Joop Bautz
Information Security
Award 2013
Wie wint de award in 2013?
Ben je aan het afstuderen met een onderwerp binnen het
vakgebied Informatiebeveiliging?
Wil je weten of jouw scriptie binnen dit vakgebied de
beste is van Nederland?
Kan je 2.000 euro wel gebruiken?
Wil je onder de aandacht komen bij potentiële
werkgevers?
Schrijf je in voor de Joop Bautz Information Security
Award 2013 en win die Award!
Deze cheque wordt uitgereikt tijdens
het security-congres op
9 oktober

www.jbisa.nl
De verenigingen PvIB, ISACA, en NOREA reiken elk jaar de prestigieuze
JBISA Award uit aan het beste werkstuk op het gebied van
Informatiebeveiliging. Deze Award draagt de naam van de in het najaar
van 2000 overleden Joop Bautz.

Wie is Joop Bautz
Joop Bautz streefde reeds in de 70’er jaren, als pionier,
professionalisering na van het vakgebied Informatiebeveiliging.
Talrijke publicaties van zijn hand alsmede diverse bestuurlijke
functies gaven vorm en inhoud aan dit pionierschap. Eén van
de sterke krachten van Joop Bautz was het enthousiasmeren en
bijeenbrengen van mensen en organisaties om te komen tot
gezamenlijke activiteiten en initiatieven op het gebied van
informatiebeveiliging in Nederland.
De Joop Bautz Information Security Award zal in de geest van
zijn handelen dan ook als doelstelling hebben:
‘het stimuleren van individuen en organisaties om een
belangrijke bijdrage te leveren in het werkveld van
informatiebeveiliging’.
Wij willen deze prijs nadrukkelijk onder de aandacht brengen
van studenten binnen het HBO en WO onderwijs.
Voor wie
Deze Award wordt toegekend aan het individu die de meest
veelbelovende en actuele bijdrage heeft gepubliceerd binnen
het vakgebied Informatiebeveiliging. Het individu is een
persoon studerend aan een erkend HBO of WO kennisinstituut
in Nederland of een Nederlander studerend aan een erkend
internationaal HBO of WO kennisinstituut.
Jury
De jury onder leiding van mr Pieter van Dijken zal de
inschrijvingen beoordelen. De andere juryleden zijn ervaren
professionals uit het vakgebied en zijn aangedragen door de
deelnemende verenigingen. De juryleden zijn onafhankelijk en
zijn geselecteerd op persoonlijke titel.
Prijzen en Uitreiking
De winnaar ontvangt een geldbedrag ter grootte van € 2.000,-.
Aan de prijsuitreiking, die op 9 oktober 2013 tijdens het
Information Security-Congres (georganiseerd door PvIB, ISACA
en NOREA) zal plaatsvinden, zal in de vakpers aandacht worden
besteed.

