
WAPENEN TEGEN EN MET INFORMATIE

In vertrouwelijkheid kennisdelen over hoe om te gaan met desinformatie, misinformatie en  
disinformatie voor de organisatie.  
We leven op dit moment in tijden van verandering 
en onstabiliteit. Democratieën met haar gevestigde 
instituties en instellingen staan onder druk, zo ook hier in 
Nederland. Daar waar we het vroeger nog moesten doen 
met Nederland 1,2 en 3, zijn er nu legio kanalen te vinden 
waarbij informatie online en offline kan worden gedeeld of 
geconsumeerd. Informatie die het vertrouwen in het huidige 
politieke systeem, gevestigde organisaties en het individu 
(negatief) kunnen beïnvloeden.

Tegelijkertijd gaan ook de technologische ontwikkelingen 
snel en blijft de mediawijsheid in Nederland achter. De 
alom gerespecteerde functie van de journalistiek binnen de 
Nederlandse democratie komt hierdoor onder druk te staan. 
Wie of welk medium heeft gelijk en wat is waar. Spreken 
we nu over manipulatie, aanwakkeren van wantrouwen 
en onzekerheid of kijken we in de koplampen van een 
onbekend “businessmodel”.

Maar hoe zorg jij er nu voor dat jouw organisatie zich 
weerbaar kan maken tegen vormen van desinformatie, 
misinformatie en disinformatie? Hoe herken je nu of 
informatie ‘waar’ of ‘onwaar’ is. Hoe kan je jouw organisatie 
helpen om dit te voorkomen of zich daar tegen te 
beschermen en tijdig proportionele respons te creëren?

Arno van ’t Verlaat is een expert op het gebied van intelligence 
en veiligheid en neemt ons mee in deze onoverzichtelijke 
wereld o.b.v. van aansprekende en inspirerende voorbeelden. 
Met elkaar zoeken we vervolgens de interactie om onze 
beelden, zorgen en ervaringen te delen. Meld je dus snel aan 
om meer te weten te komen over dit actuele onderwerp!

DOELGROEP
Senior Management, Interne Veiligheidsfunctionarissen, CISO

 
PROGRAMMA

10:00 – 10:05 Inloop
10:05 – 10:15 Start en welkom IT Circle
10:15 – 11:30  “De winnaar wordt nooit gevraagd of die de 

waarheid sprak”
11:30 – 12:00 Interactieve discussie / feedback
12:00 – 12:05 Wrap-up

VOORBEREIDING 
In hoeverre staat dit onderwerp al bij jouw organisatie 
op de agenda? Wat zijn de knelpunten of problemen 
waar jouw organisatie tegenaan loopt als het gaat om 
de desinformatie, misinformatie en disinformatie die 
jouw organisatie raken? Wie zijn binnen jouw organisatie 
betrokken bij dit onderwerp?

ONLINE VIA TEAMS 10:00 - 12:00
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Aanmelden kan via aanmelden@itcircle-nederland.nl of via  
de IT Circle Community Officer van jouw organisatie.  


