
 

 
 

 

 

Versterken 
Cyberweerbaarheid 
in de watersector

Programma

Nieuwsbrief Q1 2022
Voor u ligt de nieuwjaarseditie van de nieuwsbrief van het programma ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’. 
Hiermee brengen wij u op de hoogte van de voortgang van lopende projecten en algemeen nieuws over cybersecurity en de 
watersector. Ook 2022 belooft een dynamisch jaar te worden waarin vele projecten een nieuwe fase ingaan of zelfs tot 
afronding komen. Dit doen wij samen met jullie, waar mogelijk hopelijk ook weer vaker fysiek en in goede gezondheid. In 
deze nieuwsbrief nemen we jullie op hoofdlijnen mee in de plannen voor 2022. Daarnaast geven wij ook ruimte aan jullie, 
onze partners binnen de watersector, om verhalen en nieuwtjes uit de sector met een breed publiek te delen.

In deze editie vindt u 2 artikelen over de CSIR en de miniconferentie SOC-drinkwater. We vertellen u onder meer over nieuwe 
Europese wetgeving over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, de NIS2 en we blikken terug op de 
ontwikkelingen rondom de Log4j-kwetsbaarheid. Ook is er een terugblik op de succesvolle cybertafel over 
ketenafhankelijkheden met bestuurders uit de watersector en de implementatie van de serious game. 

Interesse om bij te dragen aan de 
volgende nieuwsbrief? 
Laat het ons dan weten en mail ons!

Klik op 1 van onderstaande knoppen om verder te gaan.

Algemeen nieuws Programmanieuws kort
De watersector  
aan het woord Doorkijk 2022 Contact
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Herziene richtlijn beveiliging netwerk- en informatiesystemen (NIS2)

In de EU is onderhandeld over nieuwe EU-regels voor cybersecurity, voorgesteld in het 
ontwerp van herziene richtlijn betreffende de beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen (NIS2). Naar verwachting zal de richtlijn onder het Franse 
voorzitterschap komend halfjaar worden aangenomen. De NIS2 zal de huidige 
NIS-richtlijn, in het Nederlands ook wel NIB-richtlijn genoemd, vervangen. 

De NIB-richtlijn is samen met de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity 
(Wgmc) opgenomen in de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni). Het 
doel van de NIS2 is om de beperkingen van het huidige NIS-regime aan te pakken en in 
te spelen op veranderingen in het veranderende cybersecuritylandschap. De 
ontwerprichtlijn zal het toepassingsgebied van de huidige richtlijn aanzienlijk uitbreiden 
door nieuwe sectoren toe te voegen.

De impact van de nieuwe richtlijn is nog niet volledig duidelijk, maar een groot deel van 
de watersector valt straks onder deze richtlijn. Het zal belangrijker worden om te kunnen 
onderbouwen waarom je bepaalde maatregelen wel (en ook niet) neemt als organisatie. 
Zo is het op basis van een eigen risicoanalyse uit te leggen waarom je bepaalde 
beveiligingsmaatregelen neemt voor je e-mailsoftware maar niet voor je 
vergaderzaalboekingssysteem.  Hoe het toezicht er exact gaat uitzien is een vraag voor 
de transpositiefase.

Het hele document vindt u hier: resource.html (europa.eu). Een uitgebreidere 
contextbeschrijving vindt u hier: The NIS2 Directive (europa.eu)

Kennisevenement Cybersecurity voor Industriële Systemen

Het NCSC heeft samen met een aantal partners (waaronder Rijkswaterstaat en het 
ministerie van IenW) een serie webinars georganiseerd. Deze kennisevenementen 
draaien om het delen van kennis en het creëren van aandacht en bestuurlijk draagvlak 
voor de cybersecurity van IACS bij organisaties in de vitale infrastructuur. Op 17 
november 2021 was Jessica Maes, onze programmamanager, te gast om samen met 
Rijkswaterstaat en ProRail te spreken over cybersecurity-by-design in OT-omgevingen. 

Terugkijken kan via: www.ncsc.nl/IACSkennisevenement

< Vorige pagina Verder lezen >

http://www.ncsc.nl/IACSkennisevenement
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:be0b5038-3fa8-11eb-b27b-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
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Log4j

Begin december is een ernstige kwetsbaarheid ontdekt in software die in heel veel 
applicaties en systemen wordt gebruikt: Apache Log4j logboeksoftware. 

Tot op heden heeft het nog niet tot hele grote incidenten geleid, maar cyberexperts 
vrezen nog steeds voor uitval van kritieke systemen. Er is een patch beschikbaar 
gekomen, echter is deze specifieke software verweven met allerlei andere toepassingen 
waardoor het risico moeilijk te mitigeren is. Het beeld is dat kwaadwillenden al gebruik 
hebben gemaakt van deze kwetsbaarheid. Dit kan resulteren in een toename van 
ransomware-aanvallen of andere malware. Sommige organisaties hebben zich 
afgelopen periode hierdoor genoodzaakt gezien hun systemen offline te halen. Voor 
veel organisaties is het lastig om precies uit te zoeken welke systemen gebruikmaken 
van deze software. Het NCSC heeft een lijst gepubliceerd met kwetsbare applicaties.

Belangrijk is dat niet alleen de reguliere systemen die verbonden zijn met het internet 
geraakt kunnen worden. Ook kritieke systemen voor de aansturing van primaire 
processen (IACS) kunnen getroffen zijn. Verstoringen van vitale processen blijven dus 
nog altijd mogelijk.

< Vorige pagina Verder lezen >
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Cybertafel ketenafhankelijkheden

In november 2021 verwelkomde het programmateam meer dan 20 bestuurders en (top)
ambtenaren uit de watersector om met elkaar het gesprek aan te gaan over 
ketenafhankelijkheden. Nog te vaak kijken organisaties alleen intern naar risico’s en 
kwetsbaarheden, terwijl deze in toenemende mate een externe component hebben. De 
nauwe verbondenheid van processen in de waterketen leidt tot sectorbrede risico’s en 
die vergen eenheid, samenspraak en collectief optreden. Cyberveiligheid is dan ook meer 
dan ooit chefsache. Bestuurlijk mandaat is nodig om elkaar te vinden wanneer nodig en 
om de benodigde middelen vrij te maken.

Aan urgentiebesef geen gebrek tijdens deze cybertafel. Wel werd het duidelijk dat nog 
veel stappen gezet moeten worden, zowel in de koude als warme fase van een crisis. 
Want, dat er een incident gaat komen staat buiten kijf. Binnen het programma gaan wij 
dus aan de slag om de ontwikkelde methodiek voor ketenanalyses breder te verspreiden 
en de toepassingen nog breder te toetsen. Binnenkort start een ketenanalyse waarbij het 
zwaartepunt bij een gemeente komt te liggen (dit in aanvulling op de waterschappen en 
drinkwaterbedrijven die eerder al betrokken waren). Ook start begin 2022 een 
ketenanalyse waterveiligheid, waarbij de verschillende deelketens van het watersysteem 
geïnventariseerd en geanalyseerd worden.

Wij danken nogmaals iedereen voor hun bijdrage en roepen op om het gesprek over 
ketenafhankelijkheden te blijven voeren. Mocht u meer willen weten over de voortgang 
van het TNO-project, laat het ons dan weten, dan kijken we samen waar we elkaar 
kunnen ondersteunen.
 

< Vorige pagina Verder lezen >
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Serious game drinkwater

De serious game voor en door de drinkwatersector, waarover we u in 2021 
informeerden, is in oktober officieel afgerond. Daar is door het projectteam intensief 
naar toegewerkt en er hebben diverse testsessies plaatsgevonden. De meeste 
drinkwaterbedrijven zijn al gestart met de brede implementatie van deze game voor de 
verschillende doelgroepen. Meerdere drinkwaterbedrijven gaan de game inpassen in 
hun OTO-programma voor 2022. 

Eind oktober organiseerden wij ook enkele oefensessies voor geïnteresseerden. Zo 
spraken we met collega’s van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 
vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Samen met de ontwikkelaar 
brengen we de mogelijkheden voor aanpassingen in kaart. Wij verwachten binnenkort 
een overzicht van concrete mogelijkheden en nemen dan contact op met alle partijen 
die hebben aangegeven interesse te hebben. Mocht u ook interesse hebben, laat het ons 
weten! 

Zie voor meer informatie ook de trailer en aftermovie.

Vitaalbeoordelingen

Op 9 december is er een gezamenlijke sessie geweest van de Unie van Waterschappen 
en het ministerie van IenW om informatie uit te wisselen over de vitaalbeoordeling van 
de waterschappen. In het Bestuursakkoord Water (BAW) is afgesproken om een update 
uit te voeren van de vitaalbeoordeling voor het regionale proces keren en beheren. 
Onder andere zijn de uitkomsten besproken van de analyse die door bijna alle 
waterschappen is uitgevoerd. De vervolgstappen zijn bepaald en vragen in relatie tot het 
vitaal verklaren in brede zin zijn beantwoord. Het was een zeer nuttige sessie met veel 
deelnemers uit de waterschappen. Binnenkort zal de Unie van Waterschappen voor het 
verdere proces een klankbordgroep formeren.

< Vorige pagina Verder lezen >
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De “Red team-Blue team”-training komt terug

Begin oktober organiseerde het programma de tweede “Red team-Blue team”-training. 
Wij bedanken het “European Network for Cyber Security” (ENCS) voor wederom een 
geslaagde training. Wij merken dat er iedere keer veel interesse is voor de trainingen en 
krijgen veel positieve reacties. Zowel in juni als oktober waren alle plekken vergeven. 

Uit de evaluatie van de trainingen bleek dat bij de uitnodigingen de doelgroep 
duidelijker gedefinieerd moet worden. Daarnaast bestaat er een behoefte om de 
training aan te passen voor de watersector. De huidige training is ontwikkeld voor en 
door de energiesector, maar voor de doelgroep in de watersector is het wenselijk om 
beter aan te sluiten bij casuïstiek uit die sector en best practices met collega’s uit de 
sector te delen. In januari 2022 wordt een werkgroep gevormd die met deze 
ontwikkelingen aan de slag gaat. 

Ook voor de trainingen in 2022 kunt u zich al aanmelden.  
Mail dus gerust naar cyberweerbaarheidwater@minienw.nl 

Webinar DigiShape “cybersecurity in de watersector” 

Op dinsdag 1 februari van 15.30 - 17.00 uur organiseert DigiShape samen met TKI 
Watertechnologie een webinar rond het onderwerp Cybersecurity in de watersector. De 
aanleiding voor dit webinar is de ontwikkeling van een nationaal en topsector 
overstijgend programma Cybersecurity. 

Het definitieve programma wordt binnenkort bekend gemaakt en zal ruwweg bestaan 
uit een aantal introducties over cybersecurity in de watersector vanuit verschillende 
perspectieven, gevolgd door een plenaire discussie. Deelnemers aan het webinar zijn bij 
voorkeur ook zelf actief met het onderwerp bezig binnen hun organisatie.

Ook vanuit ons programma zullen wij een bijdrage leveren aan dit webinar. 
Aanmelden kan hier.

< Vorige pagina Verder lezen >
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De watersector aan het woord

Het programmateam ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’ heeft een 
faciliterende rol. Het zijn de organisaties uit de watersector die de handen uit de 
mouwen steken om de cyberweerbaarheid te versterken en aanvallen in de toekomst 
het hoofd te bieden. Daarom geven wij ook graag het woord aan de vele mensen die 
hieraan bijdragen. Deze keer het woord aan Arjen Meijer, projectleider proces/
industriële automatisering en risicomanagement bij Het Waterschapshuis over de 
recent opgeleverde CSIR 3.0 en de toevoeging daarvan aan de ICO-wizard. Daarna 
vertelt Mike Moolenaar, projectleider verkenning SOC drinkwater over onze 
miniconferentie over het wat, hoe en waarom van een Security Operations Centre.

CSIR 3.0 en ICO-wizard
Door: Arjen Meijer, Projectleider Proces/Industriële automatisering en 
Risicomanagement (Het Waterschapshuis)

De Waterschappen, Rijkswaterstaat en domeinexperts hebben onder aansturing van 
het Waterschapshuis 6 maanden lang intensief samengewerkt om de Cybersecurity 
Implementatierichtlijn Objecten (CSIR) 2.0 voor OT/ICS/SCADA te vertalen naar een 
veralgemeniseerde versie voor de waterschappen. Deze versie is ook breed in te zetten 
door overheidsorganisaties die gebruik maken van industriële automatisering. Deze 
CSIR 3.0 is speciaal ontwikkeld om alle BAW-partners de handvatten te geven voor het 
borgen van de digitale weerbaarheid van hun dienstverlening. Het gaat hierbij 
nadrukkelijk niet om de kantoorautomatisering waarvoor de BIO geldt als kader voor 
beveiliging, maar om de primaire processen van uw organisatie waarbinnen 
procesautomatisering aan de orde is. Denk hierbij onder andere aan 
waterzuiveringsinstallaties, gemalen, bruggen, keringen en sluizen. De technische 
installaties die horen bij deze kunstwerken en objecten worden gebruikt om te meten, 
bedienen, besturen en beschermen. 

Met de CSIR 3.0 heeft uw organisatie alle middelen in handen om de kunstwerken 
risico gestuurd te beveiligen. Hiermee borgt u de continuïteit van dienstverlening en 
minimaliseert u de kans op cyberincidenten. Van objectclassificering tot concrete 
maatregelen op gebied van mens, organisatie en techniek: de CSIR geeft u 
maatregelen die passen bij de kritieke aard van het object. U heeft hiermee een 
kosteneffectieve manier om de digitale weerbaarheid van uw organisatie en objecten 
op orde te brengen én te houden.

Vanuit de generieke opzet is de CSIR breed inzetbaar voor overheidsorganisaties en 
heeft de BIO-overheid de CSIR onlangs ook toegevoegd aan de ICO-wizard. Hiermee 
hebben inkopers en assetmanagers een extra praktisch hulpmiddel in handen 
gekregen om cybersecurity te borgen in de lifecycle van assetmanagement. Met dit 
initiatief en deze uitwerking kunnen de betrokken partners hun bijdrage leveren aan 
het landelijke programma “Versterken cyberweerbaarheid in de watersector”. 

Neem voor meer informatie contact op met 
Arjen Meijer via csir@hetwaterschapshuis.nl.
De CSIR 3.0 is gepubliceerd op de website van het CIP.

< Vorige pagina Verder lezen >
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SOC drinkwater miniconferentie 
Door: Mike Moolenaar, projectleider verkenning SOC drinkwater 

Op 10 november organiseerden we een mini-conferentie over het onderwerp Security 
Operations Centre (SOC) voor de drinkwatersector. Als projectleider van het project 
SOC drinkwater heb ik de opdracht om een inventarisatie te doen van de wenselijkheid 
en haalbaarheid van een mogelijke gezamenlijke SOC-capaciteit voor de 
drinkwaterbedrijven. Een SOC kan zorgen voor een significante verbetering van de 
cyber security door continue monitoring, kwetsbaarheden scanning, gebruik van 
threat intelligence en detectie en response op de operationele techniek en de 
ICT-netwerken van de drinkwaterbedrijven.

Doel van deze bijeenkomst was om onder de aanwezigen een gezamenlijk beeld van 
de mogelijkheden te ontwikkelen en mogelijke oplossingsrichtingen te identificeren. 
Onder begeleiding van dagvoorzitter Pepijn van den Broek was het programma 
opgebouwd uit 5 presentaties. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) beet de 
spits af met een toelichting op het huidige dreigingsbeeld. Daarna volgden Raymond 
Bierens en Bert Heitink, beiden SOC-specialisten. Zij namen ons mee in de vraag wat 
een SOC behelst en hoe je een SOC opricht en inricht. Na de lunch vervolgden we het 
programma met Hans Bos (Rijkswaterstaat) en Ron Rietveld (Waternet) over hun 
ervaringen met het oprichten van een SOC. Daardoor werd ook het organisatorische 
en businessperspectief uitgebreid behandeld.

Als projectleider kijk ik terug op een geslaagde dag met een goede opkomst en veel 
interactie. Er is veel kennis uitgewisseld en nuttige informatie opgehaald om mee aan 
de slag te gaan. In een volgende stap van het project gaan we de verzamelde 
informatie en meningen verder uitwerken in workshops om zo van beeldvorming naar 
oordeelsvorming te gaan. Uiteindelijk moet dit leiden tot verdere richtinggevende 
scenario’s op basis waarvan een mogelijk gezamenlijke behoeftestelling voor 
SOC-capaciteit verder ontwikkeld kan worden.

< Vorige pagina Verder lezen >
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Doorkijk 2022
De producten die het programma levert willen we beter positioneren. Het beter 
differentiëren van de producten, naar behoefte en volwassenheidsniveaus binnen de 
sector, was een belangrijke overweging om te gaan werken met thema’s. Dit betekent 
dat de uit te voeren of aangedragen projecten binnen een thema vallen. De analyse van 
Cap Gemini naar de mogelijkheden voor een Center of Excellence is als input gebruikt 
om de thema’s te definiëren. Dit leidt tot samenhang en een goed beeld van welke 
bestaande producten en initiatieven er zijn. Testen, Trainen en Oefenen zal bijvoorbeeld 
1 van deze thema’s zijn. Binnenkort zijn alle thema’s verder uitgewerkt en 
communiceren we hier meer over.

Instrumenten niveau 1 
Basis
Voor organisaties die af en toe meedoen aan oefeningen 
zoals ISIDOOR en/of sporadisch een pentest doen 

Instrumenten niveau 2
Gevorderd
Voor organisaties die een test- en oefenbeleid (OTO-beleid) 
hebben en meerdere keren per jaar op structurele wijze 
oefenen

 

Zie niveau 1 “Basis” +

Instrumenten niveau 3 
Volwassen
Voor organisaties die monitoring hebben ingericht (bijv. m.b.v. 
een Security Operations Center (SOC)), een test en oefenbeleid 
hebben en meerdere keren per jaar op structurele wijze 
oefenen

Zie niveau 1 “Basis” + niveau 2 “Gevorderd” +

< Vorige pagina Verder lezen >
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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

In Q1 lanceren wij onze nieuwe website. Bij het uitkomen van de volgende nieuwsbrief 
staan wij hier uitgebreider bij stil.

< Vorige pagina
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