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Nieuwsbrief Q2 2021
Voor u ligt de 2e editie van de nieuwsbrief van het programma ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’. Hiermee brengen  
wij u ieder kwartaal op de hoogte van de voortgang van lopende projecten en algemeen nieuws over cybersecurity en de watersector. 
Daarnaast geven wij jullie, onze partners binnen de watersector, de ruimte om verhalen en nieuwtjes uit de sector met een breed publiek 
te delen. Wilt u nieuws delen? Stuur dit naar cyberweerbaarheidwater@minienw.nl.

In deze editie brengen we jullie onder andere op de hoogte van het recent gepubliceerde Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN 2021)  
en de overheidsbrede cyberoefening waar dit jaar voor het eerst ook cybertafels zullen zijn voor bestuurders. Daarnaast zijn er vanuit  
de sector weer 2 bijdragen over objectclassificaties en de haalbaarheidsstudie aansluiting waterschappen op het Security Operations 
Centre van Rijkswaterstaat.  

Het programmateam roept u op om deze nieuwsbrief binnen uw netwerk te delen. Veel leesplezier!

Klik op 1 van onderstaande knoppen om verder te gaan.

Algemeen nieuws Agenda Programmanieuws kort
De watersector  
aan het woord Contact

mailto:cyberweerbaarheidwater%40minienw.nl%20?subject=
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Cybersecuritybeeld Nederland 2021

Op 28 juni heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) 
het jaarlijkse Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN 2021) gepubliceerd. Dit rapport biedt 
inzicht in de digitale dreigingen en de belangen die daardoor kunnen worden aangetast. 
Ook de weerbaarheid tegen deze dreigingen en de digitale risico’s komen aan de orde.

Dit jaar is er in het bijzonder aandacht voor de versnelde digitalisering, met een 
nadrukkelijke link naar de COVID-19-pandemie en de toename van ransomware-
aanvallen. Ransomware-aanvallen vormen een risico voor de nationale veiligheid als het 
gaat om de continuïteit van vitale processen, het weglekken en/of publiceren van 
vertrouwelijke of gevoelige informatie en de aantasting van de integriteit van de digitale 
ruimte. Een ransomware-aanval kan bijvoorbeeld de kantoorautomatisering van een 
organisatie treffen. Indien toegang tot de procesautomatisering via de 
kantoorautomatisering loopt, stelt dit de aanvaller in staat om ook de vitale processen 
te bereiken en daar ransomware te installeren.

Daarnaast valt in dit CSBN het expliciet noemen van de drinkwatersector en het gebruik 
van industrial control systems op. Deze systemen staan ook wel bekend als 
procesautomatisering. Uit verschillende rapporten blijkt dat de weerbaarheid van vitale 
processen in Nederland soms nog tekortschiet. De Cyber Security Raad (CSR) 
concludeerde dat het ook bij organisaties die onderdeel zijn van vitale processen 
voorkomt dat ICT- en beveiligingshygiëne in de basis niet op orde zijn. Daardoor kunnen 
basale dreigingen tegen hun processen niet gepareerd of gedetecteerd worden. Uit een 
rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport is gebleken dat Waternet, 
leverancier van water in Amsterdam en omgeving, onvoldoende controle heeft over 
haar cybersecurity. Over dit rapport bent u in onze vorige nieuwsbrief geïnformeerd.

Lees hier het hele CSBN 2021.

Cyberaanvallen tasten zenuwstelsel maatschappij aan

De digitale dreiging blij� zich
ontwikkelen.

Aanvallen van statelijke actoren en 

cybercriminelen kunnen organisaties

en ketens langdurig schaden.

Ze nemen de tijd om netwerken van 

slachto�ers binnen te komen en brengen 

daar vaak langere tijd ongezien in door. Ook 

cybercriminelen kunnen zorgen voor 

ontwrichting van de maatschappij. Ze zijn 

vaak net zo vaardig als statelijke actoren, 

richten zich ook op vitale processen en 

werken nauw samen met staten.

Digitale en fysieke wereld 
zijn onscheidbaar.

Digitale processen vormen het zenuw-

stelsel van de maatschappij.

Ze zijn onmisbaar voor het ongestoord 

functioneren van de samenleving. 

Het niet naar behoren werken van digitale 

processen hee� een grote impact. 

Organisaties kunnen hun werk niet doen, 

persoonsgegevens komen op straat te 

liggen en voorzieningen kunnen uitvallen.

Cybersecuritybeeld 
Nederland 2021
Het CSBN biedt inzicht in digitale

dreigingen, belangen en weerbaarheid. 
Het accent ligt daarbij op de 

nationale veiligheid.

De weerbaarheid is nog onvoldoende.

Ondanks positieve ontwikkelingen blijkt uit de cyber-

incidenten die Nederland hebben geraakt dat de weerbaar-

heid nog niet voldoende is.

Basismaatregelen worden niet voldoende genomen, zoals het 

gebruik van sterke wachtwoorden en het tijdig patchen van 

kwetsbaarheden. Daarnaast bestaan er grote verschillen in 

mate van weerbaarheid tussen bedrijven en organisaties.

Wat betekent dit voor u en uw organisatie?

Gebruik de drie dreigingsscenario’s en beantwoord de kern-

vragen. Ga na of het scenario zich bij uw organisatie kan 

voordoen, welke voorbereidingen u hee� getro�en en wat 

u doet als het onverhoopt misgaat.

https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2021/06/28/cybersecuritybeeld-nederland-2021
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Overheidsbrede cyberoefening

Op 1 november vindt de 3e Overheidsbrede Cyberoefening plaats. Tijdens de oefening 
gaan provincies, waterschappen, gemeenten, verschillende uitvoeringsorganisaties en 
alle bestuurslagen van het Rijk aan de slag met het bezweren van een cyberincident.  
De nadruk ligt dit jaar op business continuity. Bekijk hier de trailer van de 
Overheidsbrede Cyberoefening. Nieuw in de aanpak van dit jaar zijn 4 cybertafels.  
Daar bespreken bestuurders verschillende onderwerpen op het gebied van cybersecurit
die hen raken. Doel van de cybertafels is kennisdeling, bestuurlijke bewustwording en 
vergroten van het handelingsperspectief. Ook het programma ‘Versterken 
cyberweerbaarheid in de watersector’ host een cybertafel met als centraal thema 
ketenafhankelijkheden.

De voorbereidingen voor de oefening zijn inmiddels in volle gang. Maar er zijn meer 
activiteiten. Geïnteresseerden kunnen bijvoorbeeld de podcastserie “Let’s talk about 
hacks” beluisteren via de website weerbaredigitaleoverheid.nl of via Soundcloud.  
In 4 afleveringen komen o.a. een ethische hacker, de gemeentesecretaris van de 
gemeente Hof van Twente en de plaatsvervangend NCTV aan het woord.

In oktober worden diverse Overheidsbrede Cyberwebinars uitgezonden. Daarin delen 
organisaties zoals de AIVD, Logius, CIP, VNG en NWO hun kennis op het gebied van 
cyberveiligheid. De webinars gaan over de thema’s kennisdelen, oefenen en testen. 

Aanmelden voor de verschillende onderdelen kan eenvoudig via  
www.weerbaredigitaleoverheid.nl. 

y 

 

Publiek-privaat samenwerkingsverband lanceert Security Check 
Procesautomatisering

Een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken, Digital 
Trust Center, Deloitte, VNG-IBD, Novel-T, NCSC, Siemens, ASML, Accenture en de 
Cybersecurity Alliantie, introduceerde begin deze maand de Security Check 
Procesautomatisering. Hiermee kunnen organisaties snel mogelijke risico’s in kaart 
brengen, maar zien ze ook welke beschermingsmaatregelen zij hiertegen kunnen 
nemen. De security check, die u ook zonder technische- of IT-kennis kunt gebruiken, 
biedt organisaties een praktisch hulpmiddel om hun cyberweerbaarheid te vergroten. 
Vanuit het programma ‘Versterken Cyberweerbaarheid in de watersector’ hebben wij 
meegewerkt aan deze security check.

Over het ICS-samenwerkingsverband
Het publiek-private samenwerkingsverband op het gebied van cyberveiligheid in 
operationele techniek (OT) is ontstaan in 2019. Het doel van het samenwerkingsverband 
is het delen van kennis en het ontwikkelen en beschikbaar stellen van hulpmiddelen om 
bij te dragen aan een cyberweerbaar Nederlands bedrijfsleven, met bijzondere aandacht 
voor organisaties binnen het Nederlandse ICS-domein. Het samenwerkingsverband 
bestaat uit de volgende deelnemers: 

In waterketens is het belangrijk dat dreigingen en risico’s worden onderkend, zodat 
organisaties hier zelf de juiste maatregelen treffen en zij niet de zwakste schakel zijn. 
Vooral voor kleinere organisaties die niet altijd goed weten waar hun risico’s zich 
bevinden op het gebied van OT is deze tool waardevol. Vanuit het programma 
‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’ vinden wij het belangrijk dat kennis 
op het gebied van OT wordt gedeeld. Daarom ondersteunen we de lancering van dit 
instrument van harte.

https://www.weerbaredigitaleoverheid.nl/
https://www.weerbaredigitaleoverheid.nl/
https://www.weerbaredigitaleoverheid.nl/
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Reactie vanuit het programma
Het programma ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’ werkt samen met 
partijen in de watersector aan diverse projecten, die met name gericht zijn op 
operationele technologie (OT). De ICS-tool, zoals nu is opgesteld door dit 
samenwerkingsverband, werkt ook aan de bewustwording van de cyberweerbaarheid 
van organisaties in soortgelijke omgevingen en ketens. Dit instrument kan kleinere 
organisaties helpen om laagdrempelig zwakke plekken in de cyberweerbaarheid van OT 
omgevingen zichtbaar te maken. 
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Agenda
Hâck The Hague

De gemeente Den Haag laat zich 27 september weer hacken tijdens Hâck The Hague. 
Daarmee wil de gemeente haar weerbaarheid vergroten en leveranciers van hard- en 
software stimuleren om in digitale topconditie te zijn. Nieuw dit jaar is de Hâckademic 
Award, een prijs voor studenten.

Tijdens Hâck The Hague sporen 200 ethische hackers uit binnen- en buitenland 
kwetsbaarheden in de Haagse digitale infrastructuur en leveranciers op. Spelregels zijn 
er wel, zoals dat hackers de gevonden kwetsbaarheden met bewijs melden en niet 
openbaar maken.

Wij wensen de gemeente Den Haag veel succes en kijken uit naar de resultaten.

One Conference 2021

Op 28 en 29 september organiseert het NCSC in samenwerking met het ministerie 
van Economische Zaken en de gemeente Den Haag de 8ste editie van de ONE 
Conference. 

Klik hier voor registratie.

https://registration.one-conference.nl/page/883784
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Programmanieuws kort
Nieuwe programmamanager

Per 1 augustus vertrekt René Marchal als programmamanager voor een nieuwe uitdaging 
bij het ministerie van Defensie. Hij zal worden opgevolgd door Jessica Maes. Zij stelt zich 
hier voor:

“Mijn naam is Jessica Maes en ik ben zeer verheugd dat ik het mooie werk dat René met het team 
heeft ingezet, mag voortzetten. Alle complimenten voor hem, omdat het programma inmiddels 
echt op de kaart staat. 

Voor diegenen die mij nog niet kennen: sinds vorig jaar maak ik als (externe) projectleider deel uit 
van het team en was ik al betrokken bij een aantal projecten. Hiervoor heb ik bijna 2 jaar bij het 
NCSC gewerkt aan industrial (automation &) control systems en weerbaarheid. Ook ben ik een 
aantal jaar Chief Information Security Officer geweest bij diverse organisaties, publiek en 
privaat. 

Ik ben een groot fan van Spanje. Ook daar speelt water een belangrijke rol. Paella was niet 
ontstaan als de vele overstromingen geen moerasgebieden hadden gecreëerd waardoor de echte 
“arroz de Valencia” kon groeien. Als je ze de tijd geeft om te groeien, kunnen de mooiste (kunst)
werken ontstaan door water. Ik ben zeer blij om met jullie allen de groei van de weerbaarheid in 
de watersector verder mogelijk te maken.”
 

Red Team Blue Team training voor industrial control systems (ICS)

Samen met het European Network for Cyber Security (ENCS) organiseert het programma 
‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’ diverse Red Team – Blue 
Team-trainingen over de beveiliging van Industrial Control Systems (ICS). Welke 
maatregelen kun je als organisatie nemen om een cyberaanval af te wenden of te 
voorkomen? Deze 3-daagse training helpt OT-professionals om die vraag beter te 
kunnen beantwoorden aan de hand van zowel theorie als 
intensieve oefening. De voertaal van deze training is Engels.

Tussen 7 en 9 juni vond de 1e training van dit jaar plaats. 
Wij kijken terug op een geslaagde training en danken alle 
aanwezigen voor hun actieve deelname. Deelnemers 
hebben veel waardering uitgesproken voor de opzet, waarbij er 
een goede balans is gevonden tussen theorie, voorbereiding en 
hands-on oefening. Daarnaast hebben we ook verbeterpunten 
vastgesteld waarmee we aan de slag gaan, zodat de 2e training in oktober 
nóg beter is. Interesse voor deze training mag u altijd doorgeven. Er zijn helaas 
geen plekken meer beschikbaar voor de training in oktober, maar bij voldoende
interesse bieden we de training ook in 2022 aan.
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Ministeriële regeling beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW

In de vorige editie van deze nieuwsbrief informeerden wij u over de ministeriële regeling 
beveiliging netwerk- en informatiesystemen IenW. Deze regeling wordt opgesteld ten 
behoeve van de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van aanbieders van 
essentiële diensten (AED’s). Met deze regeling wordt tevens een handvat geboden voor 
het opstellen van een ISMS (Information Security Management System) en het inrichten 
van risicomanagement. De maatregelen gaan uit van de primaire verantwoordelijkheid 
van AED’s zelf, maar geeft de sectorale toezichthouder meer houvast om te sturen op 
het niveau van de beveiliging en waar nodig ook in te kunnen grijpen. 

De internetconsultatie is afgerond en de regeling is ondertussen officieel gepubliceerd.

Presentatie ICT-topsector event

Op dinsdag 29 juni organiseerde Team Dutch Digital Delta het online event 
‘Cybersecurity voor maatschappelijke uitdagingen’. Vanuit het programma waren wij 
hierbij aanwezig en verzorgden wij een presentatie voor de workshop ‘Digitalisering van 
de watersector’. Hierbij gingen wij in op diverse projecten binnen het programma, zowel 
lopende als reeds afgeronde projecten en het belang van wetenschappelijk onderzoek 
op het gebied van cybersecurity in de watersector. Het publiek kreeg de gelegenheid om 
vragen te stellen. Daarnaast werd een presentatie verzorgd door Jan Piet Barthel, 
programmacoördinator cybersecurity-onderzoek bij de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek NWO en adviseur van het Academic Cyber Security 
Society-bestuur (ACCSS). Onderstaande tekening vat deze workshop mooi samen.

Terugkijken van dit webinar kan via de website van het ECP.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25471.html
https://www.onlineseminar.nl/ecp/webinar/7f61ddff-92e2-4875-8b3e-1f3eeb990231/cybersecurity-voor-maatschappelijke-uitdagingen/#watch-player
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De watersector aan het woord

Het programmateam ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’ heeft een 
faciliterende rol. Het zijn juist de partijen uit de watersector die de handen ineen 
hebben geslagen om de cyberweerbaarheid te versterken en aanvallen in de toekomst 
het hoofd te bieden. Daarom geven wij graag het woord aan de vele mensen die 
hieraan bijdragen. Deze keer Aart Los, Beleidsadviseur Waterveiligheid en 
crisisbeheersing bij de Unie van Waterschappen en Gabor Verputten, Tactisch 
Coördinator van de sectorale CERT Watermanagement samen met projectleider 
Raymond Bierens.

Objectclassificatie waterschappen
Door: Aart Los

In navolging van de aanvullende afspraken uit het Bestuursakkoord Water hebben de 
waterschappen een herijking opgeleverd van de objectclassificatie, waarbij 
missiekritieke objecten in kaart zijn gebracht. De laatste objectclassificatie stamt 
namelijk uit 2005.

De waterschappen hebben sinds 2020 hard gewerkt om naast de beoordelingen, 
zorgplicht en versterkingsopgave ook de objectclassificaties op te leveren. De scope 
was met name gericht op waterkerende objecten in regionale en primaire keringen die 
afhankelijk zijn van stroom/internet.

Uit de objectclassificatie is gebleken dat waterschappen vitale objecten in beheer 
hebben. De gevolgen van het niet functioneren van deze objecten hebben veel 
waterschappen gelukkig op het netvlies. Toch heeft de objectclassificatie nieuwe 
inzichten gegeven voor het assetmanagement dat ook bij waterschappen uitgevoerd 

wordt. Deze objectclassificatie bevond zich namelijk op het snijvlak van 
waterveiligheid en watersystemen. Door het bij elkaar brengen van deze disciplines en 
het werken met worst-case denken zijn waterschappen zich meer bewust van de 
risico’s bij het falen van een object zoals gemalen, stuwen en sluizen.

Download hier het ISR rapport “handreiking selectie missiekritieke objecten”.

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/bestuursakkoord/cyberweerbaarheid/documenten/
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Gewoon doen – Hoe sluit je objecten uit een waterschap aan voor monitoring  
van incidenten?  
Door: Gabor Verputten en Raymond Bierens

Steeds vaker richten cyberboeven hun blik op logistieke en industriële automatisering. 
Eerder dit jaar werd Amerika opgeschrikt door 2 cyberaanvallen op 2 vitale sectoren: 
een watervoorzieningsinstallatie in Florida, gevolgd door het stilvallen van de Colonial 
Pipeline aan de westkust. Ook Nederland is kwetsbaar, we wonen en leven tenslotte 
onder de waterspiegel. Om te voorkomen dat Nederland met een dergelijke 
cyberaanval te maken krijgt, is het Cybersecurity Emergency Reponse Team 
Watermanagement (afgekort CERT-WM) opgericht. Sinds begin 2020 is het CERT-WM 
door het ministerie van Justitie en Veiligheid als sectorale CERT erkend. Willen we 
incidenten zoals hiervoor genoemd kunnen waarnemen, dan moeten objecten zoals 
gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties worden aangesloten op het CERT-WM.

Ook al zijn dit soort objecten bij de waterschappen (soms) computergestuurd, dit is 
wel iets anders dan het monitoren van incidenten in een “gewoon” computernetwerk. 
Reden genoeg voor het CERT-WM om het project “Gewoon Doen” te starten, in 
samenwerking met Rijkswaterstaat. In dit project wordt de haalbaarheid getoetst van 
het monitoren van incidenten bij enkele objecten bij meerdere waterschappen. Dit is 
meer dan alleen maar het testen van techniek. Het betekent ook dat waterschappen 
24/7 adequaat moeten kunnen reageren, in geval van meldingen.

Veel waterschappen zijn geïnteresseerd in deelname of willen gedurende het project 
meekijken en leren van de ervaringen van het projectteam. Om die reden zal het 
project ook een klankbordgroep inrichten waarin gedurende het project de eerste 

ervaringen kunnen worden gedeeld met alle geïnteresseerde waterschappen. Aan het 
eind van het jaar zal het project de evaluatie formeel aanbieden aan de 
opdrachtgevers, waarmee de basis is gelegd voor de verdere uitvoering om de 
waterschappen in Nederland zo cyberveilig mogelijk te houden.
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Meer weten? Neem gerust contact op via cyberweerbaarheidwater@minienw.nl

Contactpersonen: 
Jessica Maes en Jeroen van den Berg

Website

Meer informatie over het programma, nuttige documenten en handige links kunnen 
ook geraadpleegd worden op onze nieuwe webpagina www.helpdeskwater.nl/pvcw

mailto:cyberweerbaarheidwater%40minienw.nl?subject=
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/bestuursakkoord/cyberweerbaarheid/
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