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Digitale veiligheid hoog op de agenda

Cyberdreigingen boven water
Op 3 november jl. bezochten zo’n 65 ICT-professionals en 

leidinggevenden uit de drinkwatersector in Den Haag het seminar 

‘Cyberdreigingen boven water – Bent u zich bewust van de risico’s 

en business impact?’. Hiermee willen Vewin en het Water ISAC een 

impuls geven aan het cybersecurity-bewustzijn in de drinkwatersector. 

Leveringszekerheid en continuïteit staan 

in de drinkwatersector hoog op de agenda; 

dat moet ook wel bij een product dat zó 

essentieel is voor de volksgezondheid als 

drinkwater. Zoals Renée Bergkamp, di-

recteur van Vewin, tijdens haar inleiding 

aangaf, behoort de drinkwatervoorziening 

tot de hoogste categorie van de vitale in-

frastructuur. Een grote verstoring in de 

levering van drinkwater leidt al snel tot 

maatschappelijke ontwrichting, ook door 

cascade-effecten in andere (vitale) secto-

ren. Het is daarom van groot belang dat de 

drinkwatersector zich adequaat beschermt 

tegen digitale dreigingen en inbreuken. 

Cybersecurity-bewustzijn 
Steeds meer processen zijn geautomati-

seerd, in alle sectoren van de samenle-

ving, dus ook in de drinkwatersector. De 

afhankelijkheid van ICT groeit nog steeds 

en daarmee ook de schade die aan (vitale) 

belangen kan worden toegebracht. ICT-

beveiliging is essentieel, net als crisisprepa-

ratie voor als het tóch een keertje misgaat. 

Dit alles begint bij bewustwording over de 

risico’s en de impact van ICT-incidenten op 

de drinkwatervoorziening. 

Bewust wording van cybersecurity is dit jaar 

ook het centrale thema van de campagne 

Alert Online, waarbij de drinkwatersector 

via dit seminar aansloot.
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Samenwerking is essentieel
Een belangrijk onderdeel van cybersecurity 

is sectorbrede samenwerking. In 2006 heeft 

de drinkwatersector een ISAC (Information 

Sharing and Analysis Center) opgericht, 

naar Amerikaans model. Hierin delen de 

tien drinkwaterbedrijven informatie over 

cyberdreigingen, incidenten en best prac-

tices. Onlangs is ook een 24/7 webportal 

ingericht voor  operationele en tactische 

samenwerking op het gebied van cyberse-

curity, detectie, preventie en response. Via 

deze webportal delen bedrijven real-time 

cybersecurity-dreigingen en incidenten. 

Een incident of aanval bij de één is een 

waarschuwing voor de ander. 

Samenwerking is essentieel voor suc-

ces, tussen de bedrijven onderling én 

met de overheid, zoals met het Nationaal 

Cyber Security Centrum (NCSC). Han 

Schutte, hoofd Marktontwikkelingen & 

Partnerschappen bij het NCSC benadrukte 

in zijn presentatie het grote belang hiervan: 

‘Door tijdig informatie te delen, voorkom je 

incidenten. We zullen nog veel meer moe-

ten gaan samenwerken en oefenen, omdat 

de digitale dreiging snel toeneemt, en de 

risico’s en impact steeds groter worden.’

Aan de slag
Marcel Jutte van Hudson Cybertec gaf in zijn 

presentatie talloze voorbeelden van reële 

cyberdreigingen en incidenten die overal 

ter wereld dagelijks plaatsvinden. ‘Cyber 

security steunt op drie pijlers: technolo-

gie, organisatie en de mens’, aldus Jutte. 

Hij benadrukte het belang van een goed  

cybersecurity-beleid in een organisatie. 

‘Maar absoluut essentieel is veiligheids-

bewustzijn bij alle medewerkers!’ 

Om het verhaal van Jutte te illustreren gaf 

Kees van Overveld van ABB een hack-demo, 

waarbij hij met een ogenschijnlijk betrouw-

baar phishing-mailtje letterlijk in één klik 

de besturing van de laptop van een thuis-

werkende proces operator kon overnemen. 

Na de hack-demo moesten de drinkwater-

professionals zélf aan de slag. De tien drink-

waterbedrijven streden in een simulatiespel 

van Kaspersky tegen elkaar om fictieve 

hackaanvallen op de procesautomatisering 

van hun waterbedrijf zo spoedig mogelijk te 

verhelpen. Samenwerking, snelheid, com-

petitie en vindingrijkheid vierden hoogtij, 

met drinkwaterbedrijf PWN als uiteinde-

lijke winnaar.

‘een incident of  
aanval bij de één  

is een waarschuwing 
voor de ander’. 

Alert Online:  
digitaal verantwoord ondernemen
De campagne Alert Online – een geza-

menlijk initiatief van overheid, bedrijfs-

leven en wetenschap – wil de kennis 

over online veiligheid vergroten en 

stimuleren dat mensen daar naar hande-

len. Bij jong en oud en van werkvloer tot 

boardroom. 

Nederland behoort bij de landen met de 

meeste internetaansluitingen. En ner-

gens in Europa maken zoveel mensen 

gebruik van internetbankieren als in 

Nederland. We zijn altijd en overal on-

line. Dat geeft Nederland een voorsprong 

en biedt kansen voor innovatie en econo-

mische groei. Maar het betekent ook dat 

iedereen zich bewust moet zijn van geva-

ren en risico’s. Met één muisklik kun je 

onbedoeld een heel netwerk besmetten 

of liggen al je privé- of klantgegevens op 

straat. Dit vraagt dat iedereen bewuste 

keuzes moet maken bij het gebruik, 

de aanschaf en het onderhoud van ICT, 

thuis en op het werk. Zo draagt iedereen 

bij aan een veilig digitaal Nederland 

waarin we zorgeloos kunnen profiteren 

van de kansen die ICT biedt.

Alert Online liep dit jaar van 26 oktober 

tot en met 6 november 2015. Vewin is 

partner van Alert Online.


