 minuten 

17.15 uur Borrel en Bites   


