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HET VRAAGSTUK
Hoe maken we van Nederland het veiligste
land om online te werken en te leven?

Toelichting
Nederland is één van de meest digitale landen ter wereld: internetbankieren, routes plannen, 
restaurants boeken, foto’s, filmpjes en agenda’s delen, we zijn voortdurend online. De 
digitalisering zet door: denk aan zelfrijdende auto’s, robots die voor mensen zorgen en het 
geautomatiseerd aansturen van sluizen, vliegverkeer en ons drinkwatersysteem.  
Dit is handig en prettig, maar het maakt ons ook kwetsbaar voor cybercrime. De recente 
virusuitbraak Petya zorgde ervoor dat dagenlang de containers in de Rotterdamse Haven 
niet gelost konden worden. Door WanaCry ontstonden in veel Europese landen problemen; 
in ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk konden operaties niet doorgaan, in Spanje lag de 
nationale telecommunicatie plat en in Duitsland werd spoorvervoerder Deutsche Bahn getroffen. 
Cyberaanvallen veroorzaken dus schade op uiteenlopende gebieden als gezondheid, privacy en 
veiligheid.

Hierdoor is cybersecurity van groot belang voor de welvaart en economie van een land.
Zo heeft cybersecurity grote invloed op het vestigingsklimaat. Bedrijven willen zich vestigen 
op locaties met goede verbindingen en datacenters (daarin staat Nederland op dit moment op 
nummer 1) maar ze willen ook zeker weten dat die omgeving veilig is.   

De digitaliseringsgolf staat nog maar aan het begin. Het traditionele internet zal steeds meer 
een Internet of Things worden en daarmee wordt de impact van digitale aanvallen veel groter. 
Hoe beschermen we Nederland hiertegen en worden we de veiligste plek voor online werken en 
leven? 

Ronald Prins
Het vraagstuk is aangedragen door Ronald Prins oprichter en 
boardmember bij Fox-IT, één van Nederlands meest toonaangevende 
bedrijven op het gebied van cybersecurity. Prins houdt zich dagelijks 
bezig met dit vraagstuk en adviseert bedrijven en overheden op het 
gebied van digitale veiligheid. 

Wat verwachten we van jou?
Jij bent een IT-professional en hebt een briljant idee om deze Challenge op te lossen.
Weet jij Ronald Prins en de andere juryleden te overtuigen van jouw idee? Dan win je de
titel IT-professional van 2017 én een opleidingsbudget ter waarde van 5000 euro. 
Geef in je oplossing duidelijk aan welke rol jij denkt dat de overheid hierin juist wel of niet zou 
moet spelen, welke taken en maatregelen bedrijven op zich kunnen nemen en wat een ieder 
voor zichzelf kan doen om bij te dragen aan betere cybersecurity. 
 
Kortom: met welke IT-oplossing maken we van Nederland het meest veilige land om online in 
te werken en te leven?



Doe mee!
Het FD en Yacht hebben samen met Ronald Prins, directeur 
en oprichter van Fox-IT, een vraagstuk geformuleerd.
IT-professionals kunnen deze case kraken tijdens de finale op 
woensdag 15 november. Om in de finale te komen, moeten er 
een aantal stappen gezet worden:
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STAP 1: KANDIDAATSTELLING

Lever voor 3 oktober een onepager in met jouw oplossing voorde cybersecurity case van 
Fox-IT. Meld je aan via www.fd.nl/challenge én stuur je onepager naar challenge@fd.nl. 

STAP 4: FINALE

Op woensdag 15 november tijdens het grote live-event van The Challenge IT pitchen
de finalisten hun aangescherpte oplossing aan de vakjury en een breder publiek.

Aan het einde van de avond is er een winnaar. 

Meer informatie?
Ga naar www.fd.nl/challenge
en schrijf je in vóór 3 oktober.

Op basis van de onepager en een backgroundcheck op IT-aspecten door derecruiters
van Yacht, worden er maximaal 12 kandidaten geselecteerd voor de halve finale.

STAP 2: SELECTIEPROCEDURE

STAP 3: HALVE FINALE

Op maandag 16 oktober (17.30-20.30 uur) pitchen de kandidaten hun oplossing aan de jury 
waarin o.a. Ronald Prins zitting heeft. Aan het einde van de avond zijn de drie finalisten bekend.


