Interview met Sandra Konings - Partner BDO Advisory - Cyber Security

Daadkracht, kwaliteit en vakbekwaamheid
Sandra heeft meer dan zestien jaar internationale ervaring als Chief Security Officer waarvan acht jaar in
de financiële wereld en acht jaar bij ASML. Nu is zij leading partner van de Cybersecurity praktijk bij BDO.
Daarnaast is ze medeoprichter en voorzitter van de Eindhoven Cyber Security Group en heeft ze de rol van
voorzitter vervuld van het ISAC (Information Sharing and Analysis Centre) voor Nederlandse multinationals.
Naar Amerikaans voorbeeld wordt daar gebouwd aan een kennisnetwerk op het gebied van integrale veiligheid,
beveiliging, vitale infrastructuur en maatschappelijke veiligheid.
“Kennis en kwaliteit staan hoog in het vaandel bij onze huidige Cybersecurity praktijk binnen BDO. Wij helpen
organisaties, gemeenten en zorginstellingen om de kans op een datalek of cyberaanval te verkleinen. Mocht het
onverhoopt toch gebeuren, dan kan met onze aanpak de impact op de organisatie minimaal gehouden worden.
Wij lopen daarbij niet een standaard afvinklijstje af; wij houden rekening met het type organisatie en de fase
waarin deze zich bevindt.
Regelmatig spreek ik op (internationale) vakcongressen en zodra ik mijn confectiekleding verruil voor een
SheSuit maatpak, word ik steevast benaderd door deelnemers aan het congres met de mededeling “I love your
suit!”.
Mijn pakken van SheSuit stralen daadkracht, kwaliteit en vakbekwaamheid uit. Precies wat ik wil.
De dagen dat ik op moet treden draag ik dan ook altijd een combinatie van SheSuit. Het geeft me kracht en
helpt om kennis en kwaliteit uit te stralen.

www.shesuit.com
info@shesuit.com
+31 (0)8 54 01 54 07

Mijn tips voor alle ambitieuze vrouwen en vrouwen die wellicht
een rol in deze mooie technische wereld ambiëren?
Lees: “10 Rules for brilliant women”, van Tara Mohr.
Met name het 10e punt, ”Let other women know they are brilliant
….. call them into greater leadership and action”. Elkaar een
handje helpen, dat kunnen we gewoon iedere dag doen!”

- www.taramohr.com/wp-content/uploads/2011/06/TSM-10-Rules-Booklet-V02-DIGITAL.pdf
- www.bdo.nl/cybersecurity
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