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Het doel van ISIDOOR II was het testen van de gezamenlijke aanpak, 

samenwerking en coördinatie tijdens een cybercrisis. De private 

én publieke deelnemers kwamen uit verschillende sectoren zoals 

energiedistributie, drinkwater, nucleair, keren en beheren van op-

pervlaktewater, chemie, telecom en de haven. Daarnaast hebben 

diverse ministeries mee geoefend. In de oefening werden verschil-

lende opeenvolgende cyber-incidenten gesimuleerd in de proces-

automatisering van de vitale sectoren: de meet- en regelsystemen 

die de industriële processen aansturen.

Inbreuk op procesautomatisering
In het geval van drinkwater omvat deze procesautomatisering (of 

PA) het totale systeem dat gebruikt wordt voor de bediening, bewa-

king en aansturing van de drinkwatervoorziening; van inname van 

ruw water, voorzuivering, infiltratie, winning, zuivering/filtratie en 

transport tot en met de kwaliteitscontrole. 

Jasper Verberk maakte als manager Productie bij Brabant Water 

deel uit van de crisisorganisatie: ‘Wij ontvingen een eerste alge-

meen signaal van het NCSC dat er bij diverse organisaties mogelijke 

besmettingen waren van Scada/ICS-systemen. Daarop zijn wij onze 

Medio oktober vond de vier dagen durende nationale cyberoefening 

ISIDOOR II plaats, georganiseerd door de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber 

Security Centrum (NCSC). Circa zestig publieke en private partners 

hebben meegedaan aan deze oefening, waaronder ook de tien 

drinkwaterbedrijven. 
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Jasper Verberk, Brabant Water. Patricia Zorko, NCTV en ministerie van Justitie en Veiligheid.

systemen extra gaan monitoren en zagen we inderdaad verhoogde 

activiteit in de PA-omgeving van een van onze pompstations. Wij 

hebben toen conform ons protocol Cybersecurity het crisisbeleids-

team op de hoogte gesteld. Later kwam de melding dat de verdachte 

activiteiten zich hadden uitgebreid naar meerdere pompstations. 

Inmiddels was vanuit de softwareleverancier ook bekend geworden 

dat er kwetsbaarheden in de systeemsoftware zaten. Toen is beslo-

ten het crisisbeleidsteam bijeen te roepen om de aanpak van de 

crisis te coördineren. Dit gebeurt vanuit bestaande draaiboeken en 

protocollen, volgens het bekende BOB-model: beeldvorming – oor-

deelsvorming – besluitvorming.’

Overgaan op handbediening
‘Gaandeweg de oefening nam de ernst van de ‘inbreuken’ toe. Op 

een bepaald moment zagen we dat onze installaties gemanipuleerd 

werden. Dat is het moment dat wij een knip gemaakt hebben tus-

sen de PA- en de kantoorautomatisering om verdere besmetting te 

voorkomen. Ook hebben we procestechnici ter plekke gestuurd, om 

te kunnen overgaan op handbediening. Wij willen immers te allen 

tijde zelf de installaties kunnen bedienen.’

Efteling onder water
Om de crisisorganisatie verder te beproeven had de oefenstaf extra 

uitdagingen toegevoegd: ‘Op een bepaald moment kregen we mel-

dingen van grote lekkages. Zo kreeg de Efteling geen water meer. 

Dat bleek niets te maken te hebben met de cyberdreiging, maar te 

gaan om een normaal lek in een waterleiding, dat ‘toevallig’ tegelijk 

met de externe dreiging plaatsvond. Dan is het zaak om als beleids-

team rustig te blijven en volgens de BOB-methode stelselmatig te 

onderzoeken wat er aan de hand is en wat er aan maatregelen nodig 

is. Zeer leerzaam en goed om dat zo levensecht te oefenen!’

Heeft Brabant Water nog iets geleerd van deze oefening?

Verberk: ‘Wij organiseren – net zoals de andere drinkwater-

bedrijven  – enkele malen per jaar zelf crisisoefeningen, vaak 

rondom ‘natte’ incidenten, zoals storingen en lekkages. Daarom is 

het goed om regelmatig andersoortige crises te oefenen, ook met 

externe partners zoals het NCSC. De oefening maakte duidelijk dat 

onze crisisorganisatie staat als een huis en dat wij goed zijn voor-

bereid op calamiteiten. We evalueren nog nader of het nodig is om 

bepaalde scenario’s op details aan te passen. Maar de belangrijkste 

winst van deze oefening is wat ons betreft de wetenschap dat we 

elkaar snel kunnen vinden als het nodig is en dat we dan de juiste 

wegen kunnen bewandelen. Bovendien verhoogt zo’n oefening de 

algemene bewustwording dat dit echt realistische scenario’s zijn, 

die vroeg of laat een keer kunnen gebeuren.’

Samen oefenen
‘Tijdens de oefening is gebleken dat de samenwerking tussen over-

heid en vitale sectoren een stevige basis heeft om Nederland digitaal 

veilig te houden’, aldus Patricia Zorko, plaatsvervangend Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en direc-

teur Cybersecurity bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘Om 

de digitale dreigingen het hoofd te blijven bieden, is het belangrijk 

om regelmatig met al onze partners te oefenen. Overheid en het 

bedrijfsleven moeten hierin samen optrekken.’

ICT Response Board
ICT-experts uit een aantal vitale sectoren en van betrokken over-

heidsorganisaties vormen samen het publiek-private samenwer-

kingsverband ICT Response Board of IRB, gefaciliteerd door het 

NCSC. Tijdens een grootschalige ICT-crisis of -dreiging maakt de IRB 

aan de hand van informatie-uitwisseling een analyse van de situatie 

en brengt advies uit over mogelijke maatregelen aan de nationale 

crisisstructuur: het Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO) 

of de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb). De 

IRB is ook een directe bron van informatie voor de drinkwatersector: 

de leden brengen niet alleen informatie, maar halen die dus ook. 

Lees verder op pagina 28.
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Paul Bremer, Waterbedrijf Groningen en WMD Drinkwater.

De samenstelling van de IRB is afhankelijk van de partijen die be-

trokken zijn bij de ICT-crisis. De drinkwatersector heeft twee sec-

torvertegenwoordigers aangesteld die tijdens een ICT-crisis input 

leveren namens de betrokken drinkwaterbedrijven. Eén van hen is 

Paul Bremer (Waterbedrijf Groningen en WMD Drinkwater), die tij-

dens deze oefening contact had met de ‘NCSC-bunker’ in Den Haag. 

Hoe verliep de oefening voor hem? 

Bremer: ‘Voor mij had ISIDOOR II twee belangrijke aspecten. Ten eer-

ste natuurlijk de inhoudelijke kant, de softwarematige bedreiging 

van ons productieproces. Daarnaast de samenwerking met het NCSC 

en de andere vitale sectoren, als lid van de ICT Response Board.’

Goede oefening
‘Omdat mijn afdeling de ICT verzorgt voor Waterbedrijf Groningen 

én Waterleidingmaatschappij Drenthe, konden we meteen kijken 

of de twee bedrijven verschillend op de oefening reageerden. Beide 

werken met draaiboeken voor de meest voorkomende problemen: 

meestal zijn dat ‘natte’ problemen. Bij deze oefening ging het 

niet om zo’n standaard drinkwatercrisis, maar het patroon van de 

draaiboeken werd wel goed gevolgd. Toch zijn er kleine verschillen, 

bijvoorbeeld over hoe snel werd opgeschaald en wat er naar buiten 

wordt gecommuniceerd. We gaan dit samen nog evalueren.’

Snelkookpan
Hij vervolgt: ‘De IRB-oefening was eigenlijk een uitbreiding op de 

oefening bij de drinkwaterbedrijven. Omdat in de IRB alle vitale sec-

toren zijn vertegenwoordigd, krijg je meer inzicht in de gevolgen 

die een cyber-aanval elders kan hebben; bij de energievoorziening, 

de telecom of de waterkeringen. Je bent natuurlijk altijd geneigd te 

focussen op jouw eigen probleem, maar bij dit soort crises is een 

bredere blik essentieel. Het is wel een beetje een snelkookpan, met 

al die verschillende belangen en dan de tijdsdruk. Bij een echt ICT-

incident kan natuurlijk altijd een opstapeling van gevolgen voorko-

men. Omdat in de IRB zowel het NCSC als andere diensten en secto-

ren zitting hebben, kan er dan snel informatie gedeeld worden, wat 

de uiteindelijke besluitvorming in de ICCb ten goede komt.’

Reactie NCSC
Een woordvoerder van het NCSC geeft aan hoe de oefening en de sa-

menwerking met de drinkwaterbedrijven volgens hen is verlopen: 

‘Het NCSC heeft veel positieve reacties ontvangen van de deelne-

mende organisaties. Het is goed te zien dat een oefening als deze 

organisaties een impuls geeft om de puntjes op de ‘i’ te zetten, ook 

voor het NCSC zelf. We kijken positief terug op de oefening: de sa-

menwerking tussen het NCSC en de partners heeft een stevige basis 

om Nederland digitaal veilig te houden.’

 

‘De samenwerking met de drinkwaterbedrijven verliep erg goed. 

We weten elkaar goed te vinden op zowel operationeel als commu-

nicatieniveau en dat bleek ook weer tijdens deze oefening.’

 

Versterking digitale veiligheid van Nederland

De recente cyberaanvallen Wannacry en (Not)Petya hebben laten 

zien hoe kwetsbaar de samenleving is als gevolg van de verder 

toenemende digitalisering. Het verhogen van de digitale weer-

baarheid van Nederland is daardoor van groot belang. 

In Nederland werken veel private en publieke partijen samen in 

de respons op cybercrises en -incidenten. Het Nationaal Cyber 

Security Centrum (NCSC, onderdeel van de NCTV) coördineert 

deze samenwerking. Door middel van operationele oefeningen 

zoals ISIDOOR II  kunnen afspraken op dit terrein getest worden 

en waar nodig aangepast worden om zo de samenwerking verder 

te verbeteren. De oefeningen zijn belangrijk om de snelle digitale 

ontwikkelingen en meer specifiek de Nederlandse capaciteit voor 

respons op cyberincidenten en crises vorm te geven. Publiek-

private samenwerking is daarbij van groot belang; het overgrote 

deel van de ICT-infrastructuur in Nederland is in handen van 

private partijen en het beschermen van vitale belangen in het 

digitale domein is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Dit is de tweede keer dat de NCTV deze cyberoefening organi-

seert; ISIDOOR I vond plaats in 2015. Dit keer waren er bijna 

zestig deelnemende organisaties uit overheid en bedrijfsleven, 

waar onder CERTs, calamiteitenteams, crisisteams, business 

continuity teams, communicatieteams en -actiecentra, beheer-

organisaties en ICT-specialisten, die samen zes vitale sectoren 

vertegenwoordigden.

De oefening duurde meerdere dagen en had meerdere onder-

delen. Zo was er een decentraal deel, waarbij spelers vanaf hun 

eigen werkplek oefenden. Centraal werd de nationale crisisstruc-

tuur beoefend, tot en met opschaling naar het niveau van de 

Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing, ICCb.


