
 
 

 

PERSBERICHT Augustus 2019 

 

Onderzoeksjournalist Misha Glenny houdt de Special 
Keynote van de it-sa 2019 

 

 Deze onderzoeksjournalist en expert voor IT-security, die voor zijn werk 

met een prijs is onderscheiden, spreekt over het thema op de vakbeurs 

met wereldwijd het grootste aantal belangrijke exposanten. 

 Zijn voordracht van 10 oktober op het Forum International heeft als titel: 

„The Vitruvian Paradox: The Changing Face of the Human in Cyber 

Security“ 

 Aansluitend zal Glenny antwoord geven op vragen van de toehoorders 

 

Special Keynote Speaker van de it-sa 2019 is Misha Glenny. Deze met een prijs 

onderscheiden Britse onderzoeksjournalist, cybercrime-expert en auteur van de 

bestseller McMafia, geeft een lezing op donderdag 10 oktober om 12:00 uur op het 

Forum International. De toegang is vrij voor alle bezoekers en vertegenwoordigers 

van de meer dan zevenhonderd exposanten. 

 

Mens of machine? Met de focus op de zwakste schakel binnen de IT-security 

Op de vakbeurs waar meer dan waar ook ter wereld de belangrijke spelers op het 

gebied van IT-veiligheid met een stand aanwezig zullen zijn, gaat Glenny in tegen 

de gangbare voorstelling als zou de mens de zwakste schakel zijn binnen een verder 

solide IT-veiligheidsketen. In zijn voordracht „The Vitruvian Paradox: The Changing 

Face of the Human in Cyber Security“ betoogt hij dat een nog groter gevaar uitgaat 

van de almaar uitdijende complexiteit van onze digitale infrastructuur. Alles zal er 

daarom vanaf hangen of de mens al dan niet de controle over de IT-systeem weet 

te behouden. Glenny, die ook bestuursleden van grote concerns adviseert inzake 

IT-veiligheid, maakt duidelijk waarom er tegen deze achtergrond tot op de hoogste 

bestuursniveaus een koersverandering nodig is: alleen door mensen overal in de 

organisatie bewust te maken van de digitale gevaren kan de triomftocht van 

mondiaal vanuit de georganiseerde criminaliteit opererende hackers een halt 

toegeroepen worden. Aansluitend op zijn Special Keynote zal Misha Glenny vragen 

vanuit het publiek beantwoorden. 
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Voor meer informatie en digitale invoer van het agenda-item: www.it-sa.de/special-

keynote 
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Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

 

Alle persberichten en nadere informatie, foto's en gefilmde impressies zijn te 

vinden op: www.it-sa.de/en/news 

 

Volg de it-sa op Twitter, YouTube en LinkedIn! 

 
@itsa_Messe 

#itsa19 

#UP19itsa 


