
 

 
 

 

 

Versterken 
Cyberweerbaarheid 
in de watersector

Programma

Nieuwsbrief Q3 2022
De tijd vliegt! De zomervakantie staat al voor de deur. Dit is al de derde nieuwsbrief van 2022 van het programma ‘Versterken 
cyberweerbaarheid in de watersector’. Hiermee informeren wij u over de voortgang van lopende projecten en algemeen 
nieuws over cybersecurity en de watersector. In deze nieuwsbrief vertellen we u meer over de voortgang van een aantal 
onderzoeksprojecten. Ook blikken we vooruit naar interessante bijeenkomsten en trainingen. Wilt u meer weten over 
ketenanalyses en ketenmaatregelen, over de cybersecurity van Operationele Technologie (OT) of over de Red Team vs.  
Blue Team-training? Lees dan vooral verder.

Veel leesplezier!
 

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.

mailto:mail?subject=cyberweerbaarheidwater%40minienw.nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat
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Algemeen nieuws

Algemeen nieuws
OT side-event ONE Conference

Het is een van Europa’s grootste cybersecurity conferenties, de ONE Conference. Dé plek 
voor cyberprofessionals om kennis op te doen, kennis te delen en te netwerken.  
Nieuw dit jaar is een side-event speciaal voor cyberdeskundigen die zijn geïnteresseerd in 
de cybersecurity van Operationele Techniek (OT)/IACS/Procesautomatisering (PA).  
Dit side-event is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en heeft als doel het versterken van de Nederlandse OT-community.  
Daarom zal de voertaal Nederlands zijn. 

De ONE Conference is op 18 en 19 oktober in het World Forum te Den Haag.  
Binnenkort worden het programma en de sprekers bekend gemaakt. Heeft u interesse in 
het side-event over OT? Geef het bij uw (pre-) registratie voor de ONE Conference aan.

Kamerbrief ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’

Begin juni heeft minister Harbers (IenW) de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand 
van zaken over het versterken van de cyberweerbaarheid in de watersector. De minister 
informeerde de Kamer onder meer over:
1. Het Rijkswaterstaat Versterkingsprogramma Cybersecurity;
2. De aanvullende cybersecurity-afspraken op het Bestuursakkoord Water (BAW+);
3.  De Cybersecurity-strategie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IWCS).

Als bijlage bij onderwerp 3 is een overzicht bijgevoegd van de thema’s en projecten die het 
programma in 2022 uitvoert. De kamerbrief en bijlage zijn te raadplegen op de website 
van de Rijksoverheid.

Meer informatie 

& 
Registratie

RijksoverheidSansText
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/07/versterken-cyberweerbaarheid-in-de-watersector
https://one-conference.nl
https://one-conference.nl
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Bestuurlijke cybertafel ‘Van ketenanalyses naar ketenmaatregelen:  
de bestuurder aan zet’

Klinkt het woord “cybertafel” nog bekend? In november 2021 organiseerde het 
programma in samenwerking met het Overheidsbreed Cyberprogramma de eerste editie 
van de bestuurlijke cybertafel over ketenanalyses. 

De oproep van de deelnemers toen was duidelijk: ga door, blijf de ketenanalyse verder 
uitwerken en uitvoeren, blijf daarover het gesprek aangaan met de sector en help ons 
oefenen. Dat zijn we blijven doen. In de volgende editie van de cybertafel gaan we 
hiermee door. Deze cybertafel zal plaatsvinden op maandag 21 november bij de 
Prodentfabriek in Amersfoort.

We vertellen deelnemers over recente ontwikkelingen op het gebied van ketenanalyse. 
En we presenteren de brochure en animatie waarmee organisaties zelf aan de slag 
kunnen. We lanceren een serious game in de vorm van een bordspel waarmee 
organisaties binnen een keten gezamenlijk kunnen oefenen met het implementeren van 
gepaste maatregelen. Deelnemers aan deze cybertafel maken op interactieve manier 
kennis met de eigen keten, doen inzichten op over het belang in de keten en worden 
geholpen om zelf aan de slag te gaan.

Hoe kunt u deelnemen aan de cybertafel? Deelname is op uitnodiging en exclusief voor 
bestuurders en directieleden uit de watersector. 

Wilt u ook dat uw organisatie bij deze editie  
wordt vertegen woordigd, stuur dan een mail  
naar cyberweerbaarheidwater@minienw.nl.  
U ontvangt dan spoedig een uitnodiging.

RijksoverheidSansText
mailto:%20cyberweerbaarheidwater%40minienw.nl?subject=
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Programmanieuws kort
Handreiking OT Security: nieuw instapkader voor cybersecurity binnen OT
Door: Michael Theuerzeit, Hudson Cybertec

Dat de digitale weerbaarheid voor de OT (Operationele Technologie) omgeving van groot 
belang is, is velen bekend. Zeker in de vitale infrastructuur zijn de risico’s groot en kan de 
impact verstrekkende gevolgen hebben. Verschillende sectoren hebben de afgelopen 
jaren een eigen cybersecuritykader gekregen. Bij dit soort kaders is vaak voortgeborduurd 
op bestaande cybersecuritynormen en aangepast op de specifieke wensen en 
eigenschappen van de sector. Zo is de CSIR (Cybersecurity Implementatierichtlijn), die 
oorspronkelijk was ontwikkeld als een Rijkswaterstaat-kader, gebaseerd op de BIO. 
Daarin zitten ook elementen uit andere normen zoals de IEC 62443. Dit kader is inmiddels 
aangepast voor gebruik door andere BAW-partners en is daarmee een uitgebreid kader 
geworden voor het managen van de digitale weerbaarheid van de OT. 

Ideale aanloop naar de CSIR
Toch blijft het voor veel organisaties in de watersector lastig om de juiste security-
maatregelen voor OT-omgevingen te identificeren en te implementeren. Zo is de 
OT-omgeving niet altijd de core business van organisaties in de watersector, en soms 
ontbreekt de benodigde cybersecuritykennis. Partijen hebben behoefte aan een opstap 
die hun op eenvoudige wijze helpt digitaal weerbaarder te worden. 

Deze handreiking specifiek voor OT Security helpt organisaties de eerste belangrijke 
stappen te nemen om de digitale weerbaarheid te verbeteren. Alle beschreven 
maatregelen zijn in overeenstemming met de CSIR. De handreiking is daarom een ideale 
aanloop naar de CSIR voor organisaties die de volledige CSIR nu nog te complex vinden.

Na de zomer definitieve handreiking
De handreiking biedt een beperkte set aan controls en bijbehorende maatregelen, die 
overzichtelijk aan elkaar zijn gekoppeld. Ook is duidelijk wat de samenhang is met de 
BIO. Als aan alle maatregelen is voldaan, is de basis op orde en de stap naar weerstands-
niveau 1 uit de CSIR een stuk eenvoudiger te maken. Hierdoor krijgen BAW-partners een 
vloeiende start met het digitaal weerbaar maken en houden van hun OT-omgevingen.

In de zomer zullen wij een nieuwe versie van deze handreiking voorleggen aan diegenen 
die al eerder interesse getoond hebben in dit product. Na de zomer zal dan een 
definitieve versie verschijnen.
 

 
 

cyberweerbaarheidwater@minienw.nl
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Afronding pilots ketenanalyse

De gemeente Breda en Waterschap Brabantse Delta hebben gezamenlijk hun 
ketenanalyse met een focus op de keten afvalwater afgerond. Daarmee is een einde 
gekomen aan de derde en laatste pilot voor de ontwikkeling van de methode 
ketenanalyse. Eerder werden onder leiding van TNO al pilots uitgevoerd voor de 
processen ‘afvoer van overtollig regenwater’ en ‘inname oppervlaktewater ten behoeve 
van drinkwaterproductie’. 

Tijdens een slotbijeenkomst op 7 juni hebben deelnemers aan deze pilots samen met 
het team van TNO en het programmateam teruggeblikt op elkaars ervaringen. Het 
uitvoeren van ketenanalyses bleek echt een gespreksstarter, zowel binnen de eigen 
organisatie als ook met de ketenpartners. Er ontstaan zo een sterkere informatie- en 
relationele keten. Ook werd opgemerkt dat het uitvoeren van een ketenanalyse 
organisaties aanmoedigt om nogmaals naar bestaande normenkaders (zoals de BIO)  

te kijken. Daardoor geeft het inzicht in mogelijke verbeteringen in het risico-
management. We kunnen dus stellen dat de ketenanalyse zijn toegevoegde waarde 
heeft bewezen.

De definitieve methode is inmiddels vastgelegd in een brochure om in de toekomst nog 
meer organisaties te enthousiasmeren over het uitvoeren van ketenanalyses en om 
daarbij te helpen. Deze brochure is op aanvraag beschikbaar bij het programmateam. 
Gedurende de zomer werken TNO en het programma daarnaast aan het ontwikkelen 
van een plan van aanpak waaruit duidelijk zal worden welke ketens de komende tijd 
geanalyseerd zullen worden. Uitgangspunt daarbij is om het gehele hoofd- en regionale 
watersysteem zo integraal mogelijk te bezien. Heeft u ideeën hierbij of wilt u namens 
uw organisatie meedenken? 

Neem dan gerust contact met ons op!

cyberweerbaarheidwater@minienw.nl
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Nieuwe data bekend Red Team Blue Team training

De Red Team vs. Blue Team-training (of kortweg RTBT-training) van het European 
Network for Cyber Security (ENCS) is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest 
zichtbare initiatieven van het programma. Daarom blijven we deze training aanbieden 
en verhogen we de frequentie. 

Vanwege de grote vraag naar de training hebben we alvast 2 trainingen vastgelegd:
1. 15 t/m 17 november 2022
2. 7 t/m 9 maart 2023

Wilt u deelnemen aan de training? Neem dan contact op via 
cyberweerbaarheidwater@minienw.nl. Houdt er rekening mee dat  
de training vooral meerwaarde heeft voor deelnemers met enige 
voorkennis van IT- en OT-systemen, zoals bijvoorbeeld in de functie 
van systeembeheerder.

Tussenstand haalbaarheidsonderzoek naar aansluiting waterschappen op het 
Security Operations Center (SOC) van Rijkswaterstaat

Vorig jaar zijn het Waterschapshuis en Rijkswaterstaat (RWS) gestart met een 
haalbaarheidsonderzoek naar de aansluiting van waterschappen op het Security 
Operations Center (SOC) van Rijkswaterstaat. In de nieuwsbrief van juli vorig jaar hebben 
we verteld hoe de sectorale CERT Watermanagement (CERT-WM) en het SOC gingen 
kijken naar de haalbaarheid om van 3 verschillende waterschappen de proces-
automatisering van meerdere verschillende objecten aan te sluiten op het SOC van RWS. 
Het SOC heeft binnen de Rijksoverheid de meeste ervaringen met het voorkomen (en 
managen) van cybersecurity incidenten op het gebied van procesautomatisering.

Naarmate het eind van het haalbaarheidsonderzoek steeds meer in zicht komt, wordt 
het ook steeds duidelijker dat het aansluiten van deze objecten meer is dan alleen maar 
een technische aansluiting. Zo moeten processen en procedures worden uitgebreid om 
ook cybersecurity te integreren in reguliere incident managementprocessen bij ieder 
waterschap. En gebruikers, leveranciers en IT-organisaties moeten worden betrokken bij 
de voorbereiding en uitvoering van deze processen. Het creëren van een 
gemeenschappelijk beeld bij alle huidige betrokkenen is het startpunt van deze 
aansluiting. Dit gemeenschappelijke beeld komt tot uiting in de Cyber rich picture op de 
volgende pagina.

Als laatste fase in het haalbaarheidsonderzoek zal een groot aantal scenario’s worden
gesimuleerd en nagespeeld om alles te testen. De waterschappen hebben, samen met
CERT-WM, hiervoor alle voorbereidingen getroffen. Op basis van de ervaringen kunnen
we vaststellen hoe, en op welke wijze, we deze aansluiting in de toekomst voor de
waterschappen kunnen realiseren.

cyberweerbaarheidwater@minienw.nl
mailto:cyberweerbaarheidwater%40minienw.nl?subject=
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Contact

Contact

Meer weten? Neem gerust contact op via cyberweerbaarheidwater@minienw.nl.

Contactpersonen 
Eva Maas , Jessica Maes en Jeroen van den Berg.

Website

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

mailto:cyberweerbaarheidwater%40minienw.nl?subject=
http://www.helpdeskwater.nl/pvcw
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