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Nieuwsbrief Q4 2022
Het vierde kwartaal van 2022 is in volle gang en daarmee komt ook het einde van het jaar in zicht. Voor u ligt de vierde 
nieuwsbrief van 2022 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. Deze keer staat de 
nieuwsbrief in het teken van de nieuwe website www.versterkencyberweerbaarheid.nl. Daarnaast informeren wij u over een 
aantal belangrijke ontwikkelen binnen onze projecten. Dus, wilt u meer weten over de BIACS, de ransomwaredag of de 
BAW-evaluatie? 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.

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

Nieuwe website 

KLIK HIER!

De afgelopen maanden heeft het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van de nieuwe website  
www.versterkencyberweerbaarheid.nl.   

De ambitie is om Nederland bereikbaar, leefbaar en veilig te 
houden.  De mogelijkheden van digitalisering moeten helpen om die 
ambitie waar te maken. Aandacht voor cyberweerbaarheid is daarbij een rand- 
voorwaarde. Wat is er nodig om ons land op de toekomst voor te bereiden? Dat 
onderzoeken wij onder meer met jullie, onze partners uit de watersector. Deze website 
vertelt u alles over de werkzaamheden van het ministerie om de cyberweerbaarheid van 
vitale sectoren te versterken. 

Op deze website kunt u ook terecht voor informatie over andere vitale sectoren die 
onder de systeemverantwoordelijkheid van het ministerie vallen. De komende maanden 
zal er steeds meer informatie bijkomen. Ondertussen moedigen wij u aan om vooral 
eens te kijken naar de activiteiten op de agenda of de nieuwsberichten.

De website en het programma
Voorheen was beperkte informatie over het programma te vinden op de Helpdesk 
Water, maar door de overgang van die website naar de online omgeving van het 
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is onze informatie daar niet meer te vinden. De 
komst van onze nieuwe website biedt de gelegenheid om informatie over alle lopende 
en afgeronde projecten van het programma centraal aan te bieden. 

Dankzij de mogelijkheid om documenten, afbeeldingen en zelfs video’s op de website te 
plaatsen, kunt u in het vervolg ook op de nieuwe website terecht voor meer details over 
individuele projecten. U vindt hier ontwikkelde handreikingen of handleidingen, 

onderzoeks rapporten, visualisaties, brochures en animaties. Hiermee is het gemakkelijk 
voor u om informatie over projecten sneller te delen  met collega’s (van binnen én  
buiten uw organisatie). Zoals u van ons gewend bent, is de informatie op de website 
gesorteerd langs de lijnen van de 5 thema’s waarmee we sinds dit jaar werken. Op de 
lange termijn hopen wij dat dit bijdraagt aan het structureel versterken van de 
cyberweerbaarheid van de gehele keten.

Trainen, testen en 
oefenen

Door te trainen, oefenen en testen krijgen 

organisaties inzicht in verbeterpunten en kunnen 

ze zich optimaal voorbereiden op incidenten.

Ketens en Organisaties helpen met het verkrijgen van inzicht 

risicomanagement in de (keten-)risico’s die voor een organisatie en 

voor de waterketen als geheel relevant zijn.

Maatregelen en Organisaties ondersteunen bij het nemen van de 

implementatie (basis-)maatregelen om de weerbaarheid te 

versterken.

Monitoring en 
detectie

Het bieden van instrumenten waardoor 

organisaties monitoring en detectie optimaal 

kunnen inrichten om incidenten zo snel mogelijk 

op te kunnen merken en zo snel mogelijk te 

kunnen handelen.

Samenwerking en De cybersecurityexpertise binnen de watersector 

expertise verbeteren door het verstevigen van de 

samenwerking en het borgen van de kennis.

RijksoverheidSansText
https://www.versterkencyberweerbaarheid.nl
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Programmanieuws kort
Start BAW-evaluatie
Het programma ‘Versterken cyberweerbaarheid in de watersector’ komt voort uit het 
Bestuursakkoord Water (BAW). In het BAW spreken het Rijk, provincies, gemeenten, 
waterschappen en drinkwaterbedrijven af om samen te werken aan doelmatig 
waterbeheer. In een addendum van het BAW hebben zij ook afgesproken om de 
cyberweerbaarheid van de watersector te vergroten.

Het programma is in eerste instantie ingesteld tot het einde van 2022, wanneer ook het 
huidige Bestuursakkoord Water afloopt. Sommige afspraken en activiteiten lopen ook na 
het 2022 door. Hierover zijn in het Bestuurlijk Overleg Water voor cybersecurity al 
afspraken over gemaakt. Om inzicht te krijgen in de resultaten van het cyberdeel van het 

BAW+ en het programma, heeft de regiegroep organisatieadviesbureau Berenschot 
gevraagd om een externe evaluatie. Dit moet ook handvatten bieden bij de vraag hoe het 
programma na 2022 moet worden doorgezet. In september is de externe evaluatie van 
start gegaan. De (voorlopige) resultaten worden begin 2023 verwacht. Mogelijk ontvangt 
u in de komende periode een uitnodiging van Berenschot om mee te werken aan deze 
evaluatie.

Doe mee met de RAP!
De Ransomware Preparedness scan (RAP) is een door het programma aangeboden 
adviesdag over ransomware.

De dreiging van ransomware-aanvallen is in de afgelopen jaren gegroeid en het aantal 
incidenten stijgt. In augustus 2022 nog werd drinkwaterbedrijf South Staffordshire Water 
slachtoffer van zo’n aanval. Om organisaties optimaal op ransomeware-aanvallen voor 
te bereiden biedt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bedrijven een 
ransomwaredag aan. Tijdens deze dag worden bestuurders zich bewust van het risico van 
ransomware en leren ze wat het eigenlijk inhoudt. Ook delen specialisten van een 
gerenommeerd cybersecuritybedrijf hun kennis met inhoudelijke experts uit de 
organisatie en geven ze specifieke en direct uitvoerbare adviezen en handelings-
perspectief. Doordat organisaties vooraf een vragenlijst invullen, kunnen de specialisten 
adviezen toespitsen op de specifieke behoefte van organisaties. Zo werken we samen 
aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de watersector.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u direct een GRATIS 
ransomwaredag voor uw organisatie inplannen? Neem dan contact met ons op via 
cyberweerbaarheidwater@minienw.nl. 

cyberweerbaarheidwater@minienw.nl
cyberweerbaarheidwater@minienw.nl.
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Basismaatregelen voor cybersecurity van IACS (BIACS)

Al enige tijd werkt het programma aan het opstellen  
van de BIACS: de basismaatregelen voor cybersecurity van 
industriële automatisering en besturingssystemen. Het doel van dit 
document is om organisaties, zowel publiek als privaat, te helpen 
een start te maken met de implementatie van adequate 
maatregelen om de digitale weerbaarheid van hun IACS te 
versterken. Het document is dan ook zelfstandig te lezen en ook 
organisaties die de CSIR, BIO of ISO27000 niet kennen kunnen 
hiermee uit de voeten.

De CSIR 3.0 (Cybersecurity Implementatie Richtlijn) heeft als belangrijke input gediend. 
Hieronder is schematisch weergegeven hoe de verschillende kennisproducten over de 
cybersecurity van IACS met elkaar samenhangen. 

Volwassenheidsniveau Instrument Doelgroep Toelichting

Laagdrempelige scan die bestaat Laag Security Check MKB

Proces uit 14 onderdelen om inzicht te 

Automatisering krijgen in de balangrijkste riscio’s 

Middel

(Risico’s)

BIACS Grotere 

en basismaatregelen. Zie Aan de 

slag met ICS Security | Digital 

Trust Center (Min. van EZK)

Handreiking die laagdrempelig 

organisaties die inzicht biedt in de detailmaatre-

zicht hebben op gelen die je voor een IACS 

risico’s van IACS omgeving van de eigen 

organisatie (in combinatie met 

BIO of ISO27001/2) minimaal 

Hoog CSIR 3.0 Organisaties in 

moet nemen.

Implementatie Richtlijn die in 

GWW die IACS detail beschrijft welke maatre-

aanbesteden of gelen genomen moeten worden 

leverancier zijn in GWW. Bevat ook best practices. 

Gericht op de eigen organisatie 

en lveranciers. Ook geschikt voor 

aanbestedingen, zie ICO Wizard.

cyberweerbaarheidwater@minienw.nl
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De afgelopen periode is de conceptversie van de BIACS voorgelegd aan experts 
werkzaam op het gebied van IACS/OT.  De definitieve versie wordt gepresenteerd 
tijdens het OT side-event van de ONE Conference, op woensdag 19 oktober.  
Dan gaan we ook met deelnemers in gesprek over de toepassing van dit 
document ter versterken van de cyberweerbaarheid.

cyberweerbaarheidwater@minienw.nl
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Contact

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

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

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

Contact

Website

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