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Voorwoord

 ■ Klaas Dijkhoff  
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Op 17 november 1988 ontving het Nederlandse Centrum voor 
Wiskunde en Informatica een emailbericht uit de Verenigde Staten. 
Een historisch moment. Nederland was het tweede land ter wereld 
dat officieel “online” ging.  

Niet veel later kreeg ik mijn eerste computer. Een Commodore 64, 
met tapedeck. Elk computerspel begon toen nog met “press play  
on tape”.  

Een paar jaar later kwamen we in het Pentium-tijdperk. Om het 
maximale uit mijn zakgeld te halen, stelde ik mijn PC zelf samen. 
Het moederboard was goedkoop in het ene winkeltje, de videokaart 
juist weer aan de andere kant van de straat. Ik knutselde, met als 
filosofie: “Als een stekkertje past, dan hoort het daar.” 
Ik plugde het audiosnoer van een CD-brander in de voedingspin van 
het moederboard en mijn CD-brander vloog letterlijk in de fik. 
Computerveiligheid, best belangrijk, bedacht ik me toen.

Toch blijft die oertijd van computers en het internet interessant. Het 
was een moderne versie van het Wilde Westen. Er waren geen regels, 
geen normen en elke dag bedachten slimmeriken nieuwe manieren 
om de status quo uit te dagen. 
 
Maar net als met het echte Wilde Westen geldt ook hier: Je wilt er 
misschien wel over lezen, maar er niet in wonen.

Tegenwoordig worden mensen steeds vaker het slachtoffer van 
internetcriminaliteit. We zien phishing mails en identiteitsdiefstal. 
Vervelende misdrijven die mensen veel last bezorgen. 
Maar op mondiaal niveau zijn de gevaren groter dan een gestolen 
wachtwoord of een maxed-out credit card.  

Cyberaanvallen - door staten én door criminelen - zijn reële 
scenario’s. Er is sprake van hoge dreiging. Deze cyberaanvallers zijn 
in staat om informatie te ontvreemden en om onze digitale 
infrastructuur te verstoren. En wie de digitale infrastructuur van een 
land bedreigt, bedreigt de maatschappelijke orde. 

Op die dreiging moeten we antwoorden vinden. De afgelopen tijd 
heeft Nederland een grote rol gespeeld in dit proces. We waren 
gastheer van mondiale conferenties als de ONE, de Global 
Conference on Cyber Space en de Hague Security Delta Cyber week. 
Op deze bijeenkomsten kunnen overheden, bedrijven en de 
ICT-gemeenschap de koppen bij elkaar steken. En dat is nodig. Want 
allemaal hebben we de verantwoordelijkheid dammen op te werpen 
tegen de cyberdreigingen die we tegenwoordig zien. 

Het resultaat mag er zijn. Ik ben er trots op dat tijdens de GCCS het 
Global Forum on Cyber Expertise is gelanceerd. Een internationaal 
forum om samenwerking een kans te geven. Hier kunnen we 
ervaringen uitwisselen. Onze expertise delen. En keihard bouwen 
aan innovatieve concepten op het gebied van cyber dataprotection, 
e-governance, cybersecurity en cybercrime. Dat zorgt voor een 
structureel veiliger internet.  

Want dat is het doel. Als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is 
het mijn rotsvaste overtuiging dat veiligheid een harde voorwaarde 
is voor vrijheid en welvaart. Dat geldt offline, maar zeker ook 
online. 

Om onze weerbaarheid te versterken, hebben we iedereen nodig. 
Niet alleen de technische specialisten, maar ook beleidsmakers, 
crisismanagers en mensen die het bewustzijn rond cyberveiligheid 
verhogen. Daarom is het een goede zaak dat u in deze editie van het 
Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing volop interessante 
artikelen treft over het belang van veiligheid online. Veel 
leesplezier!INHOUD
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Wat maakt cyber security anders dan 
informatiebeveiliging?
De termen “informatiebeveiliging” en “cyber security” worden vaak door elkaar gebruikt soms met dezelfde, soms met 
een afwijkende betekenis. Velen spreken vandaag de dag ook over cyberspace, bijvoorbeeld als een nieuw (door de mens 
gecreëerd) vijfde domein naast de bestaande domeinen land, water, lucht en ruimte. Een en ander roept de vraag op of 
informatiebeveiliging en cyber security (wel of niet) fundamenteel van elkaar verschillen. Geconfronteerd met de uitdaging 
om nieuw multidisciplinair onderzoek & onderwijs rond cyber security te ontwikkelen, ontstond de noodzaak om orde op 
zaken te stellen en de begrippen helder ten opzichte van elkaar te positioneren. Dit heeft geleid tot een nieuwe conceptua-
lisatie rond de begrippen cyberspace en cyber security. Informatiebeveiliging is in deze visie onderdeel van het bredere 
begrip van cyber security. De eerste ervaringen rond het gebruik van dit nieuwe begrippenkader zijn zeer positief.

 ■ Prof. dr. ir. Jan van den Berg  
Hoogleraar Cyber Security TU Delft, wetenschappelijk directeur Cyber 
Security Academy (j.vandenberg@tudelft.nl)

 Informatiebeveiliging gaat over de maatregelen en procedures om 
beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van informatievoorzie-
ning te garanderen en in het bijzonder om de continuïteit van de 
informatie en informatievoorziening te waarborgen en de gevolgen 
van incidenten tot een acceptabel niveau te beperken. Hoewel cyber 
security vaak met een vergelijkbare definitie wordt omschreven zoals 
het “het vrij zijn van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring  
of uitval van ICT of door misbruik van ICT” bijvoorbeeld door 
“beperking van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de ICT” 
(Cyber Security Beeld Nederland 4), wordt de term cyber security ook 
gebruikt als term voor het beveiligen van cyberspace. Cyberspace werd als 
eerste door de militairen aangeduid als het vijfde domein, simpelweg 
omdat er behoefte bleek te bestaan aan een nieuw type soldaten 
(naast soldaten actief op land, ter zee, in de lucht en de ruimte).

Inmiddels hebben we ons, bij vrijwel alles wat we doen (werken, 
reizen, vrijetijdsbesteding), sterk afhankelijk gemaakt van ICT en 
kunnen we spreken van cyberactiviteiten. Cyberactiviteiten zijn alle 
activiteiten die via ICT mogelijk gemaakt worden en dat zijn er een 
hoop. Naast het uitwisselen van data en informatie (via diensten als 
email, WhatsApp, Twitter, Skype, Spotify, televisie, enz.) betreft dit 
zoekfunctionaliteiten (zoals via diensten als Google, 9292.nl, 
buienradar.nl, KNMI.nl), gaat het om transacties (op basis van o.a. 
e-business), gaat het ook om het (op afstand) besturen van vitale 
infrastructuren (zoals rond watervoorziening, gas- en elektriciteits-
productie & -distributie), vinden we onze nieuwe vrienden via 
Internet (zoals via Facebook, 2nd love), voeren we actie en maken 
propaganda op Internet (bv Wikileaks), vindt er diefstal en fraude 
plaats (zoals in het dark web) en voeren we zelfs cyberoorlogen (met 
behulp van drones en logische cyberwapens zoals Stuxnet). Cyberspace 
is de wereld van al deze cyberactiviteiten en het zijn deze activiteiten die 
besturing of, met een Engelse term, governance behoeven. 

Figuur 1 Conceptualisatie cyberspace in lagen (ringen) en (cyber) sub-domeinen.

Bovenstaande analyse geeft aanleiding tot een 3-laags cyberspace model: 
1. de technische laag maakt cyberactiviteiten mogelijk – is de onderste 

laag;
2. de laag van cyberactiviteiten waar techniek en mens met elkaar 

interacteren – is de middelste socio-technische laag;
3. de governance laag van waaruit de twee andere lagen aangestuurd 

kunnen en moeten worden – is de bovenste laag.

mailto:j.vandenberg@tudelft.nl
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Het grote voordeel van de uitsplitsing in laag 1 en 2 is dat we 
onderscheid maken tussen de ICT-laag die faciliteert en de socio-
technische laag die de cyberactiviteiten expliciet maakt: cyberactivi-
teiten zijn activiteiten in de context van bepaalde ICT, deze geven 
betekenis (terwijl ICT an sich, zonder context, eigenlijk betrekkelijk 
betekenisloos is). Daarmee worden de key assets van analyse ook de 
cyberactiviteiten en niet meer de (betrekkelijk abstracte en 
betekenisloze) informatie en ICT.
Door de lagen als ringen te representeren ontstaat een ringenmodel 
van cyberspace dat op natuurlijke wijze kan worden opgesplitst in cyber 
sub-domeinen: in ieder cyber sub-domein vinden domein-specifieke 
cyberactiviteiten plaats. Een visualisatie van deze conceptualisatie 
van cyberspace staat in figuur 1.

cyber security uitdagingen
In de vroegere dagen van informatiebeveiliging was de focus 
consequent op de begrippen beschikbaarheid, exclusiviteit en 
integriteit van de informatievoorziening. Deze begrippen zijn nog 
steeds van toepassing, maar, binnen de nieuwe conceptualisatie, 
alleen in de technische laag (!).
Kijkende naar huidige best practices in informatiebeveiliging (zoals de 
ISO-IEC27000-series), dan zijn een aantal business georiënteerde 
onderwerpen zoals cyberspace assets, supplier relationships, business 
continuity management en compliance inmiddels geadopteerd. Dit kan 
worden gezien als een eerste stap richting ons model, namelijk naar 
de lagen 2 en 3 ervan. Business continuity bijvoorbeeld betreft, in een 
breder perspectief, continuïteit van de cyberactiviteiten, hetgeen een 
veiligheidsaspect van de nieuwe key assets betreft. En compliance is 
typisch een onderwerp van de governancelaag dat de cyberactivitei-
ten beschouwt in het kader van wet- en regelgeving. 
De gegeven analyse leidt op een natuurlijke wijze tot het begrip Cyber 
Risico Management. Cyberspace-actoren (van eindgebruikers tot op 
zichzelf staande organisatie tot netwerkorganisaties, organisaties die 
samenwerken in een supply chain, kritieke infrastructuren en 
landen) lopen allemaal zekere cyberrisico’s omdat, onder invloed van 
talloze bedreigingen (inclusief de uitval van ICT), hun cyberactivitei-
ten gevaar lopen. Dit laat nogmaals zien dat, binnen de nieuwe 
conceptualisatie, de cybercontext waarin de ICT wordt gebruikt 
centraal komt te staan. Gebruikmakend van het zogeheten “bowtie-
model” gaat het bij Cyber Risico Management in essentie om:

a. het identificeren en schatten van cyberrisico’s (dat zijn risico’s gerela-
teerd aan mogelijk optredende “cyber activity breaches”);

b. het vaststellen van acceptabele cyberrisiconiveaus (een politieke 
beslissing);

c. het ontwerpen en implementeren van een gebalanceerde verzameling 
van preventieve en correctieve maatregelen ten einde de vastgestelde 
cyberrisico’s tot de gewenste proporties terug te brengen.

Een en ander is gevisualiseerd in figuur 2.

slotopmerkingen
De bovenstaande conceptualisatie van cyberspace en cybersecurity 
verbreedt het onderwerp van studie op een natuurlijke wijze van een 
(mogelijk) puur technische naar een socio-technische met als focus 
cyberactiviteiten (die iedereen, inclusief de board, begrijpt) én een 
governancelaag met als focus de aansturing van de complexe wereld 
van cyberspace. Dit maakt ook en integrale benadering van cyber security 
mogelijk waarin bijvoorbeeld risico’s in al zijn dimensies geanaly-
seerd kunnen worden (zie de begrippen genoemd onder “IMPACT”  
in figuur 2) en allerlei principes van governance kunnen worden 
beschouwd in termen van effectiviteit en efficiency. Door cyber 
security per cyber sub-domein te beschouwen ontstaat een verdere 
verfijning van de analyse en aanpak hetgeen zeer gewenst is aange-
zien cyberrisico’s sterk verschillend van karakter (kunnen) zijn.
Bovenstaande conceptualisatie is uitgangspunt geweest bij het 
ontwerp van het professional MSc programma Cyber Security dat 
momenteel op de Cyber Security Academy The Hague draait. De 
professionals die dit programma volgen, hebben het model omarmd 
en proberen er zo consequent mogelijk mee om te gaan. Gebleken is 
al dat het model vele discussies enorm verheldert. Wel is het zo dat, 
na jaren van training, het voor sommigen niet eenvoudig is om niet 
langer information security breaches (rond CIA-disruptions) als 
startpunt van denken te nemen maar inderdaad de cyberactiviteiten. 
Een en ander vraagt ook om een nieuw type van cyberrisicomanage-
ment. Daarom biedt dit model ook talloze aanknopingspunten voor 
nieuw research. Maar al met al is dit startpunt van een nieuwe 
conceptualisatie van cybersecurity (dat informatiebeveiliging als 
onderdeel in zich draagt) veelbelovend omdat het een aantal 
concepten helder uit elkaar trekt. Meer details over dit onderwerp zijn 
te vinden in hieronder vermeld artikel, gepresenteerd tijdens het 
NAVO-symposium in Tallinn.

referenties
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatiebeveiliging 
• Cyber Security Beeld Nederland 4 (www.nctv.nl)
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• D. Helbing, ‘Globally networked risks and how to respond’, 

Nature, 497 (May 2013), 51-59.
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• J. van den Berg, a.o, “On (the Emergence of ) Cyber Security 
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Figuur 2 Cyber Risico Management op basis van het “bowtiemodel”.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatiebeveiliging
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https://www.csacademy.nl/en/education/master-s-programmes
https://www.cso.nato.int/ACTIVITY_META.asp?ACT=3902
https://www.cso.nato.int/ACTIVITY_META.asp?ACT=3902
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Verslag NCSC One Conference 
Let’s get ready!

 ■ Maarten Pekárek 
Nationaal Cyber Security Centrum

inleiding
Voor de derde keer op rij vond dit jaar de One Conference plaats, 
waarbij ook dit keer was gekozen voor de passende omgeving van 
het World Forum in Den Haag. De organisatie was traditiegetrouw 
in handen van het Nationaal Cyber Security Centrum, dat daarmee 
invulling geeft aan haar opdracht om beschikbare kennis en 
ervaring op het gebied van cybersecurity te delen. Ook het bijeen-
brengen van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de publieke 
sector en de academische wereld geeft meerwaarde aan een 
dergelijke bijeenkomst, want juist een kruisbestuiving van 
deelnemers met uiteenlopende achtergronden kan leiden tot 
nieuwe en innovatieve inzichten en oplossingen.

Het thema van de conferentie van dit jaar luidde Let’s get ready! 
Tijdens de editie van 2014 werden onder het vaandel van Smart 
coalitions de nodige samenwerkingsverbanden gesmeed, dus nu 
wordt het tijd om deze nog beter te benutten om de uitdagingen op 
het gebied van cybersecurity het hoofd te bieden. Tevens werd er 
met het thema een voorschot genomen op de Global Conference on 
Cyberspace (GCCS), die een paar dagen later op dezelfde locatie in 
Den Haag zou plaatsvinden. Na de opening van de conferentie door 
de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff riep het 
hoofd van het NCSC Hans de Vries in zijn openingswoord de 
aanwezigen op om werk te maken van het benutten van de 
multidisciplinaire kennis en kunde waarover we beschikken.  
Hij benadrukte de belangrijke rol die de private sector en 
internationale samenwerking hierin speelt.

the bigger picture
Tijdens de beide dagen van de conferentie waren er duidelijk twee 
perspectieven te herkennen. In de eerste plaats waren veel van de 
keynote-speakers in staat om afstand te nemen van de beslommerin-
gen van alledag en het publiek mee te nemen naar the bigger picture. 
Zo bracht Jason Healey (Atlantic Council) in herinnering dat het 
internet waarschijnlijk de meest disruptieve technologische 
innovatie is sinds de uitvinding van de boekdrukkunst door 
Gutenberg in de 15e eeuw. Deze uitvinding en haar snelle versprei-
ding heeft aan de basis van de Renaissance gestaan, dus wij staan 
momenteel voor een vergelijkbare uitdaging om het huidige 
internet te ontwikkelen tot een veilige en betrouwbare voorziening, 
want alleen dan zullen we er alle potentiële vruchten van kunnen 
plukken.

Klaas Dijkhoff (staatssecretaris Veiligheid en Justitie) Jason Healey (Atlantic Council)

Hans de Vries (Nationaal Cyber Security Centrum)
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Een van de voorwaarden is dat de internetgebruikers voldoende 
vertrouwen hebben in veiligheid. Dit onderwerp kwam uitgebreid 
aan de orde in de keynote van Jaya Baloo (KPN), waarin zij onder de 
noemer Crypto is dead - Long live crypto dieper inging op de dilemma’s 
rond het al dan niet toegankelijk maken van privécommunicatie 
voor opsporingsdiensten. Haar oproep om tot een goede balans 
tussen democratische principes en vrijheden enerzijds en veiligheid 
anderzijds te komen, werd goed ontvangen, waarbij zij wel 
aantekende dat de bewijslast voor de noodzaak van privacy 
beperkende maatregelen bij de wetgever zou moeten liggen.

Vertrouwen was ook een belangrijk thema in de keynote van Laura 
DeNardis (American University). Als specialist op het gebied van 
internet governance noemde ze een aantal trends die een stabiel en 
organisatorisch beheersbaar internet zouden kunnen ondermijnen. 
De vormgeving van het internet ten behoeve van de doelen van 
overheden en private organisaties, zoals bijvoorbeeld het instellen 
van nationale grenzen op stukken internet (leidend tot een 
potentieel splinternet), tonen aan dat het internet niet langer primair 
een netwerk voor ongebreidelde communicatie tussen mensen is, 
maar steeds meer de trekken van een netwerk krijgt dat is gericht op 
de controle en beheersing van haar gebruikers. Volgens DeNardis is 
het tijd voor een human rights framework for internet governance, waarbij 

de mens en zijn waarden weer centraal komen te staan. Dit sluit aan 
bij een eerdere observatie van Healey, die stelt dat wij de rentmees-
ters van een gezond cybermilieu zijn en er alles aan moeten doen 
om het tot verdere bloei ten gunste van het individu te laten komen.

Op de tweede dag werden de hierboven genoemde thema’s nader 
ingevuld door een aantal sprekers die op dagelijkse basis te maken 
hebben met de uitdagingen die een snel veranderend cyberdomein 
met zich meebrengen. Matt Thomlinson (Microsoft) schetste een 
wereld waarin het open karakter van het internet in combinatie met 
steeds meer potentiële aanvalsmethoden aanleiding geeft tot grote 
zorgen. Deze zorgen worden overigens wel steeds serieuzer 
genomen vanwege de grotere financiële belangen en de groeiende 
kans op bedreiging van de nationale veiligheid. Eward Driehuis 
(Fox-IT) spitste Thomlinsons relaas toe op de financiële sector, die 
hij ziet als de proeftuin voor cybercriminelen. Door hun installed base 
van geïnfecteerde machines in botnets in te zetten in combinatie 
met nieuwe tools (bijvoorbeeld cryptoware) gericht op nieuwe 
marktsegmenten, zetten zij de trends op het gebied van cybercrimi-
naliteit. Fox-IT heeft kunnen vaststellen dat criminelen en statelijke 
actoren hun kennis en kunde steeds vaker uitwisselen om bijvoor-
beeld spionageactiviteiten mogelijk te maken. Driehuis schetst het 
beeld dat de volgende slag niet meer zozeer geleverd gaat worden 
op het gebied van de bestrijding van de zoveelste malware-uitbraak, 
maar dat het spel de komende tijd zal gaan om threat intelligence: 
inzicht krijgen in waar de volgende aanval vandaan zou kunnen 
komen en hoe je je daartegen kan wapenen.

Matt Thomlinson (Microsoft)

Jaya Baloo (KPN)

Edward Driehuis (Fox-IT)

conference
NCSC 2015
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cybersecurity in de dagelijkse praktijk
Het tweede perspectief werd geboden door de vele uiteenlopende 
ervaringen en initiatieven die op dagelijkse basis worden genomen 
om cybersecurity naar een hoger plan te tillen en op deze manier de 
bad guys te achterhalen en in het beste geval een stapje voor te 
blijven. De parallelsessies boden hiervoor voldoende ruimte, 
waarbij de meest spectaculaire aankondigingen in het programma-
boekje traditiegetrouw de volste zalen trokken. Bij de sessie Decision 
Making in Military Cyber Operations waren zelfs de staanplaatsen op een 
gegeven moment vergeven, wat ook het geval was bij de verschil-
lende behandelde case studies uit de wereld van de opsporingsdien-
sten. De bijdragen van het Team High Tech Crime (THTC) van de 
Nederlandse Nationale Politie in de vorm van presentaties door 
Peter Zinn en Floor Jansen maakten hun faam uit eerdere edities 
meer dan waar. De onderwerpen waren dan ook bijzonder aanspre-
kend: het neerhalen van de illegale marktplaats Silk Road in 
samenwerking met de FBI is het toonbeeld van internationale 
samenwerking waar we in de toekomst meer van zullen horen. Ook 
de manier van werken van de Britse tegenhanger van het THTC – de 
National Crime Agency – bood inspirerende inzichten om de aanpak 
in eigen land verder te ontwikkelen.

Aan technische sessies was er ook dit jaar geen gebrek. 
Verschillende specialisten lieten hun licht schijnen over de zaken 
die ze het afgelopen jaar aan de hand hebben gehad, waarbij opviel 
dat er aan de kant van criminaliteitsbestrijders steeds meer ervaring 
met het aanpakken van botnets aan het ontstaan is. De presentaties 
van Northwave en CSIS respectievelijk het Nederlands Forensisch 
Instituut (NFI) boden een goede inkijk in enkele van de initiatieven 
die op dit gebied plaats hebben gevonden. Het NFI laat zich ook aan 
de preventieve kant niet onbetuigd. In een duopresentatie van 
Ranieri Argentini (NFI) en Edwin Tump (NCSC) werd recent 
onderzoek getoond dat bijdraagt aan het versterken van de 
analysecapaciteit van cybersecurityspecialisten. De toepassing van 
tekst mining algoritmes op de databronnen van het NCSC zorgt in 
potentie voor een enorme efficiëntieslag in dreigingsanalyses: het 
laat de computer de voorselectie doen en geeft de analist ruimte 
voor duiding en interpretatie. Dit was slechts een van de onderzoe-

ken die de revue passeerden. Op de tweede dag was een volledige 
parallelsessie aan uiteenlopend onderzoek gewijd, terwijl Katie 
Moussouris (HackerOne) dieper inging op haar research naar de 
optimale inrichting van processen om kwetsbaarheden in software 
aan het licht te brengen. Het blijkt namelijk dat de juiste stimulan-
sen op het juiste moment in het ontwikkelproces in hoge mate 
kunnen bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van softwarefou-
ten, waardoor de lucratieve handel in kwetsbaarheden een stuk 
lastiger wordt gemaakt.

drie grote thema’s
Met de GCCS in het verschiet bood de One Conference een uitgele-
zen kans om een aantal thema’s bij de wereldwijde politiek voor het 
voetlicht te brengen. Maar al te vaak schort het niet aan goede wil, 
maar blijken de inhoudelijk specialisten en de beleidsmakers 
dusdanig verschillende talen te spreken dat een Babylonische 
spraakverwarring het resultaat is. De organisatoren van de One 
Conference hebben derhalve drie thema’s benoemd die zich 
uitstekend lenen voor verdere acties op politiek niveau.

Katie Mousouris (HackerOne)

 
Laura DeNardis (American University)

 
Wilma van Dijk (directeur Cyber Security, NCTV)
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In de eerste plaats was er veel aandacht voor het thema Responsible 
Disclosure. In Nederland is er de laatste jaren veel ervaring opgedaan 
met het bieden van mogelijkheden aan ethische hackers om 
melding te doen van kwetsbaarheden die zij aantreffen in software 
of op websites. Zolang zij zich houden aan een aantal heldere regels 
(zoals bijvoorbeeld het niet verspreiden van de kennis omtrent de 
kwetsbaarheid om zodoende de getroffen partij de kans te geven de 
noodzakelijke reparaties te verrichten) hoeven ze niet te vrezen voor 
strafrechtelijke vervolging. Deze constructieve oplossing wordt 
onder meer omarmd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
en draagt bij aan een vergrote weerbaarheid van het cyberdomein. 

Tijdens de conferentie vond een paneldiscussie plaats onder leiding 
van Chris van ‘t Hof (TekTok), waarin vertegenwoordigers van de 
hackerscene, een aantal betrokken bedrijven en de overheid uitge-
breid aan het woord kwamen om hun ervaringen te delen. Deze 
ervaringen hebben ook gestalte gekregen in een tastbaar product 
waarin responsible disclosure in heldere bewoordingen wordt uitge-
legd. In het rapport Introducing Responsible Dislocure – A best practice guide 
zijn deze ervaringen vastgelegd met als doel de Nederlandse praktijk 
zo breed mogelijk te delen.

Een tweede thema betreft het opbouwen van concrete structuren om 
incidenten op cybersecuritygebied het hoofd te bieden. Veel landen en 
organisaties beschikken reeds over een zogenaamd Cyber Security 
Incident Response Team (CSIRT), maar de mate van volwassenheid van 
dergelijke teams loopt sterk uiteen. 

In een sessie geleid door Don Stikvoort (m7) en Martijn de Hamer 
(NCSC) werd de CSIRT Maturity Kit gelanceerd, aan de hand waarvan 
zowel beginnende als meer ervaren CSIRTs kunnen bepalen hoe zij 
ervoor staan en op welke manier zij zich verder kunnen verbeteren. 
De Maturity Kit gaat vergezeld van een website (check.ncsc.nl), waar 
met behulp van een eenvoudige vragenlijst snel een overzicht van 
concrete verbeterpunten kan worden gegenereerd. Al deze 
hulpmiddelen zijn erop gericht om de betrokken partijen in staat te 
stellen om zelf stappen te zetten in hun eigen groeiproces.

Ook het derde thema had groei en ontwikkeling als kern. De jeugd heeft de 
toekomst, zo wil de uitdrukking, maar dat is zeker op het gebied van 
cybersecurity bijzonder goed van toepassing. ECP – het platform 
voor de informatiesamenleving – bracht de noodzaak voor een 
goede voorbereiding van de volgende generatie op een veilige 
digitale toekomst onder de aandacht. Tineke Netelenbos en Heleen 
Kist (beiden ECP) introduceerden maar liefst vier Nederlandse 
projecten die tot doel hebben de jeugd digivaardig en digibewust 
klaar te stomen voor een tijdperk waarin informatietechnologie 
volledig zal zijn verweven in het dagelijks leven. Onder het motto 
Pass IT on! werden de aanwezigen opgeroepen om de voorbeeldpro-
jecten in te zetten in hun eigen omgeving en zich met andere 
initiatieven aan te sluiten bij het samenwerkingsverband ECP, zodat 
de beschikbare kennis en kunde in ons land zo goed mogelijk zijn 
weg naar de jeugd weet te vinden.

Vooruitblik op de gccs
Tijdens de formele afsluiting van de conferentie kon Wilma van Dijk 
(Directeur Cybersecurity) terugblikken op een succesvolle editie, 
waarin het niet slechts bij mooie woorden was gebleven. De 
hierboven genoemde thema’s brachten stuk voor stuk concrete 
resultaten met zich mee. Resultaten, die door de organisatie van de 
GCCS voortvarend zijn opgepakt en aanknopingspunten boden voor 
beleidsinitiatieven om op internationaal niveau verdere voortgang 
te boeken. Via de app van de GCCS zijn de genoemde documenten 
gedeeld met alle deelnemers, die zo de opgebouwde ervaringen uit 
het technisch georiënteerde domein van de One Conference ter 
beschikking hebben om de vertaalslag naar internationaal beleid zo 
goed mogelijk van inhoud te voorzien. 

Nieuwe ideeën door inspirerende sessies, nieuwe contacten met 
interessante deelnemers: aan die eisen kwam de One ook dit jaar 
ruimschoots tegemoet, maar de concrete invulling van de brugfunc-
tie naar de GCCS maakte de editie van 2015 van unieke toegevoegde 
waarde in het internationale cybersecuritydomein.

Foto’s: Paul Voorham

 

Paneldiscussie olv Chris van ‘t Hof
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De publieke kern van het Internet

Naar een buitenlands internetbeleid
 ■ Prof. dr. Dennis Broeders 

Senior wetenschappelijk medewerker Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar Technologie en samenleving 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

het internet als een mondiaal publiek goed
In 2013 en 2014 organiseerde de WRR samen met de directie 
strategie van het ministerie van Veiligheid en Justitie een serie 
Cyberdialogen waarin vier bloedgroepen van het internet bij elkaar 
kwamen: bedrijfsleven, civil society, wetenschap en overheid. Een 
van de zaken die daarbij opviel, is dat veel discussies over het 
internet eindigden in de constatering dat “daar alleen internatio-
naal iets aan te doen valt”. En daar bleef het dan vaak bij. Het was 
ook opvallend dat het denken - ondanks de kwaliteit en het 
internationale netwerk van de individuele deelnemers - op die 
momenten vaak stokte. Het rapport De publieke kern van het internet. 
Naar een buitenlands internetbeleid van de WRR neemt de internationale 
uitdaging van het reguleren van internet daarom juist als vertrek-
punt. Het was een weloverwogen keuze om in dit rapport bij de 
buitenlandagenda te beginnen, in plaats van te eindigen. 

In dit rapport wordt betoogd dat er een kern van internetprotocol-
len en standaarden is die als een mondiaal publiek goed kan 
worden gezien en als zodanig beschermd moet worden. Dat geldt 
niet voor het hele internet en ook niet voor het internet als een 
publieke ruimte, maar wel voor een deel van de hard- en software 
waar het internet zoals wij het kennen op draait. Het gaat daarbij 
voornamelijk om het internet dat onder de motorkap zit. 
Bij mondiale publieke goederen gaat het om baten voor iedereen in 
de wereld, die alleen door gerichte actie en samenwerking te 
realiseren of te behouden zijn. In het geval van het internet zijn 
deze baten vooral het resultaat van de werking van de kernprotocol-
len van het internet zoals TCP en IP, verschillende standaarden, het 
systeem van domeinnamen (DNS) en routing protocollen. 

Die publieke kern van het internet is van essentieel belang voor het 
internet dat wij kennen en gebruiken. Als we niet op de werking en 
integriteit van deze kern kunnen vertrouwen, kunnen we ook niet 
vertrouwen op het enorme sociaaleconomische bouwwerk dat we 
bovenop die infrastructuur hebben gezet. En we hebben ons met 
huid en haar aan het internet verbonden. Soms is dat wellicht 
triviaal – ons sociale leven op Facebook, Twitter en Instagram. Steeds 
vaker ook absoluut vitaal. Denk aan het betalingsverkeer, kritische 
infrastructuren en de informatie-huishouding van individuen, 
bedrijven, instellingen en overheden. Die zijn allemaal gekoppeld 
aan en vertakt via het internet. Als de kernprotocollen van het 
internet worden gecorrumpeerd, wordt het internet onbetrouw-
baar. Wie durft er dan nog te internetbankieren? Kunnen we onze 

privé en werkcommunicatie dan nog wel aan het internet overla-
ten? Als we weten dat er doelbewust gaten worden gemaakt in 
protocollen en in hard- en software dan erodeert dat op termijn ons 
vertrouwen in het internet. En in de zwartste scenario’s kan het 
uitbuiten van kwetsbaarheden in de kernprotocollen en infrastruc-
turen leiden tot een ontwrichting van samenleving en economie.

Omdat Nederland een belangrijk internetknooppunt is, met een 
sterk gedigitaliseerde overheid en samenleving en de ambitie heeft 
de digitale poort tot Europa te willen zijn, kan het belang van het 
goed functioneren van het internet nauwelijks overdreven worden. 
Nederland is een wired nation. En dat maakt het functioneren en de 
integriteit van die mondiale publieke kern van het internet in feite 
een verlengd nationaal belang voor Nederland. Het mondiale 
belang valt hier dus eigenlijk naadloos samen met het nationale 
belang. 

Tegelijkertijd is het beschermen van de publieke kern van het 
internet geen eenvoudige opgave, zeker niet als we daar het 
internationale speelveld in betrekken.

• Zo is het internet van de economie en de innovatie steeds meer 
het internet van de internationale veiligheid en onveiligheid 
geworden. Cybercrime, digitale spionage, digitale oorlogsvoe-
ring en cyberaanvallen domineren het nieuws: daarmee is het 
internet ook een kwestie van nationale en internationale 
veiligheid geworden. In Nederland. In Europa. In de wereld.
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• Ook zijn de internationale verhoudingen op het internet snel 
aan het verschuiven. Het internet is al lang geen Trans-Atlantisch 
onderonsje meer. Nieuwe landen, talen en gebruikers zijn sterk 
in opkomst. Dat betekent ook dat overheden met andere ideeën 
over de rol en plaats van het internet zich in het internationale 
governancedebat mengen.

• En het internet is een oneindige bron van data geworden. Data 
zijn volgens sommige analisten de nieuwe olie. En waar olie in 
het spel is, spelen grote economische en politieke belangen. Dat 
is op het internet niet anders.  

de publieke kern Van het internet onder druk
Er zijn dus meer staten die zich met het internet zijn gaan bemoeien 
en die staten bemoeien zich ook meer met internet. Vanuit het 
perspectief van het internet als een mondiaal publiek goed, kan die 
bemoeienis zowel positief als negatief zijn. De Nederlandse strijd 
voor netneutraliteit – die nu weer in volle hevigheid op het Europese 
toneel is losgebarsten – is een mooi voorbeeld van het eerste. In de 
laatste jaren is het echter steeds normaler geworden dat staten, en 
soms ook bedrijven, de infrastructuur en de centrale protocollen van 
het internet zèlf als een legitiem instrument zien om nationale of 
economische belangen te bevorderen. Instrumenteel gebruik van het 
internet kan het mondiale publieke goed beschadigen en het 
vertrouwen dat we in het internet hebben laten eroderen. Die 
problemen komen aan de oppervlakte in verschillende dossiers die in 
het rapport De publieke kern van het internet besproken worden.

• Verschillende vormen van censuur en surveillance die gebruik 
maken van centrale internetprotocollen en van de “diensten” 
van internetintermediairs als ISP’s.

• De transitie van het beheer van IP-adressen en domeinnamen, 
de zogenaamde IANA-functie. Dit debat dat nu volop gaande is, 
kan erop uit lopen dat dit beheer meer een speelbal van 
nationale politieke belangen wordt. En dat kan gevolgen hebben 
voor de vindbaarheid van websites en gebruikers.

• De online activiteiten van inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
en militaire cybereenheden die de integriteit van de publieke 
kern van het internet ondergraven door hardware, software, 
protocollen en standaarden te compromitteren en kwetsbaarhe-
den in hard- en software – zogenaamde zero days – geheim te 
houden. Deze activiteiten maken het collectieve internet 
onbetrouwbaarder en onveiliger. Of, in de woorden van internet 
security specialist Bruce Schneier: “You can’t build a backdoor 
that only the good guys walk through”.

• Wetgeving om auteursrecht op het internet te beschermen die 
gebruik maakt van DNS-blokkades om content te blokkeren en 
gebruikers uit te sluiten. Bijeffecten zijn vaak overblokkering en 
schade aan het DNS-adressysteem dat het internet voor gebrui-
kers ontsluit. Een van de leuzen van het verzet tegen een aantal 
spraakmakende wetten op dit terrein was het veelzeggende: 
“don’t break the internet”.

• Sommige vormen van internetnationalisme en datanationalisme 
waarbij staten een deel van hun internet willen afschermen en 
die daarbij ingrijpen op routing protocollen. In extreme vormen 
versplintert het internet hierdoor. 

naar een buitenlands internetbeleid
Instrumenteel gebruik van het internet brengt dus grote risico’s met 
zich mee. De WRR concludeert daarom dat nationale overheden 
uiterst terughoudend moeten zijn met beleid en operationele 
activiteiten die ingrijpen in de kernprotocollen van het internet. Dit 
geldt ook voor private partijen die voor deze publieke kern een 
spilfunctie vervullen. Nederland kan hier een belangrijke bijdrage 
aan leveren. Vanwege het overkoepelende belang van internetveilig-
heid en het internationale karakter van de publieke kern van 
internet dient het internet een speerpunt van het Nederlands 
buitenlandbeleid te worden. Naast traditionele speerpunten als 
handel, mensenrechten en vrede en veiligheid zou de regering een 
buitenlands internetbeleid moeten prioriteren en uitwerken. 

Daarbij geldt wel dat “practice what you preach” de meest solide 
basis voor een geloofwaardig buitenlandbeleid is. Bij nieuwe 
nationale wetgeving moet de vraag “of Nederland hiermee 
internationaal voor de dag kan komen” dus een belangrijke 
overweging zijn. Op het gebied van de fundamentele rechten en 
internetbeleid moet Nederland eigenlijk consequent een acht 
scoren om daadwerkelijk een voortrekkersrol te kunnen claimen. 
De WRR werkt de agenda voor een buitenlands internetbeleid in 
drie meer specifieke aanbevelingen uit.

• In de eerste plaats gaat het erom de bescherming van de 
publieke kern van het internet internationaal te agenderen. Dat 
vergt een aanzienlijke diplomatieke inspanning. Dat kan door 
het vastleggen en verspreiden van een internationale norm 
waarin de centrale protocollen van het internet aangemerkt 
worden als een neutrale zone, waarin overheidsbemoeienis 
omwille van nationale belangen niet geoorloofd is. Het is van 
groot belang om daar haast mee te maken. De komende jaren 
zet de digitalisering zich in vele landen verder door en het is 
geen gegeven dat deze landen de publieke kern van het internet 
zullen ontzien bij het uitwerken van nieuw beleid. Bovendien 
heeft over een aantal jaren een veel grotere groep landen 
cybercapaciteiten die nu slechts in handen van enkele groot-
machten liggen. Wat nu cutting edge is, is over vijf jaar gemeen-
goed. Als intussen de norm postvat dat staten vrijelijk kunnen 
bepalen of ze wel of niet willen ingrijpen in de centrale 
protocollen van het internet om de eigen belangen veilig te 
stellen, heeft dat een uiterst schadelijk effect op het internet als 
een publiek goed. Deze norm zou in verschillende internationale 
fora verankerd moeten worden om zo een kiem te planten die op 
termijn uit kan groeien tot een breder regime.

• In de tweede plaats is het van belang om verschillende visies op 
veiligheid in relatie tot het internet te onderscheiden en te 
ontvlechten. Met name de technologische visie op internetvei-
ligheid, die zich richt op de veiligheid van het netwerk als 
geheel, en de benadering vanuit de nationale veiligheid, waarin 
nationale belangen boven die van het netwerk gaan, moeten van 
elkaar onderscheiden blijven. De internationale samenwerking 
en het vertrouwen die nodig zijn om de veiligheid van het 
internet als infrastructuur te versterken, komen onder druk te 
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staan als nationale veiligheid een te grote rol in die wereld gaat 
spelen. Dat vereist een duidelijke afbakening en scheiding van 
taken en een nationale en internationale discussie over de vraag 
hoe voorkomen kan worden dat ingrepen vanuit het perspectief 
van nationale veiligheid de veiligheid van het internet 
ondergraven.

• In de derde plaats vraagt een buitenlands internetbeleid om een 
verbreding van het diplomatieke werkveld. Door de demografi-
sche en geopolitieke verschuivingen op het internet gaan andere 
stemmen dan de Europese en Amerikaanse in de nabije 
toekomst harder spreken. Daar zullen ook andere economische 
en politieke ideeën in doorklinken. Het is daarom zaak om een 
brede diplomatieke inspanning te plegen om met name de 
zogenaamde swing states ervan te overtuigen dat het ongemoeid 
laten van de publieke kern van het internet een belang van alle 
staten is. Ook gaat het erom private partijen expliciet onderdeel 
van de diplomatieke inspanning op het gebied van internet 
governance te maken. Daarbij gaat het om internetgiganten als 
Google en Apple die in diplomatieke zin niet meer genegeerd 
kunnen worden, maar ook om ISPs en andere intermediaire 
partijen die – soms tegen wil en dank – steeds meer betrokken 
raken bij het reguleren en patrouilleren van het internet. 

Van de spotlights naar 
diplomacy as usual
De Global Conference on 
Cyberspace 2015 die op 16 en  
17 april in Den Haag werd 
gehouden is voorbij. Het 
internet had in Nederland en 
voor het oog van de wereld zijn 
twee dagen in de volle internati-
onale, diplomatieke zon. Twee 
weken eerder, bij de overhandi-
ging van het rapport aan 
minister Koenders, de gastheer 
van deze conferentie, sprak de 
WRR de hoop uit dat het rapport 
bij zou dragen aan een 
nationale en internationale diplomatieke agenda die met deze 
conferentie start maar daar zeker niet zou eindigen. Een diploma-
tieke agenda die uiteraard veel breder is dan Buitenlandse Zaken en 
ook het werk van de ministeries van Economische Zaken, Veiligheid 
en Justitie en Defensie omvat. Op al deze departementen geld dat 
het internet een speerpunt van hun buitenlandagenda moet zijn. 
Het internet moet diplomacy as usual worden. 

Bilateraal cyberoverleg  
Nederland - Estland

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft op de cyberconferen-
tie met zijn Estse collega-minister Keit Pentus-Rosimannus overleg 
gevoerd over de digitale uitdagingen waar beide landen voor staan. 
‘Estland heeft in 2007 van dichtbij meegemaakt hoe groot de impact 
van een cyberaanval kan zijn. De cyberconferentie is het uitgelezen 
moment om hun ervaringen en kennis op het gebied van cyber-
crime en cybersecurity te delen’, aldus Koenders.

Koenders wil op dit terrein meer samenwerken met Estland. Beide 
landen zijn wereldwijde koplopers op internetgebied, maar hebben 
specifieke kennis over verschillende onderwerpen. ‘Nederland is 
een van de weinige landen waar netneutraliteit bij wet is vastgelegd 
en zet zich in voor Europese wetgeving op dit gebied. Ik heb het 
belang hiervan nogmaals besproken met mijn Estse collega’, zei de 
minister, die hoopt dat Estland zich net als Nederland hard zal 
maken voor Europese regels over netneutraliteit. Ook gaan beide 
landen samenwerken op het gebied van internationaal recht en 
cyber. ‘Wij hebben belang bij stabiliteit en internationale ordening 
in cyber’, aldus Koenders.

Nederland kan eveneens van Estland leren. ‘De Estse beveiligings-
programma’s zijn zeer goed. Daardoor is het voor hackers moeilijk 
om in te breken op systemen zoals patiëntendossiers en e-burger-
schap, een uitgebreide versie van het systeem dat wij kennen als 
DigiD. Die kennis is interessant voor de andere landen die op de 
cybertop aanwezig zijn’, aldus Koenders. ‘Ook in Nederland kunnen 
we baat hebben bij het uitwisselen van kennis hierover.’

(bron: Nieuwsbericht Ministerie van Buitenlandse Zaken, 16 april 2015)
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Vrij, open en veilig internet: 
dé sleutelwoorden voor cyberdiplomatie

 ■ Andre Haspels 
Plv. DG Politieke Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Met de Global Conference on Cyber Space (GCCS) heeft Nederland laten 
zien dat het in de voorhoede meedoet van het internationaal debat 
over cyber. Nederland heeft flinke economische belangen in de 
ICT-sector en heeft de ambitie om de cyber-mainport van Europa te 
zijn. Daarom pleiten we voor een vrij, open en veilig internet.  
De GCCS2015 heeft daar belangrijke aanzetten voor gedaan en echt 
een agenda voor de toekomst neergezet. Goede voorbeelden 
hiervan zijn internationale vrede en veiligheid, digitale rechten en 
capaciteitsopbouw van Buitenlandse Zaken. Wat is er bereikt?

internationale Vrede en Veiligheid
Op het gebied van internationale vrede en veiligheid heeft de 
GCCS2015 de bakens van de internationale agenda duidelijk verzet. 
Een belangrijk doel was het verbreden van de discussie over de 
toepassing van het bestaande internationaal recht in cyberspace. 
Tijdens verschillende sessies is aandacht besteed aan de gevolgen 
van cyberdreigingen voor internationale vrede en veiligheid en  
de manier waarop we hierop moeten reageren. We hebben 
vernieuwende voorstellen gedaan voor mogelijke vertrouwen- 
wekkende maatregelen en gedragsnormen die bijdragen aan de 
veiligheid van de nationale vitale infrastructuur van landen, maar 
hebben ook nadrukkelijk aandacht besteed aan het idee dat kritieke 
onderdelen van het wereldwijde Internet speciale bescherming 
verdienen tegen kwaadwillige inmenging of aanvallen. Daarmee 
liep het voorbereidingsproces van de GCCS2015 eigenlijk al vooruit 
op de aanbevelingen van het WRR-rapport voor specifieke cyber- 
diplomatie ter bescherming van de “publieke kern van het  
internet”. Nederland kan echt een voortrekkersrol spelen op  
dit gebied en in de kabinetsreactie op de WRR zal hiervoor een 
sterke ambitie worden neergelegd. 

digitale rechten
Het onderwerp vrijheid en privacy is door Nederland toegevoegd aan  
de agenda van de Global Conference on Cyber Space. Dit is in lijn met de 
Nederlandse visie dat we allen gebaat zijn bij een internet dat vrij, 
open en veilig is. Belangrijkste vraag: hoe kan effectieve bescherming 
van het recht op privacy in het digitale tijdperk gegarandeerd worden? 
Sinds de onthullingen van Edward Snowden over grootschalige 
surveillance van communicatie is dit thema internationaal een hot 
topic. De discussies draaien vaak om de vraag waar de balans gevonden 
moet worden tussen de belangen van veiligheid (waarvoor surveil-
lance vereist is) en vrijheid (waarvoor effectieve bescherming van  
het recht op privacy essentieel is). 

Het panel tijdens de GCCS concludeerde echter dat privacy en veiligheid 
geen tegengestelde belangen zijn maar elkaar complementeren; 
zonder privacy kan er geen veiligheid bestaan en zonder veiligheid 
geen privacy. Veiligheidsexpert Bruce Schneier benadrukte dat privacy 
in essentie draait om de autonomie van het individu om te bepalen 
hoe hij of zij zich aan de wereld wil presenteren. Het voormalige hoofd 
van GCHQ David Omand stelde dat naast het belang van de gebruiker, 
we het belang van de samenleving moeten meetellen. 
Cybercriminaliteit neemt sneller toe dan veiligheidsdiensten aankun-
nen, terwijl zij de verantwoordelijkheid hebben het internet veilig te 
houden. Wel moeten veiligheidsdiensten accepteren dat surveillance 
een rechtmatig doel moet hebben en moet voldoen aan de vereisten 
van proportionaliteit en noodzakelijkheid. De eerste stappen in de 
verbetering van de bescherming van privacy zijn gezet, maar verdere 
stappen zijn noodzakelijk om het vertrouwen van burgers te herwin-
nen en te zorgen dat beide belangen gediend zijn. Ook daar ligt een 
opdracht voor Nederland.

capaciteitsopbouw
Voor Nederland is het nu zaak om de woorden van de Global 
Conference om te zetten in daden. Dat doen we via het Global Forum 
on Cyber Expertise (GFCE). Het GFCE, officieel gelanceerd door 
Nederland tijdens de GCCS, is een concreet initiatief om brede 
inspanning te plegen op het gebied van cyberveiligheid, cybercrime 
en bescherming van data door middel van capaciteitsopbouw. Een 
aantal landen heeft aanzienlijke cybercapaciteiten opgebouwd maar 
veel landen in opkomende economieën die in toenemende mate 
afhankelijk zijn van het internet beschikken niet over de middelen 
en de benodigde expertise om de noodzakelijke infrastructuur en 
wetgeving op te zetten. Nederland stelt via het GFCE kennis en 
middelen ter beschikking om onder meer cybercrime aan te pakken 
en het cyberdomein van andere landen veiliger te maken. 
Uiteindelijk is het ook in het nationaal belang om door middel van 
internationale samenwerking grensoverschrijdende cyberdreigin-
gen het hoofd te bieden. Samen met andere landen en belangrijke 
private partijen zorgen we zo dat landen de visie van vrij, open en 
veilig internet kunnen implementeren. Daarnaast zal Nederland 
zich inzetten om actief gebruik te maken van de kennis en expertise 
van Ngo’s, academia en de technische gemeenschap om de publieke 
kern van het internet te waarborgen.

een toekomst bestendig internet
Voor Nederland is cyber bij uitstek een terrein waar nationale 
belangen en internationale strategie elkaar raken. Buitenlandse 
Zaken wil daar, samen met de Ministeries van Veiligheid en Justitie, 
Economische Zaken en Defensie, in de komende maanden verder 
aan werken. In die zin is de GCCS zeker niet het eindpunt, maar 
eerder een begin van een sterker internationaal profiel.
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Zes noties over digitale oorlogvoering
Binnen het thema cyber security valt de term “cyber warfare” met enige regelmaat. Dat geldt ook voor aanvallen en 
aanvallers (en de Engelse varianten). Soms bedoelt men daar criminaliteit mee, soms spionage of activisme via internet. 
Dit losse taalgebruik draagt niet bij aan een goed begrip van digitale oorlogvoering (cyber warfare) zoals dit binnen het 
ministerie van Defensie leeft. Met zes stappen – noties – valt te duiden wat cyber warfare is, waar het zich afspeelt, wat het 
doel zou zijn, hoe het wordt uitgevoerd, en wie daarover beslist. Maar eerst moet de plaats van cyber warfare binnen het 
bredere spectrum van cyber security worden bepaald. 

1. oVerkoepelend: “cyber security” 
 Digitale veiligheid is in de National Cyber Security Strategy-2 

gedefinieerd als: “het streven naar het voorkomen van schade 
door verstoring, uitval of misbruik van ICT en, indien er toch 
schade is ontstaan, het herstellen hiervan”. 

 In relatie tot de diversiteit aan dreigingen (afkomstig van 
statelijke en niet-statelijk actoren, uit binnen- en buitenland, 
met gevarieerde motieven, dan wel ongelukken, falen en pech) 
en de overheidsreactie om die dreigingen te pareren, zijn 6 Cyber 
Security paradigma’s te onderkennen. Het betreft: bescherming, 
rechtshandhaving, inlichtingen, diplomatie, conflict en 
(overkoepelend) coördinatie. Deze paradigma’s zijn gekoppeld 
aan beleidsterreinen en departementen. 

 Coördinatie vanuit VenJ (NCTV) is het eerste en wellicht belang-
rijkste paradigma om veiligheid te borgen. Het gaat om een 
gesynchroniseerde en gecoördineerde publiek en private aanpak.

 Bescherming regardeert primair eenieder: burgers, bedrijven en 
organisaties. Maar uit de aard van de klassieke veiligheidstaak, 
ligt ook een verantwoordelijkheid bij de overheid. Bescherming 
als paradigma in het digitale domein heeft de aandacht van 
meerdere departementen (o.a. VenJ, BZK, EZ, I&M, OCW) en 
betreft verschillende aspecten in het digitale domein: fysieke 
beveiliging, technische standaarden, weerbaarheid, bewustzijn, 
kennis, ICT-(beveiligings)normen en -standaarden. Specifiek is 
de rol van VenJ vanwege het Nationaal Cyber Security Centrum 
en de directie Cyber Security van de NCTV. Maar ook het 
ministerie van EZ speelt hier een rol vanwege telecommunicatie. 

 Het rechtshandhavingsparadigma is een zaak van onder andere 
het ministerie van VenJ (politie, Openbaar Ministerie) en andere 
opsporingsdiensten (bijvoorbeeld FIOD). Het inlichtingenpara-
digma is het domein van BZK (AIVD) en Defensie (MIVD). 

 Diplomatie is een verantwoordelijkheid van BZ waarbij bijdragen 
uit andere departementen belangrijk zijn. Het conflict paradig-
ma is belegd bij BZ en Defensie. Dit is het domein voor cyber 
warfare.

2. wat? digitale oorlogVoering (“cyber warfare”)
 Binnen dit grotere geheel past de Defensie Cyber Strategie uit 2012. 

Daarin staan, naast een aantal randvoorwaardelijk thema’s, drie 
speerpunten centraal:
• de versterking van de digitale weerbaarheid van Defensie;
• de versterking van de inlichtingenpositie in het digitale 

domein;
• de ontwikkeling van militair vermogen om cyber operations 

uit te voeren.
 Dit laatste speerpunt wordt ook wel aangeduid met “offensief” of 

“operationeel vermogen” wat gebruikt wordt bij cyber warfare.

 Cyber warfare is strikt omschreven als “het uitvoeren van 
militaire operaties die erop zijn gericht om:
a. met digitale middelen
b. computersystemen of netwerken van een
c. tegenstander te
d. verstoren, misleiden, veranderen of vernietigen”.1

 
 Daaraan kan worden toegevoegd:

e. voor het realiseren van doelstellingen
f. door strijdkrachten.

 
 De typering van dit cyber warfare paradigma is restrictief. 
 Naast deze rol kent Defensie intern ook nog drie andere rollen die 

aansluiten bij de eerder genemde paradigma’s:
• “bescherming” (van de eigen cyberspace);
• “rechtshandhaving” (onder andere KMar en militaire bijstand 

aan de politie);
• “(counter-)intelligence” (MIVD).

 Deze vier paradigma’s maken samen weer deel uit van het 
integrale thema “cyber security” (zie figuur 1). 

1 AIV & CAVV, Digitale oorlogvoering, Den Haag 2011, 8.

 ■ Brigade-generaal prof. mr. Paul Ducheine 
Hoogleraar Cyber Operaties & Cyber Security 
(NLDA)
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3. waar? digitale domein (“cyberspace”)
 Cyberspace wordt omschreven als “het conglomeraat van 

ICT-middelen en -diensten en bevat alle entiteiten die digitaal 
verbonden (kunnen) zijn”.2 Het omvat permanente verbindingen 
én tijdelijke of plaatselijke verbindingen evenals data, software 
en operating systems.

 Het betreft een gelaagd domein met fysieke én virtuele lagen:
• sociale laag, met fysieke personen en hun cyber-identiteiten 

(onder andere e-accounts);

2 C. Dessens, Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002,  
Den Haag 2013, 85.

• logische laag (cyber-objecten zoals software, MAC- en IP-adres);
• fysieke laag, met fysieke ICT-infrastructuur (hardware) en 

geografische locaties.
 Communicatie en informatie loopt door deze lagen heen, en 

daarom is Defensie – net als andere moderne organisaties – bij-
zonder afhankelijk van dit domein. Dat komt onder meer omdat 
daarin cruciale informatie ligt opgeslagen en communicatie- en 
informatiesystemen, sensoren, wapen- en commandosystemen 
hierin hun plaats hebben. Denk bijvoorbeeld aan het GPS-
signaal of mobiele en draadloze verbindingen. Dat geldt 
uiteraard ook voor andere actoren om ons heen, waar ook ter 
wereld, eenieder gebruikt dit domein.

4.  waarom? strategische doelen en het beïnVloeden 
Van actoren

 Nederland beschikt over meerdere machtsmiddelen (diploma-
tieke, economische, militaire en informatie) om (collectief ) 
veiligheidsbeleid en andere strategische doelen te realiseren. 
Met deze machtsmiddelen wordt het gedrag van andere 
(statelijke of niet-statelijke) actoren – tegenstanders, medestan-
ders en neutralen – beïnvloed. Het militaire instrument (de 
krijgsmacht) vervult daarbij via afschrikking, dwang en – ultimo 
– interventie met gebruik van geweld, strategische functies: 
anticiperen, voorkomen, afschrikken, beschermen, intervenië-
ren, stabiliseren en normaliseren.

 Cyber-capaciteiten bieden een uitbreiding van het militaire 
arsenaal, maar zullen – op zichzelf staand – niet voor alle 
functies even geschikt zijn.

Figuur 1 Vier cyber rollen binnen Defensie
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5. hoe? cyberoperaties 
 Cyber warfare betreft – kort – het uitvoeren van militaire cyber-

operaties.3 De auteurs van de Tallinn Manual definiëren deze als 
het gebruik van cyber-middelen om beoogde effecten in of via 
cyberspace te realiseren.4 Daarbij staan – net zoals bij andere 
militaire operaties – drie begrippen centraal: effecten, middelen 
en aangrijpingspunt (doelwit). Dit is schematisch weergeven in 
figuur 2.

 De te realiseren effecten vormen het uitgangspunt in militaire 
operaties. Afhankelijk van het gewenste effect dat ìn (een van de 
drie lagen van) cyberspace, dan wel vìa cyberspace als medium/
vector gerealiseerd moet worden, zal een keuze voor een 
cyber-middel en een aangrijpingspunt (doelwit) worden 
gemaakt. De effecten in cyberspace zijn doorgaans niet-fysiek, 
maar kunnen indirecte fysieke effecten op mensen en objecten 
hebben.

 De aangrijpingspunten (doelwitten) bevinden zich ìn twee lagen 
van cyberspace: de cyber-identiteiten in de sociale laag en 
cyber-objecten in de logische laag. Cyber-middelen variëren van 
zeer geavanceerd (Stuxnet) tot betrekkelijk basaal (DDoS). 

 Daarnaast bestaat de mogelijkheid vìa cyberspace effecten te 
realiseren. Bijvoorbeeld door informatie te delen (via social 
media).

3 P. Ducheine & J. van Haaster, ‘Cyber-operaties en militair vermogen’,  
Militaire Spectator 182 (2013), 368-387, 369.

4 M.N. Schmitt, (Ed.),Tallinn manual on the international law applicable to cyber 
warfare. New York: Cambridge University Press, 2013, 258.

6. wie en wanneer? besluitVormers en uitVoerders
 In de besluitvorming over de inzet van militaire cyber-capaciteiten 

zijn het AIV&CAVV-advies en de Tallinn Manual belangrijke hulpmid-
delen. Beide stukken bieden de regering houvast bij haar besluit of 
een adequate rechtsbasis voor een cyber-operatie bestaat. 

 Voor militairen die cyber-operaties plannen en uitvoeren (en 
daartoe opleiden en trainen) bieden beide documenten een 
goed inzicht in de rechtsregimes die tijdens de uitvoering van die 
operaties van toepassing zijn (onder andere oorlogsrecht). 

 Adequate rechtsbasis en het respecteren van toepasselijke 
rechtsregimes dragen bij aan de legitimiteit van cyber-operaties 
en bieden houvast voor het afleggen van verantwoording 
daarover.5 De Nederlandse regering zal slechts militaire cyber 
capaciteiten in het conflict paradigma in het buitenland 
inzetten, oftewel cyber warfare overwegen, als er overeenstem-
ming over zo’n missie met het gastland, of met een mandaat van 
de VN-Veiligheidsraad, of in zelfverdediging na een gewapende 
aanval in de zin van het VN-Handvest.

tot besluit
Deze zes stappen beogen het begrip cyber warfare duidelijk(er) te 
maken. In de recente actualisering van de Defensie Cyber Strategie 
besteedt Minister Hennis-Plasschaert uitvoerig aandacht aan de 
“versterking van de cyberinzet bij missies”. Deze operationele 
capaciteit voor “cyber warfare”, eigenlijk voor het uitvoeren van 
militaire missies, kent zowel defensieve, inlichtingen gerichte als 
offensieve aspecten. Waarbij de laatste niet zonder de eerste twee 
kan: zonder inlichtingen en vrijheid van handelen, is elk initiatief 
kansloos.

5 Zie uitgebreid: P. Ducheine & K. Arnold, ‘Besluitvorming bij cyberoperaties’, 
Militaire Spectator 184 (2015), 56-70.

Figuur 2 Militair vermogen - aangrijpingspunten - effecten (Ducheine & Van Haaster, 387)
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Defensie versterkt slagkracht in cyber domein
 ■ Wim Bargerbos 

Hoofddirecteur Beleid, Ministerie van Defensie

“De Defensie Cyber Strategie van juni 2012 heeft de afgelopen jaren richting, 
samenhang en focus gegeven aan de integrale aanpak van de ontwikkeling van 
het militaire vermogen in het digitale domein. Sindsdien zijn de ontwikkelingen 
in de technologie in hoog tempo voortgeschreden. Daarom heeft Defensie de 
strategie geactualiseerd en de speerpunten verder uitgebouwd.”

“Het beleidsmatige zwaartepunt is aan het verschuiven van een primair 
economische blik op het internet (de interneteconomie, telecommunicatie en 
netwerken) naar een blik die meer door (nationale) veiligheid wordt bepaald: het 
internet van de cybercrime, kwetsbare vitale infrastructuren, digitale spionage en 
cyberaanvallen1.”

Defensie is iedere dag bezig haar bekwaamheid en slagvaardigheid 
in het digitale domein te verhogen. Dit is nodig gelet op het 
toenemende belang van een veilig internet. Omdat het altijd beter 
kan, zal Defensie de komende tijd de nodige vervolgstappen zetten. 
Vooral op het gebied van personeel, materieelverwerving en 
innovatie zullen telkens weer de voorwaarden voor effectief 
opereren moeten worden geschapen. Verdiepen en verbinden zijn 
daarbij kernwoorden.

speerpunten
Nu in de afgelopen drie jaar de fundamenten voor defensieve, 
offensieve en inlichtingenmiddelen zijn gelegd, gaat het er de 
komende tijd om accenten te verleggen, nieuwe doelen te stellen en 
speerpunten te herformuleren. Om haar positie in de digitale 
wereld verder te versterken, wil Defensie de komende jaren de 
voorwaarden voor succes scheppen. Niet voor niets is dit een 
prominent onderdeel van de strategie. Eén ding is zeker: als we niet 
in die opzet slagen, wordt het heel lastig om de wedstrijd in het 
digitale domein te winnen.

Ook in het cyberdomein is de mens het belangrijkste kapitaal. 
Allereerst is het daarom noodzakelijk om cyberprofessionals te 
boeien, te binden en te ontwikkelen. Om de juiste cyberprofessionals 
binnen te halen en te houden, moet het aantrekkelijk zijn om voor 
Defensie te werken. Dit willen wij bereiken met uitwisselingsmoge-
lijkheden, loopbaanpatronen, beloningen, groeimogelijkheden en 
een innovatieve werkomgeving. Versnelling van innovatie binnen 
Defensie is een tweede speerpunt dat met het eerste samenhangt. Een 
kortere innovatiecyclus, kortere doorlooptijden bij verwervingen en 
het laag beleggen van budgetten zijn hierbij instrumenteel.

Het is evident dat Defensie ook in het cyberdomein goed zal moeten 
samenwerken met nationale en internationale partners. Nationaal 
zal de samenwerking met in het bijzonder de NCTV en de AIVD verder 

1 WRR, De publieke kern van het internet, 2015, 9.

worden verdiept. Met de NCTV zal Defensie samenwerken aan 
actieplannen voor 2016 en daarna met de AIVD in de gezamenlijke 
Joint Sigint Cyber Unit. Ook de samenwerking met het bedrijfsleven,  
een belangrijke aanjager van kennisontwikkeling en innovatie in  
het digitale domein, staat hoog op de agenda. Gezamenlijke 
onderzoeksprogramma’s, de ontwikkeling van capaciteiten en 
samenwerking bij opleidingen en trainingen zijn internationale best 
practices. Internationaal wordt zowel in Europees als NAVO-verband 
intensief samengewerkt. Zo wordt met enige regelmaat gezamenlijk 
geoefend en getraind. Ook het mede organiseren van de recente 
Global Conference on Cyber Space in Den Haag illustreert hoe Defensie de 
internationale gemeenschap opzoekt en bijeenbrengt om samen te 
werken in het digitale domein.

Tot slot zal Defensie nog meer aandacht besteden aan het verbreden 
en verdiepen van de kennis over het digitale domein. Wij blijven 
daarom werken aan het bewustzijn onder het personeel over de 
risico’s en de kansen in het digitale tijdperk. Eén van de initiatieven 
hiertoe is het digitale rijbewijs dat de actuele bedreigingen maar 
ook de beveiligingsmaatregelen beschrijft die elke defensiemede-
werker zelf moet nemen. Verdieping van de kennis houdt ook in dat 
Defensie de komende jaren geld en energie zal blijven steken in een 
beter begrip van het digitale domein. In de Research & Development 
programmering wordt hiermee nadrukkelijk rekening gehouden.

de blik gericht op de toekomst
Het werk aan de speerpunten en de noodzakelijke voorwaarden zal 
de komende jaren veel wilskracht en doorzettingsvermogen vergen. 
Wij zijn ons ervan bewust dat het niet gemakkelijk is om de 
benodigde aanpassingen voor elkaar te krijgen in grote overheids-
organisaties. Het staat echter als een paal boven water dat alleen 
vergaande aanpassingen van onze eigen processen en intensieve 
samenwerking met nationale en internationale partners Defensie in 
staat zullen stellen om in het cyberdomein de benodigde slagkracht 
te ontwikkelen. Samen met partners, lerend van elkaar, zullen we de 
komende jaren de vereiste stappen zetten. 

© Shutterstock
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Civiel-militaire betrekkingen en 
internationale militaire samenwerking 

 ■ Sergei Boeke 
Universiteit Leiden Campus Den Haag

 ■ Caitriona Heinl 
S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) 

Gezien de aard van cyberdreigingen, dual-use mogelijkheden en 
zorgen over de militarisering van cyberspace bestaat er behoefte aan 
dieper inzicht in het functioneren van civiel-militaire betrekkingen. 
Internationale dialoog en samenwerking tussen militairen onderling 
kan bovendien spanningen verminderen en voorkomen dat een 
situatie door misverstanden uit de hand loopt. Dit is met name 
belangrijk wanneer cyberincidenten in een gewapend conflict kunnen 
uitmonden. In het besef dat militairen belangrijke stakeholders zijn 
die belang hebben bij een veilige cyberspace, behandelen we in dit 
paper ten behoeve van de GCCS2015 een aantal (maar niet alle) actuele 
wereldwijde uitdagingen en praktische oplossingen die mogelijk voor 
een effectiever antwoord kunnen zorgen.

Staten zullen zich de komende jaren geconfronteerd zien met twee 
belangrijke problemen:
a. het vinden van de juiste rol voor militairen in de nationale 

cyberveiligheid vanwege het schemergebied tussen criminele 
activiteiten en kwaadwillig optreden tussen staten;

b. waarborgen dat er, wanneer militairen eenmaal worden ingezet 
bij de bestrijding van deze bedreigingen, mechanismen zijn om 
verdere escalatie te voorkomen.

Verbeteren nationale ciViel-militaire coördinatie 
1) Besluitvorming op hoog niveau
 In veel landen is cyber een kwestie van nationale veiligheid 

geworden, aangezien cybercriminaliteit en spionage een 
bedreiging vormen voor verschillende publieke (en private) 
sectoren. Cyber behoort tot de verantwoordelijkheid van 
verschillende ministeries, met alle risico’s van verkokering en 
gebrekkige samenwerking van dien. Verschillende landen hebben 
de organisatie die belast is met het coördineren van het cyber- 
beleid daarom op het hoogste niveau geplaatst, vaak direct onder 
de premier of president. Zo kunnen zwaarwegende belangen beter 
tegen elkaar worden afgewogen, bijvoorbeeld de invloed van het 
veiligheidsbeleid op de economie en internationale betrekkingen. 

2) Duidelijkheid over betrokkenheid militairen
 In de meeste landen valt de coördinatie van crisisbeheersing niet 

onder het ministerie van Defensie en worden militairen pas in 
laatste instantie ingezet. Militairen spelen meestal geen of slechts 
een beperkte rol bij het beschermen van vitale infrastructuur.  
Ze dragen echter wel de verantwoordelijkheid voor de nationale 
defensie, waaronder hoogstwaarschijnlijk ook de verdediging van 

vitale infrastructuur tegen extreme bedreigingen is begrepen. 
Procedures kunnen weliswaar in formele doctrines en strategieën 
worden gegoten, maar ze zijn niet altijd in de praktijk getest. Het 
beproeven van procedures en de organisatorische capaciteit door 
grootschalige en realistische oefeningen zal de organisatie beter 
voorbereiden op het omgaan met een echte crisissituatie. 

3) Vergemakkelijken informatiedeling 
 Het delen van informatie over cyberdreigingen en -incidenten 

blijft een uitdaging, zowel binnen vele nationale overheden als 
tussen de publieke en private sectoren. Militairen en inlichtingen-
diensten mogen of willen vaak geen geheime inlichtingen 
uitwisselen, maar ook de private sector is terughoudend wanneer 
het gaat om het (rechtstreeks) delen van informatie met militairen 
of inlichtingendiensten. Een gemeenschappelijk gestandaardi-
seerd format voor het delen van inlichtingen over dreigingen zou 
kunnen bijdragen aan snellere, efficiëntere en consistentere 
informatie-uitwisseling. Idealiter zouden zowel de publieke als  
de private sector dit format voor alarmeringen en waarschuwingen 
gebruiken. 

4) Opbouwen van vertrouwen
 Vertrouwen is essentieel voor het delen van informatie. Dit 

vertrouwen is vaak gebaseerd op persoonlijke verhoudingen. 
Aangezien de militaire en civiele cultuur nogal van elkaar 
verschillen, zouden stakeholders elkaar persoonlijk moeten 
ontmoeten om meer wederzijds begrip te kweken en contact- 
punten binnen de organisatie in te stellen. Stakeholders moeten 
regelmatige contacten onderhouden om elkaars verantwoorde-
lijkheden en werkwijzen te leren kennen en begrijpen. Ook 
training kan in dit opzicht waardevol blijken aangezien deze 
sector overstijgend en op internationaal niveau kan plaatsvinden. 

5)  Verminderen gebrek aan vaardigheden
 Er zijn te weinig cyberveiligheidsexperts en zowel de publieke als 

de private sector vechten om het beschikbare talent. 
Strijdkrachten in de hele wereld ondervinden problemen bij het 
werven en aan boord houden van goedopgeleide mensen (dat 
geldt overigens ook voor de civiele publieke en private sector). 
Met name de strijdkrachten hebben moeite deskundigen te 
vinden en te behouden omdat er in de burgermaatschappij meer 
geld te verdienen is. Het is niet alleen voor de militairen van 
belang de beste mensen aan te trekken, ook het nationale 
belang en de economie zijn er uiteindelijk mee gediend. In veel 
landen is het de private sector die militairen ondersteuning biedt 
in de vorm van capaciteit, producten en expertise. Uitwisseling 
van best practices op het gebied van het werven, opleiden en 
behouden van experts zou het tekort kunnen terugdringen. 
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internationale militaire samenwerking en dialoog
Internationale samenwerking tussen militairen op het gebied van 
cyber staat nog in de kinderschoenen. Landen bevinden zich op dit 
gebied nog in diverse fasen van ontwikkeling en het ontbreekt aan 
wederzijds begrip. Er is geen vaste structuur internationale 
samenwerking buiten de bestaande structuren van de NAVO en de 
EU. Er moeten dus betere fora voor dialoog en samenwerking 
worden gevonden. De bezorgdheid groeit over het ontbreken van 
een dialoog tussen militairen om misrekeningen, misverstanden, 
onterechte beschuldigingen of escalatie te voorkomen in regio’s 
waar staten op gespannen voet met elkaar staan. 

6) Bevorderen uitwisselingen, dialoog en samenwerking
 Een betere internationale militaire dialoog, betere 

uitwisselingen en samenwerking, of dat nu op bilateraal, 
subregionaal (inter- of intraregionaal tussen gelijkgestemde 
landen), regionaal of internationaal niveau is, kunnen tot  
betere informatieoverdracht leiden om de doeltreffendheid en 
stabiliteit van cyberdefensie naar een hoger plan te tillen. Lessen 
die uit processen zijn getrokken en mogelijke toekomstige 
uitdagingen kunnen worden uitgewisseld. Vervolgens kunnen 
wellicht gezamenlijke actiepunten worden geformuleerd. Die 
hoeven overigens niet tot militaire zaken beperkt te blijven, 
maar kunnen ook andere stakeholders betreffen om de 
internationale civiel-militaire samenwerking te bevorderen. 

7) Bouwen aan vertrouwen
 Wederzijds begrip, vertrouwen en gedeelde belangen kunnen als 

basis dienen voor meer transparantie en betere samenwerking 
tussen militairen. Waarvan toepassing gestreefd moet worden 
naar verhoging van het niveau en de frequentie van overleg en 
dialoog, het delen van informatie, gezamenlijke oefeningen en 
praktische samenwerking via bilaterale of multilaterale 
platforms. Dit draagt bij aan wederzijds begrip en vertrouwen. 
Officiële contactpunten en communicatieprocedures bij een 

crisis (bijvoorbeeld hotlines) tussen militairen kunnen de 
transparantie bevorderen. Dit beperkt het gevaar dat het gedrag 
van staten verkeerd wordt opgevat en zo kunnen escalaties 
worden voorkomen. 

8) Bekendheid geven aan nationale strategie
 Strategieën zijn voornamelijk bedoeld om doelstellingen te 

bepalen en de middelen te identificeren om deze te verwezenlij-
ken. Ze vormen echter ook een krachtige boodschap aan andere 
staten. Door informatie te delen over doctrines, strategieën, 
beleid en organisaties kan het risico van misverstanden en 
escalatie worden verminderd. Met het kiezen van de juiste 
strategie kan het risico van een conflict proactief worden 
gereduceerd. 

9)  Nut van gemeenschappelijke taal 
 Het uitwisselen van nationale definities of belangrijke 

terminologie kan bijdragen aan het ontstaan van wederzijds 
begrip tussen partijen en het verminderen van mogelijke 
misverstanden tussen staten. Een index of glossarium van 
termen kan al veel bijdragen aan het wederzijdse begrip. 

10) Samenwerking tussen Computer Emergency Response Teams (CERTs)
 De huidige operationele samenwerking tussen nationale CERTs 

– maar ook met regionale en internationale computercrisis-
teams – kan verder worden uitgebouwd. Onderzocht moet 
worden of nationale politieke en veiligheidsbelangen de sterke 
en doorgaans apolitieke CERT-samenwerking te zeer zou 
verzwakken. 

11) Post-crisissamenwerking 
 Militairen en wetshandhavingsautoriteiten werken vaak zij aan 

zij in post-conflictgebieden of in gebieden waar een natuurramp 
heeft plaatsgevonden. Wetshandhavingsautoriteiten spelen  
van oudsher een belangrijke rol bij vredeshandhaving, 
capaciteitsopbouw en wederopbouw. Hun expertise kan gebruikt 
worden om landen waar het cyberbewustzijn op een laag pitje 
staat op hun kwetsbaarheden te wijzen. De samenwerking tussen 
wetshandhavingsautoriteiten en militairen kan verbeterd 
worden om meer cybercapaciteit op te bouwen. Er kan eveneens 
gebruik worden gemaakt van de expertise van regionale en 
internationale wet-handhavende instanties. Landen kunnen 
hierdoor weer sneller zelfredzaam zijn.

12) Combineren politieke top-down benadering met bottom-up militaire 
samenwerking en dialoog

 Hoewel internationale overeenstemming over hoe staten zich  
in cyberspace dienen te gedragen wenselijk is, moeten ook de 
praktische dialoog en samenwerking tussen militairen op 
cybergebied niet uit het oog worden verloren. Dit geldt ook voor 
internationale samenwerking tussen militairen en burgers. 
Kleine stapjes in de dialoog tussen militairen en praktische 
samenwerking dragen bij aan het opbouwen van vertrouwen  
via internationale politieke overeenstemming en het  
verbeteren van de internationale stabiliteit.
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Cyber Security Week zet Nederlandse aanpak 
digitale veiligheid stevig op de kaart 

Innovaties, talentontwikkeling en samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen: de Cyber Security 
Week verenigde al deze elementen in één evenement. De week, die van 13 tot en met 17 april plaatsvond op de campus 
van het nationale veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD), trok 1700 bezoekers uit binnen- en buitenland en vele 
journalisten. Daarmee hebben de 75 partijen die aan de Cyber Security Week hebben meegewerkt niet alleen het thema 
“cyber security” stevig op de kaart gezet, maar ook Nederland als secure digital gateway to Europe. Een positie waarmee 
Nederland buitenlandse ICT- en cyber-gerelateerde bedrijven probeert aan te trekken en van waaruit samenwerking  
met Nederlandse partijen wordt bevorderd. Naar aanleiding van deze week zijn meerdere gesprekken gaande met  
geïnteresseerde bedrijven. 

 ■ Ida Haisma 
Executive Director The Hague Security Delta

Ineens gingen de schermen bij TV5 op zwart. Vervolgens was  
de Franse tv-zender urenlang niet in staat om haar dagelijkse 
programma’s uit te zenden. Op haar Facebook-pagina “wapperde” 
de gevreesde vlag van ISIS. TV5 werd op 9 april gehackt door 
cybercriminelen, net als het Witte Huis eind 2014 en het 
Nederlandse technologiebedrijf ASML in maart van dit jaar. 
 
De gevolgen van deze hacks waren relatief beperkt, maar de 
dreiging die ze met zich meebrengen mag niet onderschat worden. 
Wat als cybercriminelen zich illegaal toegang weten te verschaffen 
tot vitale infrastructuren als spoorlijnen en sluizen? Of bijvoorbeeld 
tot ons bankwezen? Dan zijn de gevolgen mogelijk niet te overzien. 
Dit besef is gelukkig steeds breder verspreid in onze maatschappij.  
 
Het bewijs hiervoor werd geleverd in de week van 13 tot en met  
17 april in Den Haag. De stad was gastheer van drie evenementen, 
die allen in het teken stonden van een veilig, open en voor iedereen 
toegankelijk internet. Maandag 13 april en dinsdag 14 april was er  
de NCSC One Conference in het World Forum in Den Haag, een 
conferentie voor professionals op het gebied van cyber security. 
Dezelfde maandag startte op de HSD Campus de Cyber Security 
Week. Op donderdag en vrijdag vond de Global Conference on 
Cyber Space – de internationale top – in Den Haag plaats. 
Tijdens de Cyber Security Week – die in samenwerking met 75 
bedrijven, overheden en kennisinstellingen op de HSD Campus 
georganiseerd is – stonden vier thema’s centraal: Access to Talent, 
Access to Innovations, Access to Market en Access to Capital. Deze 
thema’s zijn belangrijke voorwaarden voor innovatie en sluiten 
naadloos aan op de Triple Helix-filosofie van HSD. In het cluster 
werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan 
innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid,  
met als resultaat meer bedrijvigheid, meer banen en een veiligere 
samenleving. 

acces to talent
Op de eerste dag van de week stond talent centraal. Ingrid  
van Engelshoven, de Haagse wethouder Kenniseconomie, 
Internationaal, Jeugd en Onderwijs, verzorgde de officiële opening 
van de week. Kinderen uit groep 8 van de Paschalisschool uit  
Den Haag kregen een cursus ethical hacking van Deloitte. Hun 
enthousiasme was groot en bemoedigend om te zien. Van 
Engelshoven benadrukte in haar openingswoord het belang van 
talentontwikkeling. “Talentontwikkeling is essentieel om tot 
innovaties te komen, daarom is het belangrijk dat we de jeugd  
en studenten vroegtijdig interesseren voor cyber security als 
toekomstige werksector.” In de middag waren er op de campus 
presentaties en workshops voor studenten over verschillende 
aspecten van cyber security, zoals ethical hacking. De sessies gingen 
daarnaast over hoe het is om te werken in de veiligheidssector en 
welke mogelijkheden er zijn. Hierbij werden de studenten ook 
gewezen op het Security Talent Platform: securitytalent.nl. De 
workshops werden bijgewoond door zo’n 180 Nederlandse en 
internationale studenten.

http://www.securitytalent.nl
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access to market
Dag twee van de Cyber Security Week stond in het teken van  
“Access to Market”. Deze dag startte met de ontvangst van een 
handelsdelegatie van 25 internationale bedrijven die actief zijn in 
cyber security in Canada en de Verenigde Staten. Alec Boydston, 
commercial specialist bij de Amerikaanse ambassade, over de komst 
van de Noord-Amerikaanse bedrijven naar de Cyber Security Week: 
“Er gebeurt zoveel op het gebied van digitale veiligheid in Den Haag 
deze week, dat dit evenement ondernemers in de sector cyber 
security unieke kansen biedt om potentiële partners te ontmoeten 
en kennis op te doen.” 
Rinke Zonneveld, directeur van InnovationQuarter – de regionale 
ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland – belichtte de 
voordelen van ondernemen in Nederland en Zuid-Holland in het 
bijzonder. De rest van de dag stond in het teken van een match- 
making evenement, georganiseerd door de Kamer van Koophandel 
en het Enterprise Europe Network in samenwerking met HSD. 
Deelnemers aan de handelsdelegatie konden zich vooraf inschrijven 
voor ontmoetingen van dertig minuten met nieuwe Nederlandse 
partners, klanten en toeleveranciers op het gebied van cyber 
security. Hier werd gretig gebruik van gemaakt door 40 deelnemers 
uit 7 landen, in 135 bilaterale meetings.

innoVation room
Op woensdag en donderdag draaide het op de campus van HSD 
volledig om innovaties en kennisdeling. Zo’n twintig Nederlandse 
partijen – onder wie Fox-IT, Siemens, TNO, Authasas en ThreadStone 
– toonden hun innovaties in de Innovation Room. Deze werd 
geopend door burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag en 
Minister Henk Kamp van Economische Zaken. In zijn openings-
speech roemde laatstgenoemde de innovatiekracht van Nederland 
én die van het nationale veiligheidscluster HSD. “Wij Nederlanders 
zijn tech savvy, early adaptors van nieuwe technologieën. Zo heeft bijna 
90% van al onze huishoudens toegang tot breedband internet, dat 
is een van de hoogste scores van Europa. De Amsterdam Internet 
Exchange is het grootste internet hub in Europa en goed voor de 
doorgifte van 3,5 Terabyte aan data tijdens piekuren. The Innovation 

Room laat u kennismaken met enkele van onze laatste en meest 
aansprekende innovaties op het gebied van internet en de beveili-
ging ervan.” Een primeur was er voor KPN, die tijdens de Cyber 
Security Week de BlackPhone, een beveiligde telefoon om versleu-
teld mee te communiceren, lanceerde op de Nederlandse markt.  
In het kader van kennisdeling stonden woensdag en donderdag 15 
workshops op het programma. Onderwerpen die voorbij kwamen 
waren onder andere “Think like a hacker” en een “Cyber Wargame”. 
De Innovation Room en workshops trokken 1250 bezoekers.

De week werd afgesloten met het thema Access to Capital. Hier 
kwamen zo’n 30 nationale en internationale investeerders op af, 
onder wie NextStage, Rabobank, Henq, Volta, Antea, Cottonwood 
en InnovationQuarter. Geboeid luisterden ze naar zes pitches van 
jonge ondernemingen, die voor hun innovaties op het gebied van 
veiligheid op zoek zijn naar financiering. 

Samen met de NCSC One Conference en de Global Conference on 
Cyber Space heeft de Cyber Security Week Nederland internationaal 
stevig op de kaart gezet.

the hague security delta: het  
grootste Veiligheidscluster in europa

Nederland staat bekend om zijn excellente infrastructuur, 
logistiek en strategische ligging in de Europese Unie. Dat 
maakt van ons land dé toegangspoort naar Europa. 
Daarnaast heeft Nederland een moderne en vooruitstrevende 
IT-sector en beschikken we over een nationaal veiligheids-
cluster – The Hague Security Delta – dat belangrijke regionale 
kernen in Den Haag, Twente en Eindhoven heeft. Binnen dit 
cluster werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen 
samen aan innovaties en kennisontwikkeling op gebied van 
veiligheid. Met als gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid, 
meer banen en een veiligere wereld. Naast Cyber Security 
houdt het nationale veiligheidscluster zich ook bezig met 
nationale veiligheid, stedelijke veiligheid, veiligheid van vitale 
infrastructuren en het forensisch werkveld. Het kloppend hart 
van het veiligheidscluster is de HSD Campus, het nationale 
innovatiecentrum veiligheid in Den Haag. 

De regio Den Haag heeft door de aanwezigheid van deze 
Campus en vele cyber-gerelateerde organisaties zoals het 
European Cybercrime Centre Europol (EC3), het Nationaal 
Cyber Security Centre en het NATO Communications and 
Information Agency een belangrijke groeisector in handen. 
Bovendien werd tijdens de GCCS 2015 bekend dat het Global 
Forum on Cyber Expertise (GFCE) kiest voor Den Haag als 
vestigingsplaats. Het GFCE is een mondiaal platform dat zich 
inzet voor het delen van kennis en expertise op het gebied 
van cyber security, cyber crime en regels voor het gebruik en 
de opslag van data. Den Haag kan zich hierdoor met recht 
“Cyber Security Capital of Europe” noemen.
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Meten is weten –  
cyberaanvallen geanalyseerd

 ■ Maarten Gehem, Erik Frinking en Michel Rademaker 
Den Haag Centrum voor Strategische Studies

Cyberdreigingen: we schrijven er veel over, maar weten maar weinig. Dat laat het rapport Assessing Cyber Security van het 
Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) zien.1 Een analyse over de laatste paar jaar van meer dan 70 van de 
meest toonaangevende rapportages over cyberaanvallen uit 15 landen toont een versnipperd landschap. De analyse geeft 
een kwantitatief beeld van de dreigingen die op ons afkomen. Dit artikel schetst een kwantitatief beeld van wie er achter 
cyberaanvallen zitten, op welke doelen zij zich richten en de schade die wordt berokkend. Het staat ook kort stil bij hoe 
goed Nederland is beschermd in vergelijking met andere landen en een aantal trends die invloed hebben op de digitale 
dreigingen die op ons afkomen. 

1 Dit rapport is mogelijk gemaakt met steun van Hoffmann Bedrijfsrecherche 
BV, NLnet foundation, de Gemeente Den Haag, Capgemini Nederland en The 
Hague Security Delta. Met dank aan inhoudelijke bijdrages van TNO.

toename geregistreerde aanVallen
Eén trend komt duidelijk naar voren in de onderzochte studies:  
het aantal geregistreerde digitale aanvallen stijgt sterk. Nationale 
Computer Emergency Response Teams (CERTs) ontvangen steeds meer 
meldingen van cyberaanvallen.2 Die stijging valt deels te verklaren 
door de toenemende capaciteiten van rapporterende organisaties 
om aanvallen waar te nemen en het feit dat aanvallen vaker worden 
gemeld. Echter de methodes die CERTs gebruiken om hun data te 
verzamelen en gehanteerde definities van cyberaanvallen verschil-
len. Denemarken bijvoorbeeld scoort in verhouding tot het aantal 
inwoners bijzonder hoog. Het land neemt in zijn cyberaanvallen 
echter ook portscanning mee, pogingen van software om “back-
doors” te vinden op computers en netwerken - iets wat de Chinese 
CERT bijvoorbeeld niet meeneemt.

De aantallen geregistreerde aanvallen op private organisaties zijn 
vele malen kleiner dan de aanvallen die CERTs rapporteren, maar 
ook hier komt de stijgende lijn duidelijk naar voren. 

Figuur 1 Geregistreerde aanvallen door CERTs in België, India, China, VS en 
Denemarken (Assessing Cyber Security, HCSS, 2015).

2 Alle geciteerde bronnen staan vermeld in het Assessing Cyber Security 
rapport.

 The Hague Centre for Strategic Studies SECURITY
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de daders
Wie er precies achter deze aanvallen zit, is moeilijk te achterhalen, 
omdat aanvallen in cyberspace maar weinig sporen achterlaten. Wel 
kunnen we iets zeggen over het motief achter de aanvallen. Uit een 
drietal bronnen komt naar voren dat “cybercrime”, zoals phishing-
emails waarbij bijvoorbeeld geprobeerd wordt met nagemaakte 
bankverzoeken creditcardinformatie te verkrijgen, het meest lijkt 
voor te komen. Hacktivisme, cyberaanvallen met een activistisch 
oogmerk zoals de DdoS-attacks op PayPal door Anonymous, werd 
minder vaak gemeld, maar de schattingen verschillen sterk: van meer 
dan 40 tot een paar procent. Tussen de 5% en 35% van de gevallen 
betroffen economisch of politiek gemotiveerde spionageactiviteiten, 
zoals blootgelegd door Snowden en Wikileaks.  
Volgens Verizon komen de aanvallen steeds vaker voor en volgens 
Hackmageddon.org verdubbelde deze aanvallen in 2014 van 5% naar 
10%. Hoewel we ons wellicht het meest zorgen maken over militair 
gebruik van digitale middelen, zoals grootschalige cyberoorlog of 
cyberterrorisme, zijn er maar weinig aanvallen die zo worden 
geclassificeerd. 

Figuur 2 Verschillende soorten cyber aanvallen (Assessing Cyber Security, HCSS, 2015).

Interessant is verder dat volgens vijf onderzochte rapporten bij veel 
van deze aanvallen “insiders” betrokken zijn, zoals huidige of 
voormalige werknemers (tussen de 6% en 28%). Twee rapporten 
wijzen erop dat vooral computers in de VS en China werden 
gebruikt. Dat beeld verschilt echter per type aanval: volgens een 
rapport worden cybercrime-aanvallen vooral gelanceerd vanuit 
Amerikaanse IP-adressen, volgens een ander worden voor cyberspi-
onage-aanvallen veelal Chinese IP-adressen gebruikt. Maar of de 
daders ook uit die landen komen, is moeilijk te achterhalen. 

schade
Het is lastig om de gevolgen van die aanvallen precies vast te stellen, 
maar steeds meer studies wijzen op significante en stijgende schade, 
voor kleine en grote organisaties. Die kosten zijn zowel directe, 
bijvoorbeeld misgelopen omzet, als indirecte kosten, zoals 
reputatieschade. Drie rapporten die we bekeken, schatten die 
kosten voor grotere bedrijven op meerdere miljoenen per jaar. Het 
Ponemon Instituut schat dat die kosten per werknemer variëren 
tussen de $ 437 en $ 1.601 per werknemer, afhankelijk van de 
grootte van het bedrijf. 

Volgens een IDC-rapport nemen de uitgaven aan cybersecurity in de 
EU toe met 15% per jaar en spenderen Europese bedrijven een 
stijgend percentage van hun IT-budget aan cybersecurity, dat 
inmiddels is opgelopen tot meer dan 10% van het totaal. 

nederland doet het goed
Ondanks deze kosten blijkt uit een vergelijking van vijf indices van 
digitale veiligheid op nationaal niveau, dat Nederland samen met 
de VS en het VK in vergelijking met andere landen het best 
beschermd is. De tabel hieronder rangschikt landen op basis van 
welk kwartiel van de ranking ze vallen. De beste 25% krijgt score 4, 
de slechtste 25% krijgen score 1. Een betere score wil echter niet 
zeggen dat een land per se beter af is. Juist in rijkere landen als de VS 
en Nederland bevinden zich veel aantrekkelijke doelwitten, met 
name binnen de overheid en de financiële sector. Een studie van 
IISS, Intel en McAfee suggereert zelfs dat die kosten voor Nederland 
jaarlijks kunnen oplopen tot 1,5% van het BNP.

Figuur 3 Landenindexen over best beschermde landen tegen cyberaanvallen 

(Assessing Cyber Security, HCSS, 2015)
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trends
Het rapport gaat ook in op een aantal trends. De ondergrondse 
markt voor cybermisdaad wordt steeds groter. Bovendien gebruiken 
staten steeds vaker criminele organisaties om hun beleid, vaak 
onder de radar, uit te voeren. Staten proberen sowieso hun macht 
steeds meer in het cyberdomein te etaleren en dragen op die manier 
bij aan de ontwikkeling van defensieve en offensieve cybercapacitei-
ten. Het aantal doelwitten neemt in ieder geval steeds verder toe, 
bijvoorbeeld door het steeds verder verknopen van apparaten en 
systemen als dijken, koelkasten, smartmeters en elektriciteitsnet-
ten, een ontwikkeling die ook wel bekend staat als de opkomst van 
het Internet of Things. Daarnaast gebruiken naast legitieme, 
commerciële bedrijven, zoals Google, ook criminelen big data om 
onze “identiteit” te misbruiken voor illegitieme doeleinden.

conclusie
Op basis van het onderzoek komt een aantal observaties en trends 
naar voren, waarvan we er in dit artikel een paar uitlichtten. 

• Het aantal geregistreerde aanvallen neemt toe.
• Een significant deel daarvan komt van binnenorganisaties, de 

insider threat.
• De meeste aanvallen worden uitgevoerd met criminele intenties.
• Nederland lijkt relatief goed beschermd, maar ook hier is de 

schade die cyberaanvallen tot gevolg hebben op bedrijfs- en 
nationaal niveau substantieel.

Tegelijkertijd is het beeld van cyberdreigingen versnipperd en 
incompleet. Inschattingen over wie aanvallen uitvoeren, de 
doelwitten waar daders zich op richten, de methoden die ze 
gebruiken en de impact die deze aanvallen hebben, variëren vaak en 
zijn onderling meestal moeilijk te vergelijken. Dat komt voor een 
deel door de aard van de dreigingen: digitale aanvallen laten 
bijvoorbeeld maar weinig sporen na, waardoor het moeilijk te 
achterhalen is wie de daders zijn. Maar het is ook te wijten aan de 
gerapporteerde en gebruikte, soms beperkte datasets, grote 
verschillen in de gehanteerde definities en verschillende manieren 
van data verzamelen en meten. Willen we wereldwijd beter kunnen 
inspelen op cyberaanvallen, dan moeten we daarom:

• in lijn met bestaande ontwikkelingen in internationale fora als 
de VN, de NAVO en organisaties als de Internet Society (ISOC), 
duidelijke afspraken maken over definities, methoden van 
meten en wijze van rapporteren van cyberdreigingen;

• vroegtijdig nieuwe trends signaleren die een impact kunnen 
hebben op cyberdreigingen;

• afspraken maken over de coördinatie en harmonisering van de 
collectie en rapportage van data over cyberaanvallen.

Figuur 4 Geschatte kosten cyberaanvallen in percentage BNP volgens Mcafee, Intel, en ISIS (Assessing Cyber Security, HCSS 2015)
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Kennisoverdracht tijdens de GCCS2015

Ter ondersteuning van de internationale cyber security gemeenschap ontwikkelde TNO drie producten voor de vierde 
Global Conference on Cyber Space: From Awareness to action: bridging the gaps in 10 steps, Sharing Cyber Security Information en 
Cyber Security of Industrial Control Systems (ICS). 

 ■ Ir. H.A.M. (Eric) Luiijf 
Principal Consultant C(I)IP en Cyber Ops, TNO (eric.luiijf@tno.nl)

from awareness to action: bridging the gaps in  
10 steps
Het eerstgenoemde product is een interactieve webpagina die de 
Board Room ertoe moet brengen om vanuit een cyber security 
bewustwording in tien stappen te komen tot een grote weerbaar-
heid en actiegedrevenheid van de organisatie. De webpagina is het 
resultaat van de debatten tijdens The Grand Conferences in 
Amsterdam (2012 en 2013) en Rotterdam (2014), de Meridian 
Conference en de bijeenkomsten van the Working Group  
“Risk and Responsibility in a Hyperconnected World” van het  
World Economic Forum (WEF). 

sharing cyber security information
Het tweede product Sharing Cyber Security Information bevat good 
practices voor het delen van cyber security-relevante informatie, 
zowel op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operatio-
neel/technisch) als over de gehele incidentresponsketen heen 
inclusief opsporing en vervolging. Het boekje is een weerslag van de 
goede en minder goede ervaringen opgedaan in de Nederlandse 
publiek-private samenwerkingen op dit gebied en de gaandeweg 
opgedane kennis over buitenlandse ervaringen. Daarbij zijn ook 
ervaringen van overheden vertegenwoordigd in de Meridian 
gemeenschap meegenomen. Informatie delen wordt breed gezien 
als een effectieve maatregel voor het gezamenlijk (publiek-privaat, 
sectoraal, cross-sectoraal en grensoverschrijdend) aanpakken van 

het cyberrisico. Informatie delen is echter niet eenvoudig. Het kent 
vele facetten en valkuilen. Het boekje reikt een aantal handvatten 
aan en identificeert een aantal dilemma’s.

cyber security of industrial control systems
Het derde product Cyber Security of Industrial Control Systems (ICS) is 
ontwikkeld met steun van de Meridian gemeenschap en verschillende 
private partijen. ICS - ook bekend onder termen als SCADA, PCS, DCS, 
etc. - besturen en regelen veel van onze vitale infrastructuren en vele 
andere dagelijkse processen. Ze zitten vaak verstopt in functies waar 
ook u gebruik van maakt. Het cyberaspect en daarmee het cyberveilig-
heidsaspect verstopt zich daarbij bijna onherkenbaar. De pagina 
“Good morning with ICS” in het boekje laat dat treffend zien. Het 
boekje richt zich ten eerste op het bestuursniveau. Dat moet 
leiderschap tonen om het ICS-risico dat organisaties en ook de 
samenleving loopt, beheersbaar te maken. Daarnaast geeft het boekje 
een handreiking aan afdelingshoofden, leveranciers, systeemintegra-
toren, researchers, enzovoorts, om de uitdaging aan te gaan. 

Beide boekjes bevatten uitgebreide lijsten met literatuurverwijzingen 
voor verdere verdieping. 

referenties
• From Awareness to Action:  

https://zoom.frontwise.com/public/4/towardsgccs2015#
• Sharing Cyber Security Information:  

http://www. tno.nl/infosharing
• Cyber Security of Industrial Control Systems:  

http://www.tno.nl/ICS-security

mailto:eric.luiijf@tno.nl
https://zoom.frontwise.com/public/4/towardsgccs2015#
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Digitale veiligheid op strategisch niveau

De Cyber Security Raad geeft het Kabinet gevraagd en ongevraagd onafhankelijk strategisch advies over cybersecurity-
vraagstukken. Ook heeft de Raad de taak om bewustwording te bevorderen op strategisch niveau bij overheid, bedrijfsle-
ven en wetenschap. De leden van de Raad zijn topfunctionarissen uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap, onder 
voorzitterschap van Eelco Blok (CEO KPN, in de Raad namens VNO/NCW en MKB Nederland) en Dick Schoof (Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).

 ■ Drs. Elly van den Heuvel 
Secretaris Cyber Security Raad

Nederland kent een gedegen aanpak van cybersecurity en cyber-
crime. De basis hiervoor is een goede samenwerking tussen 
wetenschap, publieke en private partijen. Dit samenwerkingsmodel 
is terug te vinden in de Nationale Cyber Security Strategie (NCSC II), 
de werkwijze van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en in 
de samenstelling van de Cyber Security Raad (CSR). Via deze drie 
lagen is de samenwerking op operationeel, tactisch en strategisch 
niveau mogelijk. Wereldwijd blijkt dit een redelijk unieke aanpak te 
zijn. Nederland mag bogen op een in de loop der tijden opgebouwd 
vertrouwen tussen overheid en bedrijfsleven. Het aloude poldermo-
del blijkt ook toepasbaar te zijn op nieuwe moderne uitdagingen 
waar ons land voor staat.

strategische adViezen 
De CSR is strategisch en toekomstgericht. In 2015 richt de Raad zich 
op twee hoofdthema’s.
• Welke technologische ontwikkelingen komen er op ons af?
• Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er in het 

cyberdomein?

Welke technologische ontwikkelingen komen er op ons af? 
De huidige technologie ontwikkelt zich razend snel. Dat brengt 
kansen, maar zeker ook bedreigingen met zich mee. Zijn we daar 
voldoende op voorbereid? Door dit complexe vraagstuk vanuit de 
verschillende disciplines binnen de CSR te bekijken, worden adviezen 
geformuleerd die op een breed draagvlak kunnen rekenen. Binnen 
dit hoofdthema staan de volgende onderwerpen centraal: “the Inter- 
net of things”, “industriële automatisering en business continuïteit” 
en “arbeidsmarkt en onderwijs”. Deze onderwerpen worden door 
speciaal ingestelde werkgroepen verder uitgediept. Ook deze werk- 
groepen kennen een wetenschappelijk-publiek-private samenstelling.

Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er in het cyberdomein?
De rollen en verantwoordelijkheden in het cyberdomein zijn niet 
altijd zo duidelijk als we wel zouden willen. Het behoeft geen uitleg 
dat een goede rolverdeling en sturing hierop van groot belang is. 
Wie is waarvoor verantwoordelijk? Binnen dit hoofdthema staan de 
volgende onderwerpen centraal: verandering in rollen en verant-
woordelijkheden op lange termijn, zorgplicht en standaarden. 

concrete uitwerking
De Raad heeft een adviserende rol vervuld bij de totstandkoming 
van de NCSC II. De CSR monitort de implementatie van die 
Nationale Cyber Security Strategie. Het Nederlandse responsible 
disclosure-beleid is op advies van de Raad tot stand gekomen. Met 
steun van de Raad is de “Evaluatie van cybersecurity in de keten” tot 
stand gekomen. Private partijen hebben gezamenlijk een model 
ontwikkeld op basis waarvan zij met hun partners het thema 
“cybersecurity in de keten” kunnen bespreken. In het kader van 
strategische bewustwording richt de Raad zich op boardrooms van 
bedrijven met vitale processen. Leden van de Raad spreken met 
bestuurders, CEO’s en commissarissen om cybersecurity op de 
agenda te krijgen. Cybersecurity vraagt om een strategische en 
integrale aanpak, waarbij leiderschap en cultuur belangrijke 
onderwerpen zijn om een organisatie cyber secure te krijgen. Om 
dit te concretiseren is een Handreiking cyber security voor de bestuurder 
opgesteld. Ook worden studenten tijdens de Alert Online-campagne 
via masterclasses gestimuleerd om te kiezen voor het vak cyber 
security.

internationale samenwerking
Tijdens de Global Conference on Cyber Space heeft de Raad met 
negen landen afspraken gemaakt over onderlinge samenwerking, 
waaronder Finland, Denemarken, Spanje en Japan. Relevante kennis 
en producten zullen met elkaar gedeeld worden. De Nederlandse 
Cyber Security Raad vervult hierin een coördinerende rol. Hoewel de 
CSR een nationale raad is met een nationale functie, heeft cybersecu-
rity onmiskenbaar een internationaal karakter. De Raad stimuleert 
internationale samenwerking en 
het aangaan van cyber uitdagin-
gen op strategisch niveau. Ook 
tijdens het EU-voorzitterschap  
zal Nederland andere landen 
stimuleren om Cyber Security 
Raden in te stellen en verder 
invulling te geven. Op die manier 
beogen we internationaal tot 
strategische wetenschappelijk-
publiek-private samenwerking  
te komen. Daarmee krijgt cyber - 
security internationaal op alle 
fronten de aandacht die het 
verdient.
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We lopen graag digitaal voorop,  
maar is dat nou zo verstandig?

 ■ Ronald Prins 
Directeur en mede-oprichter Fox-IT

Nederland heeft de ambitie in 2018 het meest digitale land ter wereld 
te zijn. Voor een groot deel zijn we dat al: We bankieren en betalen 
elektronisch, we doen onze belastingaangifte via DigiD en zelfs 
sommige sluizen zijn via het internet te bedienen. Als cybersecurity-
bedrijf varen we daar wel bij. We hebben net de grote RSA Cyber 
Security conferentie in San Francisco achter de rug en wederom 
bevestigd gekregen dat cybersecurity een succesvol Nederlands export 
product is. Juist doordat we hier zo graag digitaliseren, hebben we 
ook als een van de eerste landen de negatieve gevolgen daarvan 
ondervonden. We kennen allemaal de DigiNotar “crisis” nog en waren 
voor lange tijd het meest aangevallen land voor cybercriminelen om 
geld van mensen hun bankrekeningen te stelen.
Gelukkig kunnen we dat nu achter ons laten. De cybercriminelen 
zitten niet meer achter ons geld aan, maar hebben hun aanvallen 
verplaatst naar landen die nu pas aan het digitaliseren zijn. 
Vervelend voor die landen, maar goed voor de Nederlandse 
cybersecurity export markt. Gelukkig hebben we een hoop geleerd 
over het beveiligen van banktransacties en gaat het implementeren 
van nieuwe detectiesystemen daar een stuk sneller dan het hier een 
paar jaar geleden ging. 

Ondertussen zit Nederland ook niet stil. Op diverse andere fronten 
wordt hard gewerkt om nog digitaler te worden. Het Internet of 
Everything komt er aan. Alles gaat online: onze auto’s, onze 

televisies, onze koelkast, onze horloges en – nog even – ook onze 
vliegtuigen en onze medische apparatuur. De voordelen zijn evident 
en daarom is dit ook een ontwikkeling die niet te stoppen is. Maar 
we moeten ons dan wel realiseren dat we alleen met vallen en 
opstaan ermee om leren gaan.

De gevolgen van het hacken van deze systemen zijn groter dan het 
stelen van wat geld of zelfs het onderuit halen van onze nationale 
certificaat leverancier. Het internet komt de grond uit en bedient 
apparaten die in het fysieke domein veiligheidsrisico’s hebben. 
Behalve dat de impact van misbruik groter wordt, zien we ook dat 
steeds meer statelijke actoren zich op een offensieve manier in het 
cyberdomein manifesteren. Tijdens onderzoeken in België en 
andere landen in Europa hebben we een uniek inkijkje mogen 
hebben in de capaciteiten van onze grootste bondgenoten (de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk). Ze zijn mijlen verder 
dan cybercriminelen. Maar niet wij alleen hebben dat gezien. Ook 
andere landen zijn steeds meer doordrongen van de waarde van 
offensieve cybercapaciteiten. Recent is een grote campagne vanuit 
Iran blootgelegd. En waar zaten zij in? Vooral vitale infrastructuren 
van Westerse landen. Niet per se om gegevens te stelen, maar om de 
potentie te hebben digitaal toe te slaan bij een conflict.

Bij een van de vorige NCSC One conferenties is de ambitie uitge-
sproken dat Nederland in 2017 het meest cybersecure land van de 
wereld is. Ook dat is een mooie ambitie, maar niet eentje die we 
gaan halen als we zo doorgaan met digitaliseren.

© Shutterstock
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Uitdagingen van de toekomst  

Zware en georganiseerde criminaliteit
 ■ Wil van Gemert 

Plv. Directeur Europol verantwoordelijk voor het Operations 
Department, (voorheen Directeur Cybersecurity, NCTV)

 ■ Tamara Schotte 
Teamleider strategische analyse, Serious and Organised Crime 
Department, Europol 

Met het rapport Exploring tomorrows organised crime wil Europol een 
inzicht bieden in de verwachte ontwikkelingen aan opsporingsdien-
sten maar ook aan iedereen die betrokken is bij de bestrijding van 
zware en georganiseerde criminaliteit en betogen dat proactief 
werken en toekomst gericht denken een noodzaak is. 
Vooruit kijken betekent kunnen anticiperen op nieuwe modus 
operandi, nieuwe criminele markten maar ook veranderende 
structuren binnen criminele groeperingen. Toekomst gericht 
werken laat ook toe om zowel de Human resources en financiële 
middelen beter te plannen maar ook het voorbereiden van 
operationele acties beter op elkaar af te stemmen.
Het rapport biedt aan de hand van zogenaamde “key drivers”  
een overzicht hoe criminaliteit zou kunnen evolueren en welke 
aspecten in de bredere maatschappij dit kunnen beïnvloeden. 

een Virtuele criminele onderwereld 
Volgens Europol zal internationale georganiseerde criminaliteit een 
zeer dynamisch gegeven blijven en criminele groeperingen zullen 

zich blijven aanpassen en zoeken naar mogelijkheden en “opportu-
nities” om criminaliteit te plegen, bij voorkeur in sectoren waar 
hoge winsten gehaald kunnen worden en waar de zichtbaarheid 
voor opsporingsdiensten beperkt is. Criminaliteit maar ook 
criminele organisaties in de toekomst zullen tevens andere vormen 
aannemen. De traditionele criminele hiërarchische netwerken 
zullen vervangen worden door een virtueel crimineel netwerk van 
freelance criminelen. 
Freelance criminelen zullen samenwerken op een projectmatige 
basis, een modus operandi die nu al breed verspreid is in het domein 
van cyber criminaliteit maar stilaan ook zijn weg vindt in andere 
domeinen zoals drugs- en mensenhandel en handel in imitatie- en 
nepartikelen. Online sociale netwerken faciliteren deze manier van 
werken voor criminelen maar zijn tevens een grote uitdaging voor 
opsporingsdiensten om illegale activiteiten hierop te detecteren. 

In het rapport wordt een aantal trends en verandering in de 
maatschappij beschreven die een zeer grote impact zullen hebben 
op deze nieuwe vormen van criminaliteit. Deze factoren zijn 
bijvoorbeeld veranderingen in de transportsector. Onbemande 
voertuigen maar ook het volledig digitaliseren van deze sector 
zullen criminelen toelaten om op afstand goederen te stelen. De 
aanwezigheid van een crimineel op de plaats van het delict van de 
goederen zal niet meer nodig zijn om een lading goederen uit een 
container te stelen. Hijacking van goederen wordt de nieuwe modus 
operandi van de toekomst. 

big data 
Een tweede belangrijke kans voor criminelen is 
de groeiende hoeveelheid aan digitale data, the 
Big Data. Bijna iedereen is online en laat sporen 
van persoonlijke gegevens na. Databanken zijn 
tevens verbonden met elkaar, het zogenaamde 
“internet of everything” zal een ruim gamma aan 
mogelijkheden bieden om data van personen en 
bedrijven te verzamelen. Big data en personal 
data zijn nu al voor criminelen een belangrijke 
handelswaar. 

Identiteitsfraude zal in de toekomst op grotere 
schaal plaatsvinden en zich ook uitbreiden  
tot ook het illegaal verhandelen en te koop 
aanbieden van bijvoorbeeld biometrische 
gegevens. Volledige nieuwe “illegale” 
identiteiten zullen gecreëerd worden op  
basis van gestolen data en vervolgens  
verkocht worden. 
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nano- en robottechnologie - Ver weg of dichtbij? 
Niettegenstaande dat nanotechnologie en het gebruik van robots in 
bepaalde sectoren nog minder bekend zijn, zullen ze voor crimine-
len nieuwe markten openen en het mogelijk maken om ook nieuwe 
vormen van criminaliteit uit te voeren. De doorgedreven kennis en 
specialisatie die nodig is om bepaalde systemen te manipuleren, zal 
er wel voor zorgen dat niet iedere criminele groepering gebruik zal 
maken van deze nieuwe technologieën. Individuele criminelen, de 
zogenaamde “lone actors”, zouden in de meest vergaande scenario’s 
systemen in bijvoorbeeld ziekenhuizen of fabrieken gebaseerd op 
robotica en nanotechnologie kunnen uitzetten; een bedreiging 
waar opsporingsdiensten in de toekomst rekening mee moeten 
houden en derhalve kennis over moeten verwerven. Anderzijds 
zullen ontwikkelingen in deze technologieën er tevens voor zorgen 
dat ook het opsporingsspeurwerk kan verbeteren. Nanotechnologie 
zou er voor kunnen zorgen de analyse van criminele activiteiten vele 
malen sneller kan gebeuren dan nu het geval is. 

afVal - het nieuwe goud !
Een andere belangrijke opportuniteit voor criminelen is de toename 
van het elektronisch afval, de E-waste (electronic waste). Criminele 
groeperingen zoals de Italiaanse maffia zijn al betrokken in de 
illegale handel van huishoudelijk afval. De enorme opbrengsten  
van deze illegale handel zorgen er zelfs voor dat bepaalde criminele 
groepen hun focus veranderen en overstappen van de handel in 
drugs naar de handel in afval. De exponentiële toename van 
elektronisch afval in de toekomst en ook de grote winsten die 
gehaald kunnen worden uit het verwerken van dit type afval 
(inhoud van duurzame materialen zoals goud, zilver, nikkel en 
palladium) maken dat E-Waste een waardevolle handelswaar  
wordt voor criminelen. 

de Vergrijzing en de economische Verschillen 
Ook demografische en economische veranderingen zullen impact 
hebben. De groeiende groep ouderen maar ook de toenemende 
groep van personen met lagere inkomens zullen ervoor zorgen dat 
bepaalde illegale markten zoals bijvoorbeeld de namaakmedicijnen 
verder kunnen bloeien. 
Andere toekomstige markten voor criminele groeperingen worden 
ook de energiesector (gas en olie) maar ook andere markten waar 
mogelijk een schaarste probleem kan groeien en de competitie 
toeneemt. De schaarsteproblematiek van water en voedsel zijn 
daardoor mogelijk ook interessant voor de georganiseerde misdaad. 

Virtuele Valuta 
Niettegenstaande cash of contant geld nog steeds een zeer groot 
aandeel uitmaakt van het criminele verdienmodel zullen online 
banking systemen maar ook de verdere verspreiding van virtuele 
valuta, zoals bijvoorbeeld Bitcoins, criminaliteit verder faciliteren. 
Witwassen maar ook betalingen van illegale goederen blijven via 
dergelijke systemen vaak onzichtbaar voor opsporingsdiensten. 

dalende criminaliteit? 
Ondanks de toegenomen internationale en Europese samenwerking 
om criminaliteit te bestrijden, zal georganiseerde criminaliteit 

blijven bestaan. Maar Europol voorziet dat de dreiging van een 
aantal fenomenen in de toekomst zal afnemen en een aantal 
anderen zullen groeien. Verwacht wordt dat de cocaïne en heroïne-
handel zal afnemen als gevolg van de groei van de illegale syntheti-
sche drugs. Synthetische drugs zijn goedkoper en weerspiegelen 
vaak de effecten van cocaïne en heroïne. Andere markten zoals de 
imitatiegoederen, cybercriminaliteit en milieucriminaliteit zullen 
toenemen. Redenen zijn de technologische evoluties en de 
mogelijkheden die daarbinnen geboden worden maar ook de 
enorme winsten die gepaard gaan met deze vormen van criminali-
teit. De dreiging van fenomenen zoals mensenhandel en -smokkel, 
inbraken, fraude en wapenhandel zullen waarschijnlijk stabiel 
blijven maar wel meer online gebeuren dan voorheen. 

tot slot
De aanpak van zware en georganiseerde criminaliteit blijft een 
continue uitdaging voor de opsporingsdiensten. Criminele 
groeperingen zullen zeer zeker nieuwe kansen vinden maar 
belangrijk is dat ook binnen de opsporingsdiensten en zeker binnen 
de internationale politionele samenwerking ook nieuwe methoden 
en mogelijkheden gebruikt kunnen worden om criminaliteit te 
bestrijden. De ondersteunende en ook coördinerende rol die van 
Europol verwacht wordt om de EU-lidstaten en partners te onder-
steunen in deze strijd is belangrijk. Europol heeft niet alleen de taak 
lidstaten te informeren over mogelijke toekomstige dreigingen 
maar heeft ook de taak om expertise en kennis te verspreiden. 
Operationele ondersteuning leveren door het coördineren en 
faciliteren van internationale onderzoeken, door het leveren van 
forensische bijstand, onder andere door European Cybercrime 
Centre en het opzetten van speciale teams zoals het Joint 
Operational Team Mare dat de mensensmokkel in de Middellandse 
zee bestrijdt, zijn essentieel in de strijd tegen de georganiseerde 
internationale misdaad. Een reactief beleid voeren, is misschien een 
specifieke eigenschap van opsporingsdiensten, maar een toekomst-
gericht beleid en proactieve acties kunnen voorkomen dat crimina-
liteit ernstiger dimensies aanneemt. De georganiseerde misdaad is 
dynamisch en flexibel, opsporingsdiensten en Europol hebben de 
uitdaging om op een innovatieve manier aan de voorkant te komen 
van de georganiseerde misdaad. Ons rapport probeert daarvoor een 
eerste aanzet te geven. 

Het volledige rapport is 
beschikbaar via: 
https://www.europol.europa.eu/

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/edi/EuropolReportDigitalCove.html
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EZ start onderzoek naar economisch 
potentieel cyber security

 ■ Jos De Groot 
Directeur Telecommarkt, Ministerie van Economische Zaken

In de begindagen van het internet was computercriminaliteit relatief 
overzichtelijk. Individuen schreven een virus of een worm die vaak 
eerder tot een grappige vorm van overlast leidde dan dat er daadwer-
kelijke van grote schade sprake was. Die tijden liggen inmiddels ver 
achter ons. Het internet is uitgegroeid tot een cruciaal onderdeel van 
onze maatschappij en economie. Het heeft grote veranderingen 
teweeg gebracht in de manier waarop we communiceren, studeren, 
werken, onszelf vermaken en bovenal de manier waarop we zaken 
doen. 

Zowel de voor- en nadelen van onze ‘cyberspace’ kwamen tijdens de 
Global Conference on Cyber Space ruimschoots aan bod. De steeds verder 
gaande digitalisering van onze economie heeft immers niet alleen 
grote gevolgen voor onze economie en maatschappij, maar ook 
criminelen maken helaas steeds vaker dankbaar gebruik van het 
internet. Daar komt bij dat ontwikkelingen als Big Data, Internet of 
Things en cloud computing de afhankelijkheid van ICT en daarmee 
het belang van cyber security steeds groter maken. Afgelopen jaren is 
de (potentiële) impact van cyberdreigingen door uiteenlopende 
incidenten steeds duidelijker geworden. Cybersecurity is daarmee 
een kritische succesfactor voor de digitale economie. Immers, geen 
groei zonder vertrouwen in ICT en veilig datagebruik. 

Het Center for Strategic and International Studies (CSIS) publiceerde recent 
een studie waarin werd aangegeven dat de kosten van cybercrime 
inmiddels € 400 miljard bedragen1. Dat enorme - en nog steeds 
stijgende getal - is voor velen een punt van zorg, maar wordt door 
een groeiend aantal bedrijven en organisaties gezien als kans. Zij 
zien de toenemende behoefte aan bescherming tegen cybercrime als 
een groeimarkt en met rede. Wereldwijd is in 2014 ruim 71 miljard 
dollar besteed aan cybersecurity. Voor 2015 wordt een verdere groei 
van ruim 8% verwacht (bron: Gartner).

In aanloop naar de conferentie is EZ daarom gevraagd naar een 
analyse van het economisch potentieel van cybersecurity voor 
Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven. De uitgevoerde korte 
scan bevestigde wederom de goede uitgangspositie die Nederland op 
het gebied van ICT heeft. 

Nederland is dé Digital Gateway to Europe met de Amsterdam Internet 
Exchange (AMS-IX) als het grootste internetknooppunt ter wereld. 
Ook loopt Nederland in de EU voorop met dekking 4G/LTE voor 90% 

1 http://csis.org/files/attachments/140609_rp_economic_impact_cybercrime_
report.pdf 

van de huishoudens. Recent nog investeerde Google ruim € 600 
mln. in een nieuw datacenter in de Eemshaven in Groningen. Ook 
het ICT-gebruik en de bijbehorende bedrijvigheid neemt nog steeds 
verder toe. Na het Verenigd Koninkrijk is Nederland de meest 
ICT-intensieve economie van Europa. De omzet van ICT bedraagt 
inmiddels ruim 5% van het BBP (bron: jaarcijfers Economische 
Zaken). 

Ook het huidige cyberbeleid wordt door velen gezien als een goede 
uitgangspositie. Er is afgelopen jaren geïnvesteerd in wetgeving, er is 
een breed gedragen strategie (NCSSII) en mede door de opzet van het 
Nationaal Cyber Security Centrum met de bijbehorende operationele 
capaciteiten is in Nederland veel kennis en kunde opgebouwd. Deze 
wordt vervolgens in brede publieke-private samenwerkingsverban-
den en in een open klimaat gericht op samenwerking gedeeld tussen 
bedrijven, kennisinstituten en overheden. 

De Hague Security Delta (HSD) is een mooi voorbeeld waar deze 
publiek-private samenwerking toe kan leiden. Binnen enkele jaren is 
de HSD uitgegroeid tot hét veiligheidscluster in Europa. In de regio 
Den Haag zijn inmiddels 400 bedrijven actief op het gebied van cyber 
security, nationale veiligheid en de veiligheid van vitale infrastructu-
ren. Daarmee biedt dit cluster al werkgelegenheid aan ruim 13.000 
personen en zorgt het hierdoor voor een belangrijke economische 
impuls voor de regio Den Haag. 

De goede uitgangspositie van Nederland in combinatie met de 
groeimarkt voor effectieve cybersecurity-oplossingen biedt voor 
Nederland een aantrekkelijk perspectief. Om de kansen die er zijn 
beter in kaart te brengen, neemt EZ het voortouw in een studie naar 
het verdienpotentieel van cybersecurity voor Nederland en het 
bedrijfsleven. De uitkomsten van de studie worden dit najaar 
verwacht. Afhankelijk van de uitkomsten vormt de studie vervolgens 
de grondslag voor een gericht actieplan op het uitbouwen van dit 
economische potentieel en draagt het bij aan de ambitie van 
Nederland om dé Digital Secure Gateway to Europe te worden. 

http://csis.org/files/attachments/140609_rp_economic_impact_cybercrime_report.pdf
http://csis.org/files/attachments/140609_rp_economic_impact_cybercrime_report.pdf
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Responsible Disclosure als exportproduct
 ■ Dr. J.J. (Jeroen) van der Ham 

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Het Responsible Disclosure (RD) 
dossier heeft in de week van 
de ONE en de GCCS flink in de 
schijnwerpers gestaan. In 
2013 is deze manier van 
openbaar maken van lekken 
geïntroduceerd door minister 
Opstelten. De afgelopen jaren 
zijn meer en meer bedrijven 
en sectoren deze procedure 
gaan introduceren en hebben 
de voordelen ervan onder-
vonden. Vorig jaar heeft de 
minister nog een evaluatie 
naar de Kamer gestuurd 

waarin te lezen was dat er een flink aantal meldingen zijn gedaan 
met een positieve ontwikkeling.

Op de ONE-conferentie hebben we Chris van ‘t Hof, auteur van 
Helpende Hackers, uitgenodigd om een interactieve sessie te doen. Hij 
heeft enthousiast gebruik gemaakt van de Lagerhuisindeling. De 
zaal werd ingedeeld in vier vakken: Disclosers, Responsibles, Government 
en Public. Tijdens de sessie liet hij alle partijen aan het woord en liet 
zien dat Responsible Disclosure tegenwoordig een geaccepteerde 
praktijk is voor bedrijven en melders. 

Lodewijk van Zwieten, landelijk procureur-generaal cybercrime, liet 
zich ook erg positief uit over RD, maar zag ook kans voor verbete-
ring. Melders zitten vaak lang in onzekerheid, zeker als mogelijk een 

wet overtreden is. Het OM heeft een richtlijn gepubliceerd over het 
omgaan hiermee, ook als het bedrijf geen RD-policy heeft. Hij gaf 
ook aan dat die richtlijn verbeterd kan worden en nodigde iedereen 
uit om daar aan bij te dragen.

Op de GCCS-conferentie stond Responsible Disclosure ook op het 
programma, ditmaal in de bredere context van Ethical Hacking. Ter 
voorbereiding is door het NCSC een gids samengesteld met 
ervaringen uit Nederland. Hierin komen de voorbeeld-RD-policy 
terug, maar ook de richtlijn van het OM. Samen met de ervaringen 
van bedrijven in Nederland rond het invoeren van een RD-policy, 
vorm dit een goed beeld hoe een en ander is ingevoerd.

Op de GCCS hebben we een flink panel laten discussiëren over het 
onderwerp, met vertegenwoordigers uit overheden, bedrijven en 
ook melders. Onder leiding van de bezielde Jaya Baloo (KPN) is er 
een wervelende discussie rond het thema Ethical Hacking geweest, 
een aanrader om terug te kijken op Youtube. Het panel discussi-
eerde over de volgende onderwerpen.
• Kan ethisch hacken wel bestaan?
• Welke rol zouden bug bounties moeten spelen?
• Zou de overheid (of het leger!) wel een plek moeten hebben bij 

ethisch hacken?

De algemene tendens van de discussie was dat Responsible Disclosure 
een belangrijke bijdrage levert aan de veiligheid, zowel bij bedrijven 
als bij de overheid. Eigenlijk zou het Coordinated Vulnerability Disclosure 
(CVD) moeten zijn. Een belangrijke conclusie is dat verantwoorde-
lijkheid niet alleen bij melders ligt, maar dat vooral bedrijven hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen. De melder en het bedrijf 
moeten samen coördineren hoe om te gaan met dit lek, om er zo 
allebei beter uit te komen. Dat kan met financieel gewin voor de 
melder, maar velen zijn ook al blij met publieke eer.

Een aantal aanwezigen op de GCCS heeft direct daad bij woord 
gevoegd. Gevoerd met de energie van het debat is er een extra sessie 
gedaan onder leiding van Jaya Baloo en Lodewijk van Zwieten. Met 
de aanwezigen is gezocht naar een manier om meer van de 
onzekerheid over vervolging weg te kunnen nemen bij melders. Op 
die manier zou het proces van Coordinated Vulnerability Disclosure nog 
verder verbeterd kunnen worden. Er is een start gemaakt met een 
kleine groep, maar dit zal in een grotere groep nog gevolg krijgen.

Op deze manier heeft het NCSC-initiatief rond RD/CVD als een rode 
draad door de hele week gelopen. Twee jaar na invoer is het 
initiatief nog springlevend en staan mensen te popelen om dit nog 
verder te verbeteren. Deze energie was de hele week duidelijk 
voelbaar. Met de sessies op de ONE- en de GCCS-conferenties, de best 
practice guide en het vervolginitiatief hebben we zo een levendig 
dossier om zelf op door te bouwen. Maar ook om mee te geven aan 
het nieuwe Global Forum on Cybersecurity Expertise.
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Een publiek-private samenwerking dicht op de burger 
Veiliginternetten.nl
Een op de negen Nederlanders was in 2014 slachtoffer van cybercrime. Alleen al daarom is het relevant dat er één herken-
bare plek is waar je betrouwbare informatie kunt vinden over wat je kunt doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt 
en ook wat je kunt doen als je slachtoffer bent. Sinds oktober 2014 is hiervoor de site Veiliginternetten.nl in de lucht.

 ■ Inge Eekhout 
Projectleider Veiliginternetten.nl

 ■ Stijn Jaspers 
Webredacteur en community manager Veiliginternetten.nl

Het is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van 
Economische Zaken, het Nationaal Cyber Security Centrum van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie en ECP I Platform voor de 
InformatieSamenleving. Met concrete stap-voor-stap-antwoorden 
op actuele vragen helpt de site Nederlanders veilig te internetten. Je 
vindt er tips hoe je veilig omgaat met je online privacy, hoe je veilig 
gebruik maakt van wifi en wat je kunt doen en laten op sociale 
media. En dat op een positieve en laagdrempelige manier. Want als 
iedereen online is én blijft, is niemand geholpen bij bangmakerij en 
spookverhalen.

positief en laagdrempelig
Adjunct-directeur Marjolijn Bonthuis van ECP benadert de thema’s 
online veiligheid en privacy op een nuchtere en verfrissende 
manier. “Iedereen in Nederland is én blijft online. Wil je als 
overheid en bedrijfsleven de online veiligheid en privacy vergroten, 
doe dit dan op een positieve en laagdrempelige manier. Met 
bangmakerij en spookverhalen jaag je mensen van deze belangrijke 
thema’s weg.”

De toon van Bonthuis vinden websitebezoekers van Veilig internet-
ten ook terug op de pagina’s van de website. Aan de hand van hele 
concrete gebruikersvragen word je als internetter attent gemaakt op 
heldere actieplannen waarmee je jouw online veiligheid en privacy 
vergroot. Niet vanuit een toon van dreiging en angst, maar met 
behulp van de slogan “wat je kan doen en laten”. 

publiek en priVaat: korte lijntjes
De dagelijkse werkzaamheden van Veilig internetten worden door 
ECP vanuit Leidschendam uitgevoerd. De lijntjes naar het NCSC en 
het ministerie van Economische Zaken zijn kort. De redactie in 
Leidschendam kan, indien nodig, content voor de website binnen 
één dag inhoudelijk afstemmen met de contactpersonen en experts 
bij het NCSC en EZ.

Zoals in de week van 13 april ook gebeurde toen zowel de One 
Conference en de Global Conference on Cyber Space (GCCS) plaatsvonden 
in Den Haag. De politie en het NCSC stuurden op maandag een 
persbericht uit over de toename van het aantal besmettingen met 
cryptoware. Een bericht dat de redactie van Veilig internetten direct 
doorplaatste op de website en via haar sociale mediakanalen 
voorzag van gerichte acties om van cryptoware af te komen.

Voor artikelen, achtergrondinformatie en stappenplannen, maakt 
Veilig internetten ook gebruik van de kennis en expertise van de 
partners van de website uit het bedrijfsleven. Dit zijn: 
Betaalvereniging Nederland, CA-ICT, IBM, KPN, SIDN, T-Mobile, 
Vodafone, Ziggo en de Europese Commissie. Een manier van 
werken die ECP volgens Bonthuis past als een jas: “Tussen én samen 
met publieke en private partners inhoudelijk en praktisch projecten 
realiseren.”
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eén crisis dan? nee, op eigen kracht!
Veilig internetten komt niet zomaar uit de lucht vallen. De 
initiatiefnemers vanuit de overheid (het NCSC en EZ) én ECP, als 
verbindende netwerk- en uitvoeringsorganisatie tussen de overheid 
en 140 partners uit het bedrijfsleven, deelden het enthousiasme en 
zagen de behoefte om één neutrale website voor consumenten en 
mkb’ers te lanceren om veilig internetten – in de breedste zin van 
het woord – te stimuleren. Zorgen over gebrek aan aandacht zijn er 
dan ook nooit geweest, maar voor elk nieuw initiatief is het 
natuurlijk spannend of het wel aanslaat. 
Bezoeken dertig mensen Veiliginternetten.nl of komen er tienduizen-
den bezoekers op af? Gelukkig voor de website wordt het laatste getal 
maandelijks al ruimschoots overtroffen. Bonthuis: “De redactie grapt 
wel eens dat één, heus niet te grote hoor, internetcrisis, de bekend-
heid van de website goed zou doen, maar nee, op eigen kracht gaat 
het al erg goed!”

De lancering van Veilig internetten is terug te voeren op de 
oprichting van het Platform Internetveiligheid (PIV), vijf jaar 
geleden, zegt Bonthuis. “Daar zijn alle stakeholders, waaronder de 
ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie, het 
bedrijfsleven en ECP, begonnen met het aangeven van de prioritei-
ten, zowel in beleid als praktisch, om de internetveiligheid in 
Nederland de komende jaren verder te vergroten.”

trending topic: priVacy
Het thema privacy neemt een belangrijke plaats in op Veilig 
internetten. Of het nu gaat om de privacy van kinderen, tijdens het 
gebruik van sociale media of bij online winkelen. Het onderwerp 
vormt een rode draad door de website. Bonthuis: “Een veilig 
internet bereik je nooit als de privacy van gebruikers niet beschermd 
wordt. Want als een webwinkel klant- en betaalgegevens goed 
beschermt, worden klanten niet de dupe van creditcard- en 
pakketfraude en als jongeren sociale media veilig leren gebruiken, 
worden zij beschermd tegen sextortion (het chanteren van een 
persoon met naaktfoto’s en/of –video’s).”

nieuwsbrief en sociale media
Veilig internetten is dus ook actief op sociale media. Via Twitter  
(@Vinternetten) en Facebook (Facebook.com/veiliginternetten) 
worden steeds meer mensen bereikt en op de hoogte gehouden van 
actualiteiten en doorverwezen naar achtergrondinformatie en 
concrete oplossingen op de website.

Sinds begin april kan iedereen die dat wil zich daarnaast inschrijven 
voor de digitale nieuwsbrief. Ontvangers van de nieuwsbrief zijn als 
eerste op de hoogte van actuele online dreigingen én tips en tricks 
om veilig te internetten. De nieuwsbrief wordt elke 6 tot 8 weken 
verstuurd. In het geval van een actuele online dreiging, wordt zo 
snel als mogelijk een extra nieuwsbrief verstuurd.
De nieuwsbrief van Veilig internetten vervangt de alerteringen zoals 
die voorheen door de Waarschuwingsdienst van het NCSC werden 
verzonden. De redactie werkt ook hier nauw samen met het NCSC 
om toekomstige dreigingen zo snel en accuraat als mogelijk te 
communiceren en te voorzien van praktische tips en tricks. 

2015: content en netwerk
De komende periode zal Veilig internetten zich verder moeten gaan 
bewijzen als hét onafhankelijke platform voor consumenten en 
mkb’ers rond de thema’s veiligheid en privacy. Om dat te bereiken 
wordt er doorlopend gewerkt aan nieuwe content en tools die 
gebruikers informeren en helpen. 

Een tipje van de sluier is in maart al door Minister Kamp van 
Economische Zaken opgelicht; de tool voor ondernemers om 
privacyvoorwaarden voor hun website te genereren die consumen-
ten ook echt snappen. Deze tool staat vooralsnog voor na de 
zomervakantie gepland. Daarnaast kan iedereen de sterkte van zijn 
wachtwoord controleren met de wachtwoord-tool, worden er 
vragenuren op sociale media rond specifieke thema’s zoals online 
winkelen, privacy op sociale media en online pesten georganiseerd 
én worden er op dit moment instructievideo’s geproduceerd die 
bezoekers van de website nog beter moeten helpen hun online 
veiligheid en privacy te vergroten.

Ook wordt tijd en energie gestoken in het verder verstevigen van het 
netwerk rond Veilig internetten. Want als het ministerie van EZ, het 
NCSC, ECP en de partners uit het bedrijfsleven de krachten bunde-
len en de kennis en expertise die ze bezitten, delen, dan wordt Veilig 
internetten ook echt het platform dat het wil zijn.

engelse Versie digiduck
Als onderdeel van de lancering van het Global Forum on Cyber 
Expertise (GFCE) is de speciale uitgave van de Donald Duck, 
de DigiDuck, in het Engels vertaald en als pdf beschikbaar 
gesteld aan Veilig internetten. De lancering van het GFCE 
wordt niet alleen gevierd met deze Engelse versie van de 
DigiDuck, maar laat ook zien dat een van de belangrijkste 
doelstellingen van het forum, het creëren van mondiale 
bewustwording op het gebied van veilig internetten,  
op allerlei manieren kan worden bereikt.
De DigiDuck verscheen op 10 februari tijdens de Safer 
Internet Day, een jaarlijks terugkerende dag (iedere tweede 
dinsdag van februari) waarop in meer dan 100 landen in  
de wereld aandacht wordt gevraagd voor veilig internet- 
gebruik door jongeren. Dit jaar was het thema ‘Let’s create 
a better internet together’. Deze 
speciale editie kwam tot stand 
dankzij Sanoma, Veiliginternetten.
nl, KPN, SIDN, Mijn Kind Online, 
UPC en T-mobile. De DigiDuck 
wordt gelezen door ruim 1,6 
miljoen jongeren (en volwasse-
nen), wordt verspreid op diverse 
scholen en is onder andere ook 
ontvangen door alle 150 Tweede 
Kamerleden.
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Het Privacy & Identity lab
Het Privacy & Identity Lab (PI.lab) (http://www.pilab.nl) is een samenwerking tussen de Radboud Universiteit, Tilburg 
Institute for Law, Technology and Society (TILT), TNO en SIDN. Het PI.lab doet multidisciplinair onderzoek op het gebied 
van privacybescherming en identiteitsbeheer, met als doel de digitale samenleving veiliger en betrouwbaarder te maken 
voor de burger. 

 ■ Jaap-Henk Hoepman 
Universitair Hoofddocent Radboud Universiteit en Wetenschappelijk 
directeur Privacy & Identity Lab

onze werkwijze
Het PI.lab doet zowel wetenschappelijk onderzoek (samen met 
gerenommeerde internationale onderzoeksgroepen en instituten) 
als toegepast onderzoek in opdracht van de overheid en het 
bedrijfsleven. Deze toegepaste onderzoeksprojecten hebben als 
doel de meest actuele academische kennis en ervaringen zo snel 
mogelijk in de praktijk te brengen. Dit is echter geen eenrichtings-
verkeer. Het toepassen van deze kennis in de praktijk levert ook 
weer nieuwe vragen op, naast een beter begrip van de vragen die er 
werkelijk toe doen in de praktijk. Deze nieuwe vragen sturen en 
inspireren ons wetenschappelijk onderzoek.

onze onderzoeksthema’s
Het onderzoek van het PI.lab speelt zich af binnen één van de 
volgende vier thema’s:
• identity on the digital stage;
• beyond data minimization;
• the confluence of the real and the virtual;
• understanding and constructing privacy.

Binnen het thema Identity on the digital stage kijken we naar privacy 
vriendelijke vormen van identiteitsbeheer en hoe die de burger 
kunnen helpen de constructie van hun eigen identiteit beter in de 
hand te hebben en te houden. Concreet voorbeeld is hier het 
IRMA-project (http://www.irmacard.org).

Traditioneel wordt privacybescherming vaak gelijk gesteld aan 
dataminimalisatie. Met de opkomst van bijvoorbeeld Big Data en 
sociale netwerken – waarvan de essentie juist is dat er zoveel 
mogelijk data wordt verzameld – rijst de vraag of er ook andere 
methoden zijn om privacy te beschermen. Te denken valt hierbij 
bijvoorbeeld aan transparantie en bijbehorende transparancy 
enhancing technologies en alternatieve juridische benaderingen die 
privacy benaderen vanuit een non-dsicriminatoir perspectief of als 
een vorm van consumentenbescherming (duty-of-care-principes). 
Het thema Beyond data minimisation houdt zich hier mee bezig.

In The confluence of the real and the virtual houden we ons bezig met de 
vraag wat er gebeurt als het onderscheid tussen de wekelijke en de 
virtuele wereld steeds verder vervaagt. We zien dat het Internet tot 
in de haarvaten van de samenleving doordringt en dat vitale 

processen en dagelijkse handelingen digitaal worden uitgevoerd. In 
de toekomst is onze omgeving slim: ons huis, ons werk, de publieke 
ruimte: zij “ziet” ons, “weet” wat wij willen en past zich daaraan 
aan. Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat ook gewone 
burgers een dergelijke, verregaand gedigitaliseerde wereld nog 
kunnen begrijpen? En met welke methoden en technieken kunnen 
mensen in zo’n wereld hun autonomie, een zekere mate van 
controle, behouden over hun eigen leven?

Als laatste houdt het thema Understanding and constructing privacy zich 
bezig met de vraag hoe privacy zich verhoudt tot andere belangrijke 
waarden zoals autonomie, vrijheid, maar ook veiligheid. Daarnaast 
bestuderen we binnen dit thema privacy-by-design en kijken we naar 
methoden om dit ontwerpprincipe ook in praktijk eenvoudiger 
toepasbaar te maken door concrete tools hiervoor te ontwikkelen. 
Een voorbeeld hiervan is een catalogus van privacy design patterns die 
we op dit moment aan het samenstellen zijn.

onze uitdaging
Privacy staat niet op zichzelf. Het werken aan oplossingen voor het 
beschermen van privacy gebeurt altijd in een context waarbinnen 
ook andere belangen een rol spelen. In commerciële trajecten, waar 
functionaliteit en business modellen kunnen conflicteren met 
privacy, is dat vaak het geval. Maar ook binnen de overheid wordt 
privacy als een sta-in-de-weg ervaren, zeker als de overheid vooral 
wordt afgerekend op zaken als efficiëntie en een veilige 
samenleving. 
De uitdaging is om die kloof te overbruggen. Een uitdaging die het 
Privacy & Identity lab van harte aangaat.

http://www.pilab.nl
http://www.irmacard.org
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Cybersecurity Summit 2015 in het kielzog, 
nu blik op de toekomst

 ■ Prof. mr. Arno R. Lodder 
Hoogleraar Internet Governance and Regulation, Transnational Legal 
Studies Vrije Universiteit Amsterdam

 ■ Mr. Kyra Sandvliet 
Docent/onderzoeker, Transnational Legal Studies VU Amsterdam

 ■ Mr. Joeri Toet 
Docent/onderzoeker cybersecurity, Transnational Legal Studies VU 
Amsterdam

Den Haag was op 16 en 17 april 2015 het toneel van de Global 
Conference on Cyber Space (GCCS), een conferentie om nationale 
overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld samen te 
brengen om praktische samenwerking in cyberspace, de opbouw 
van cybercapaciteit en een discussie omtrent normen voor 
verantwoordelijk gedrag in cyberspace te stimuleren. Hoewel 
minister Koenders vooraf uitdrukkelijk had getracht te hoge 
verwachtingen te voorkomen, waren er naderhand vanuit verschil-
lende richtingen toch klachten te horen over het voorspelbare en 
vrijblijvende karakter van het programma en de behaalde resulta-
ten. Het evenement mag ons inziens in zoverre evenwel een succes 
heten dat zij inderdaad op internationaal niveau een dialoog heeft 
gefaciliteerd over het thema cybersecurity. Het tijdens de conferen-
tie gelanceerde Global Forum on Cyber Expertise (GFCE) zal de internatio-
nale samenwerking en dialoog ook daarna blijven faciliteren.  
 
Ondanks de goede aanzet tot coalitievorming zien ook wij gemiste 
kansen. Het is zaak die alsnog te pakken en dat vraagt bovenal  
om een vooruit gerichte blik. Wij delen daarover hierna onze 
observaties en suggesties.

In het artikel van vrijdag 17 april “Twee dagen minzaam cyberclichés met 
elkaar delen” illustreert de NRC goed de uitdagingen waar Nederland 
zich voor gesteld ziet als zij haar ambitie wil realiseren om internati-
onaal leidend te zijn op het gebied van cybersecurity. In het artikel 
hekelt de NRC de vele oneliners van de tijdens het congres aanwezige 
partijen. Ondanks een ogenschijnlijk gedeelde onderkenning dat 
een “multi-stakeholder-aanpak” noodzakelijk is, blijven velen toch 
van mening dat gemeenschappelijke initiatieven vooral vrijblijvend 
moeten zijn. Dat de discussie omtrent het thema nog zo in clichés 
kan vervallen en tot zo weinig commitment leidt, geeft aan hoe 
zoekende men nog is en hoe zeer men nog worstelt met de aard van 
de problematiek. Dit is problematisch. Ook als Nederland haar 
internationale aspiraties minder hoog zou leggen, staat het niet 
(correct) definiëren van de problematiek een effectieve aanpak in de 
weg. Het programma voor de GCCS 2015 mag het debat tussen de 
aanwezigen gefaciliteerd hebben, het is zorg dat zij niet leidend 
blijft voor de Nederlandse visie en aanpak van de problematiek.

aanpak problematiek behelst leercurVe
Het is goed dat Nederland middels de ondertitel van haar in 2013 
gepubliceerde Nederlandse Cybersecurity Strategie 2 (NCSS-2) “Van 
bewust naar bekwaam”, op ondubbelzinnig wijze al heeft onderkend 
dat de aanpak van de problematiek een leercurve behelst. Dat de 
term “cybersecurity” op allerlei terreinen druk gebezigd wordt, doet 
wellicht vermoeden dat het huidige niveau van kundigheid op dit 
gebied hoog is. Het werkelijke kennisniveau is evenwel nog steeds 
laag en diepgaande intrinsieke kennis op dit gebied blijft schaars. 
Dat kan ook niet anders. De problematiek betreft primair technolo-
gie die pas met de introductie van de personal computer in het 
begin van de jaren 80 van de vorige eeuw gemeengoed begon te 
worden. De aanwezige en nog volop ontwikkelende kennis 
concentreert zich daarmee in de laatste twee generaties. Dit vindt 
ook in meerdere opzichten haar afspiegeling in de ICT-sector en het 
(beperkte) niveau waartoe die geëvolueerd en geprofessionaliseerd 
is. De leercurve die nog doorlopen moet worden, zal steil moeten 
zijn als we de urgentie van de problematiek onderkennen. Dit wordt 
in de huidige cybersecurity strategie en de uitvoering daarvan 
onderschat getuige de spaarzame initiatieven die hierop gericht zijn 
alsmede de prioriteitstelling daarvan. Dit vond ook haar weerslag 
op het programma van de GCCS.

De nadruk in de uitvoering van de Cybersecurity Strategie-2 ligt sterk 
op het bestrijden van acute dreigingen. Zo wordt flink geïnvesteerd in 
bijvoorbeeld defensie- en opsporingscapaciteiten om cybercrime en 
cyberspionage te beteugelen.1 De noodzaak daartoe lijkt ook 
bevestigd te worden door het laatste Cybersecuritybeeld Nederland 
(CSBN) van het Nationaal Cyber Security Centrum uit 2014. Deze focus 
heeft duidelijk haar stempel gedrukt op het programma van het 
GCCS-evenement. Het is vanuit het perspectief van hen die zich 
dagelijks met het bestrijden van deze dreigingen bezighouden 
wellicht begrijpelijk om hierop te focussen. Het zou echter blijk geven 
van een te beperkte opvatting van de problematiek als dit bepalend 
zou blijven voor de toekomstige prioriteitstelling. Hoewel deze acute 
dreigingen onmiskenbaar reëel en significant zijn, wordt de 
voornaamste schade helemaal niet moedwillig aangericht. Die vindt 
veeleer haar oorsprong in onbedoeld onprofessioneel gedrag tijdens 
het ontwikkelen en het inzetten van informatietechnologie.2 Die is 
enerzijds direct terug te voeren op het zojuist aangestipte kennisge-
brek. Anderzijds wordt dergelijk gedrag gevoed en in stand gehouden 
door perverse prikkels waaraan de markten voor veel informatietech-

1 Kamerstukken II, 2014/15, 26643, nr. 341. Zo wordt er onder andere geïnvesteerd 
in de spoedige oprichting van een Defensie Cyber Commando (DCC), 
versterking van de Joint Sigint Cyber Unit van de MIVD en AIVD en versterking 
van het Team High Tech Crime (THTC) van de politie.

2 Ponemon Institute (gesponsord door Symantec), “2013 Cost of Data Breach 
Study: Global Analysis”, mei 2013, 7.
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nologieproducten onderhevig zijn. Zo is er een bijna ongeremde 
prikkel om producten maar zo snel mogelijk naar de markt te 
brengen om een gebruikersbasis voor het product veilig te stellen 
voordat concurrenten dat doen. Gebreken worden daarbij geaccep-
teerd en op gebruikers afgewenteld.3 Dit resulteert in een fundamen-
teel tekortschieten van de kwaliteit van de informatiehuishouding 
waardoor schade als gevolg van gebrekkige hardware of software 
gecombineerd met onjuist gebruik daarvan een veel meer substanti-
eel gevaar vormen op verstoring, uitval of misbruik van ICT, dan 
specifieke dreigingen vanuit actoren die vervolgens van deze 
kwetsbaarheden misbruik trachten te maken. Een praktische maar 
zeer verstrekkende consequentie van het in stand laten hiervan is  
dat veel cybersecurity initiatieven niet meer zijn dan symptoom- 
bestrijding. De dynamiek die schuilgaat achter de problematiek  
wordt onaangeroerd gelaten. Intrinsiek 
kwetsbare producten en diensten 
worden in stand gehouden. Sterker nog, 
zij overspoelen de markt in steeds hoger 
tempo en met toenemende risico’s tot 
gevolg.4 De urgente noodzaak van 
verdergaand ingrijpen lijkt nauwelijks 
gevoeld te worden.

doelmatige aanpak Vraagt om 
gedragsVeranderingen
Een doelmatige aanpak van deze 
kernproblematiek vraagt verder om breed 
gedragen gedragsveranderingen. Ons 
inziens dient die primair aan de kant van 
ontwikkelaars en leveranciers van 
producten en diensten plaats te vinden en 
meer secundair aan de kant van gebrui-
kers daarvan.5 Het is niet zo dat software 
als een bron van beveiligingsrisico’s in het 
geheel geen aandacht geniet in de 
nationale aanpak van cybersecurity. De 
NCSS-2 stelt het investeren in veilige 
ICT-producten en -diensten expliciet als 
een van haar doelstellingen en er worden 
wel degelijk activiteiten in deze richting 
ontplooid. Het blijft echter bij initiatieven 
om te komen tot verbetering van (in samenwerking met ontwikkelaars en 
leveranciers opgestelde) standaarden voor veilige ICT en de stimulering 
van “security-by-design”. Hoewel er nog onderkend wordt dat hardware 
en software een “houdbaarheidsdatum” hebben, wordt de verantwoor-
delijkheid daarvoor vervolgens bij de (eind)gebruiker gelegd. Een 
recent advies legt bijvoorbeeld uit hoe organisaties om moeten gaan 

3 Zie hierover o.m. R. Anderson, Why Information Security is Hard -- An Economic 
Perspective, 17th Annual Computer Security Applications Conference 
(ACSAC’01), IEEE Computer Society, December, 2001.

4 De auteurs doelen onder andere op de trend om allerhande sensoren en 
platformen aan het internet te koppelen en om deze daarvandaan te laten 
bedienen (het “Internet der Dingen”).

5 R. Anderson et al. (ENISA), “Security Economics and the Internal Market”,  
31 January, 2008.

met (veelal eenzijdige) aankondigingen van leveranciers dat onderhoud 
aan een bepaald product gestaakt wordt.6 Deze nadruk op de gebruiker 
is tekenend voor de meeste initiatieven om te komen tot een hoger 
niveau van informatiebeveiliging, terwijl zij daarop nu juist beperkt 
invloed hebben. Zo zijn en worden er op nationaal en internationaal 
niveau verschillende overlappende meldplichten voor (potentiële) 
beveiligingsincidenten opgetuigd. In hun huidige vorm en aantal 
zullen die tot inzet en verspilling van schaarse middelen leiden. Het 
ergste is echter dat al deze initiatieven producenten alsmede veelal de 
leveranciers van diensten volledig buiten schot laten. Dit roept 
herinneringen op aan de auto-industrie in haar beginjaren, waarin 
uitsluitend bestuurders en niet de fabrikanten van auto’s voor schade 
aansprakelijk gehouden konden worden. Die situatie is gelukkig met 
goed resultaat veranderd.

Niet alle initiatieven richten zich op de gebruiker van informatie-
technologie. Waar dat niet het geval is, richten zij zich veelal op 
andere actoren die eveneens secundair zijn aan het probleem. Het 
strafrecht vormt daarvan een uiterste. Nieuwe pogingen om zwaktes 
in informatiesystemen te verdedigen, vinden ongeacht de effectivi-
teit daarvan vaak als eerste hun weerslag in maatregelen gericht op 
vervolging en opsporing. Nog afgezien van de (on)geschiktheid van 
het strafrecht voor het adequaat adresseren van de problematiek, zij 
opgemerkt dat ook dit de inzet van schaarse kennis en middelen 
vereist. In zoverre als die nodig is voor het compenseren van de 
gebrekkige kwaliteit van informatietechnologieproducten lijkt dat 

6 NCSC,“Software heeft een houdbaarheidsdatum - Hoe om te gaan met End-of-Life 
aankondigingen”, 3 april 2015.

Er werden passende maatregelen getroffen met het oog op een veilig en ongestoord verloop van de GCCS2015
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Koninklijk bezoek

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 5 maart 
met Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten een 
bezoek gebracht aan het Nationaal Cyber Security Centrum 
(NCSC). Het bezoek met Minister Opstelten is onderdeel van 
de reeks werkbezoeken van de Koning met ministers, 
waarbij de bewindspersoon een deel van het werkterrein 
van zijn ministerie laat zien.

Tijdens het bezoek gingen medewerkers van het NCSC en samen-
werkingspartners in op het praktijkvoorbeeld van de aanhoudende 
DDOS aanvallen op de bancaire sector in 2013, waardoor de 
dienstverlening ernstig werd verstoord. Betrokkenen gaven inzicht 
in de gekozen aanpak en de samenwerking tussen de overheid, 
banken en internet service providers om negatieve gevolgen in de 
toekomst te beperken en te voorkomen.

Vervolgens bezochten de Koning en de minister de “waakdienst”. 
Dit meldpunt is onlangs uitgebreid tot een 24/7 Operations Centre 
waar ook nieuwe dreigingen en kwetsbaarheden worden 
gesignaleerd. Daarmee is het NCSC in staat haar netwerk van 
contacten van opvolgbare informatie te voorzien. Door deze 
versterking van het NCSC is het in geval van nood mogelijk om 
sneller op te schalen en tot een gezamenlijke analyse en 
incidentenaanpak te komen.

Daarna volgde een gesprek met betrokkenen uit de overheid,  
het bedrijfsleven en de wetenschap over de strategische uitdagingen 
en ambities van Nederland op het gebied van cyber security.  
Daarbij werd onder andere ingegaan op de rollen en verantwoorde-
lijkheden van de diverse partners in het cyberdomein, het belang 
van een veilig digitaal ondernemingsklimaat en de internationale 
ambities van Nederland, waaronder het gastheerschap van de  
Global Conference on Cyber Space. Verder is cyber security een van de 
prioriteiten tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de 
Europese Unie in 2016. 

(bron: Nieuwsbericht NCTV, 5 maart 2015)

ongepast, met name wanneer dat in het land van oorsprong niet 
ook geadresseerd wordt. Daarnaast lijkt er een neveneffect te 
bestaan waar het cybercrime in enge zin betreft; het strafrecht lijkt 
met name makkelijk grijpbare experimenterende jongeren binnen 
eigen landsgrenzen te treffen. Grensoverschrijdende misdaad wordt 
minder vaak geraakt. Het risico bestaat dus sterk dat het stigmatise-
rend werkt en in feite het eigen cyberpotentieel in de kiem smoort.

Uit dit alles resulteert een vacuüm dat producenten tot op heden in 
staat stelt hun verantwoordelijkheden grotendeels op anderen af te 
schuiven. Dit moet opgeheven worden. Bestaande initiatieven 
moeten daarnaast goed tegen het licht gehouden worden om 
effectiviteit te waarborgen en te voorkomen dat het bij symptoom-
bestrijding blijft. Daarbij dient direct onderkend te worden dat veel 
informatietechnologie haar oorsprong buiten Nederland vindt en 
het geen makkelijke opgave zal zijn om de kern van de problematiek 
aan te pakken. Het bevestigt temeer de noodzaak voor een 
internationaal gecoördineerde aanpak. Het zou een internationaal 
leider evenwel passen om zich daar niet door te laten weerhouden.

gccs prachtige opstap 
De Nederlandse regering uit herhaaldelijk de ambitie om internati-
onaal leidend te zijn op het gebied van cybersecurity. Als het 

Nederland menens is dan is het zaak om nu verder te kijken dan de 
GCCS 2015 en om te reflecteren op de NCSS-2. Om een leidende rol 
te kunnen spelen, zal Nederland boven de problematiek moeten 
staan en een visie dienen uit te dragen. Dat vereist dat informatiebe-
veiliging niet langer als een zelfstandig doel of product wordt 
nagestreefd, maar benaderd wordt zoals het is: een kwaliteitsaspect 
van een volwassen informatiehuishouding in al haar facetten. 
Informatiebeveiliging is een kennisproduct. Kennisontwikkeling en 
innovatie dienen een meer centrale positie en hoge prioriteit te 
krijgen. Dat vraagt niet alleen om brede investeringen in traditio-
neel onderwijs en onderzoek. Het vraagt ook dat de juiste prikkels 
bestaan om iedereen met een rol in de informatiehuishouding aan 
te sporen om voor die leercurve en kwaliteit verantwoordelijkheid 
te nemen. Er zijn daarnaast ontegenzeggelijk acute dreigingen die 
het hoofd geboden moeten worden. Die vragen in de eerste plaats 
om initiatieven die op korte termijn daadwerkelijk de veiligheid 
verhogen. Nederland hoede zich ervoor om energie te steken in 
symptoombestrijding (bijvoorbeeld overvloedige focus op 
strafrecht) en initiatieven die energie en middelen afleiden van het 
hogere doel (bijvoorbeeld door het optuigen van overlappende 
meldplichten). Met enige bezinning kan de GCCS een prachtige 
opstap zijn naar het voorzitterschap van de Europese Raad en, 
wellicht, de VN Veiligheidsraad.
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doorpakken in cyberspace: 

Van GCCS2015 naar EU voorzitterschap 2016
 ■ Wilma van Dijk 

Directeur Cyber Security, NCTV

Toen Nederland in oktober 2013 werd benaderd door William Hague 
(voormalig Minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd 
Koninkrijk), met de vraag of Nederland de volgende gastheer wilde 
zijn van de Global Conference on Cyber Space (GCCS) was het antwoord 
snel gegeven. Nederland had namelijk in diezelfde maand de 
tweede Nationale Cyber Security Strategie gepubliceerd. De ambitie 
is: Nederland is leidend in cyberspace. Dit leiderschap was in de 
week van de GCCS extra zichtbaar. De week startte met de opening 
van de NCSC-ONE Conference door staatssecretaris Dijkhoff en werd 
afgesloten met de GCCS voor politici en beslissers. 

Tijdens deze cyberweek heeft Veiligheid en Justitie, als coördinerend 
ministerie voor cyber, in een krachtig partnerschap met Buitenlandse 
Zaken, Economische Zaken en Defensie een belangrijke stap gezet 
om de wereld en Nederland digitaal veiliger te maken. Dit partner-
schap, aangevuld met de andere ministeries, staat nu klaar voor de 
volgende uitdaging: het EU-voorzitterschap in 2016 waarin cyber een 
van de speerpunten is. 

concrete resultaten
Nederland heeft zich met de GCCS 2015 in de internationale 
discussies over het cyberdomein nadrukkelijk gepositioneerd als 
voorstander van een vrij, open en veilig digitaal domein én concrete 
resultaten geboekt. Zo is Den Haag vanaf nu hoofdstad van het Global 
Forum on Cyber Expertise (GFCE). Ruim 40 landen zijn tijdens de GCCS 
deelnemer geworden van dit forum en inmiddels zijn er ruim 15 
projecten aangemeld. In deze projecten werken landen, bedrijven en 
NGO’s samen om de cyberontwikkeling te versnellen en de veiligheid 
te waarborgen. Wereldwijd draagt dit bij aan een veilige, duurzame 
cyberspace. Met Senegal wordt gewerkt aan verbetering van 
bewustwording van burgers en bedrijven. Het NCSC zal met 
Hongarije, Roemenië en Hewlett Packard samenwerken om de 
goede ervaringen met ethisch hacken in Nederland, het zogenoemde 
responsible disclosure, ook internationaal in te voeren. 

multistakeholder: meer dan alleen oVerheid
Het internet is geboren uit de verbeeldingskracht van enkele 
visionaire technici. Eén van die grondleggers, Vint Cerf sprak tijdens 
de conferentie. Door een drone van Surfnet met zijn hersengolven 
te besturen, liet Vint Cerf zien dat er in cyberspace nog iedere dag 
wonderlijke nieuwe dingen gebeuren. Innovatieve bedrijven lieten 
hun producten zien tijdens de cyberweek van the Hague Security 
Delta. Dit alles laat zien dat cyberspace bevolkt is met een rijke 
schakering en diverse partijen. Dutch cyberspace: a safe place for business 
and people kan alleen tot bloei komen in sterke coalities. Nationaal 
met partijen als grote bedrijven, ethische hackers, internet 

providers en wetenschap en ook over de grenzen heen. Tijdens de 
GCCS heeft Nederland die multistakeholdervisie zichtbaar gemaakt. 
Naast politici waren wetenschap, bedrijfsleven en de technische 
gemeenschap op hoog niveau vertegenwoordigd.

samenwerking als succesfactor
Nederland kan terug kijken op een succesvolle GCCS2015. Net als bij 
de totstandkoming van de NCSS2 is ook bij de totstandkoming van 
het programma van de GCCS2015 met verschillende ministeries en 
partners buiten de overheid samengewerkt om tot een integraal 
programma te komen. Deze samenwerking lijkt niet meer dan 
logisch, maar blijkt uniek in de wereld. Met het afsluiten van de 
GCCS2015 kijkt Nederland al weer vooruit naar het Europees 
voorzitterschap in 2016. De noodzaak om in gezamenlijkheid 
nationaal en internationaal verder te bouwen aan een open, vrije  
en veilige cyberspace is in de cyberweek alleen maar duidelijker 
geworden. Of zoals Minister Van der Steur aangaf: het internet van 
vandaag is een prachtige erfenis van de grondleggers, maar ook een 
zware verantwoordelijkheid. Want hoe beschermen we deze 
infrastructuur die ons dagelijks leven beheerst? Deze vraag  
– de vraag van cybersecurity – is één van de meest urgente  
vragen van de komende decennia. 
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Foto’s: Ministerie van Buitenlandse Zaken/GCCS2015
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Actiekader Sendai 2015-2030:  
nieuw hoofdstuk duurzame ontwikkeling

De derde VN-Wereldconferentie over het verminderen van het risico 
van rampen in het Japanse Sendai (14-18 maart) - de eerste belang-
rijke mijlpaal van de post-2015 Ontwikkelingsagenda - heeft 
geresulteerd in het aannemen van het “Actiekader van Sendai ter 
vermindering van het risico van rampen 2015-2030”.

Het nieuwe actiekader bouwt voort op tien jaar werk onder het 
Actiekader van Hyogo en de kennis en ervaring van de belangrijkste 
stakeholders in de publieke en private sector. Het vormt de leidraad 
voor wereldwijde maatregelen gericht op het verminderen van het 
risico van rampen in de komende 15 jaar.

Het Actiekader van Sendai vormt het begin van een belangrijk nieuw 
hoofdstuk in duurzame ontwikkeling omdat er naast prioritaire 
maatregelen voor het eerst heldere doelen worden geformuleerd 
die moeten leiden tot aanzienlijke vermindering van de kans op 
rampen met dodelijke slachtoffers en ingrijpende gevolgen voor de 
volksgezondheid en de middelen van bestaan.

Het nieuwe actiekader streeft naar een “aanzienlijke vermindering 
van de kans op rampen met dodelijke slachtoffers en ingrijpende 
gevolgen voor de volksgezondheid en de middelen van bestaan en 
voor economische en fysieke bezittingen en culturele en ecologische 
rijkdommen van personen, bedrijven, gemeenschappen en landen.”
Om dit te bewerkstelligen zijn vier prioritaire maatregelen vastge-
steld die gericht zijn op een beter begrip van risico’s, het versterken 
van risicobeheer bij rampen, het uitbreiden van investeringen en de 
effectievere voorbereiding op rampen, waarin het build-back-better-
principe wordt geïntegreerd in de plannen voor herstel, renovatie 
en wederopbouw. 

De zeven mondiale doelstellingen zijn:
• aanzienlijke vermindering van het aantal sterfgevallen wereld-

wijd als gevolg van rampen;
• aanzienlijke vermindering van het aantal getroffenen;
• beperking van de economische verliezen in relatie tot het 

wereldwijde BBP;

• aanzienlijke beperking van de schade aan kritische infrastructuur 
en verstoring van de basisdienstverlening, waaronder gezond-
heids- en onderwijsfaciliteiten, als gevolg van rampen;

• toename van het aantal landen met nationale en lokale 
strategieën om risico’s te beperken vóór 2020;

• betere internationale samenwerking;
• betere toegang tot systemen voor vroegtijdige waarschuwing 

voor diverse gevaren en informatie over en inschatting van het 
risico van rampen.

Vergeleken met zijn voorganger, het Actiekader van Hyogo (HFA), 
kent het Actiekader van Sendai een aantal opvallende aandachts-
punten. Zo is er een nieuwe focus op gezondheid, een onderwerp 
dat in het HFA nauwelijks aandacht kreeg, maar nu duidelijk 
centraal staat bij de wereldwijde inspanningen om de weerbaarheid 
te vergroten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de kennis die is 
vergaard over de feiten en dreigingen van pandemieën als Ebola, 
SARS en H1N1.

Hoewel er in het afgelopen decennium veel vooruitgang is geboekt 
bij het terugdringen van het aantal dodelijke slachtoffers van weer 
gerelateerde rampen, legt het Actiekader van Sendai de nadruk op 
het beheersen van de kans op rampen in plaats van op de rampen 
zelf. Het document is doordesemd van de noodzaak de onderlig-
gende oorzaken van risico’s aan te pakken.

Versterken van risicobeheer, armoedebestrijding, betere bescher-
ming van ecosystemen, beter landgebruik en betere bouwvoor-
schriften en het aanpakken van de klimaatverandering dragen 
allemaal bij aan het terugdringen van bestaande risico’s en 
voorkomen van nieuwe.

Een apart onderdeel van het kader is gewijd aan het definiëren van 
de rol van belangrijke actoren in het maatschappelijk middenveld of 
stakeholders bij het verwezenlijken van de gewenste resultaten. Dit 
onderstreept nog maar eens het grote belang van empowerment op 
gemeenschapsniveau door initiatieven van de lokale overheid 
ondersteund door maatregelen van het maatschappelijk midden-
veld en met name de private sector.

Het Actiekader van Sendai laat duidelijk zien dat de post-2015 
agenda’s voor vermindering van het risico van rampen, duurzame 
ontwikkeling en klimaatverandering nauw met elkaar verbonden 
zijn. Het verminderen van het risico van rampen kan zelfs een 
“brug” slaan tussen aanpassing aan klimaatverandering en 
duurzame ontwikkeling. Wanneer de kans op rampen beperkt 
wordt, worden ook de gevolgen van klimaatverandering beperkt en 
wordt duurzame ontwikkeling zowel mogelijk als haalbaar.

 ■ Margareta Wahlström 
Assistant Secretary-General, United Nations 
Office for Disaster Risk Reduction  
(www.unsidr.org)
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Prinses Margriet: beperk gevolgen 
natuurrampen door preventie

 ■ Juriaan Lahr 
Hoofd Internationale Hulp, Nederlandse Rode Kruis

Op uitnodiging van Margaretha Wahlström - Hoge Vertegenwoordiger 
van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties - nam Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet deel aan de wereldconferentie 
voor rampenrisicovermindering in Sendai.

Prinses Margriet is nauw betrokken bij het door het Rode Kruis in 
2011 opgerichte Prinses Margriet Fonds. Met dit Fonds wil het Rode 
Kruis kwetsbare gemeenschappen weerbaarder maken door het 
geven van voorlichting en training op het gebied van rampenvoor-
bereiding en het nemen van concrete maatregelen om risico’s op 
natuur gerelateerde rampen te verminderen. De doelstellingen van 
het fonds om meer maatregelen te nemen vóórdat een ramp zich 
voordoet, raakt het centrale thema van de conferentie. De Prinses 
lichtte het toe in een speech in de intergouvernementele werksessie 
“Ecosystems Management and Resilience”:

“Eén van de belangrijkste veranderingen is de ontwikkeling van 
alleen noodhulp aan slachtoffers naar risicovermindering door goede 
voorbereiding en het verhogen van de weerbaarheid van de bevol-
king. Omdat natuurlijke dreigingen toenemen en veranderen, moet 
er meer gebeuren om lijden te voorkomen en levens en middelen van 
bestaan te beschermen. Binnen het Rode Kruis willen wij de sprong 
maken naar het voorkómen van risico’s, in plaats van het verlichten 
van lijden wanneer het eigenlijk te laat is. Ik ben ervan overtuigd dat 
als we uitdagingen zoals klimaatverandering, aantasting van het 
milieu en slecht gebruik van het land niet aanpakken, we zullen falen 
in onze wereldwijde ambities om lijden te voorkomen maar ook om 
armoede te verminderen en duurzame ontwikkeling voor iedereen 
mogelijk te maken.” 
 
Als hoofd Internationale Hulp bij het Rode Kruis en voorzitter van de 
stuurgroep van het Partners for Resilience programma, was ik als lid 
van de Nederlandse regeringsdelegatie actief bij de conferentie in 
Sendai. Ik signaleerde dat in Sendai duidelijk blijkt dat de noodzaak 
tot meer aandacht voor risicovermindering en preventie, naast 
noodhulp, door steeds meer overheden en organisaties wordt erkend. 
Het Rode Kruis focust niet alleen op lokale inspanningen om risico te 
verminderen in kwetsbare gemeenschappen, maar bekijkt risico’s ook 
vanuit een breder perspectief, inclusief de samenhang met de 
natuurlijke omgeving.

De Prinses gaf enkele voorbeelden: “Bovenstroomse ontbossing 
gecombineerd met zware en meer onregelmatige regenval veroor-
zaakt hevige overstromingen. Droogte wordt meer acuut wanneer er 

geen vegetatie meer is om water vast te houden in de bodem. 
Graslanden worden kaal achtergelaten door overbegrazing. Ook zien 
we stormen, die sterke stormvloeden veroorzaken bovenop een 
stijgende zeespiegel, die onbeschermde kustgemeenschappen 
aantasten omdat hun kuststrook met mangrovebos vernietigd is.”

Er is gelukkig al veel vooruitgang zichtbaar om de onderliggende 
oorzaken van rampen aan te pakken. Ook daarvan gaf de Prinses 
enkele voorbeelden:

“Het Rode Kruis ondersteunt lokale gemeenschappen bijvoorbeeld 
met herbebossing. Het groeiende bewustzijn over de impact van het 
landschap op risico leidt bovendien tot verbetering van de commu-
nicatie tussen gemeenschappen, waardoor tijdige waarschuwing 
voor rampen en actie mogelijk wordt. Er zijn voorbeelden van 
mensen die bovenstrooms wonen en sms-berichten sturen naar 
gemeenschappen stroomafwaarts om hen de tijd te geven de 
bewoners en hun middelen van bestaan veilig te stellen.” 

Bovengenoemde zaken dienen niet alleen tussen of binnen 
gemeenschappen te gebeuren, lokale oplossingen moeten worden 
gecombineerd met internationale, nationale en regionale strate-
gieën. Prinses Margriet: “We moeten ervoor zorgen dat lokale 
risico-informatie in nationale planning wordt meegenomen en dat 
we met internationale financiering kunnen bouwen op het 
aanwezige natuurlijk kapitaal in plaats van dit te vernietigen”.

Ik ben ervan overtuigd dat we in Sendai een belangrijke stap vooruit 
hebben gemaakt. Nederland is duidelijk een van de voorlopers als 
het gaat om een geïntegreerde aanpak van 
rampenrisicomanagement.
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Focus verleggen naar preventie 

De Nederlandse aanwezigheid op de wereldconferentie in Sendai is van bijzondere betekenis. Het was de grootste stad in 
de buurt van het epicentrum van de aardbeving van 11 maart 2011. Ik heb de omgeving bezocht en was diep onder de 
indruk. Ten eerste door de enorme impact die de tsunami heeft gehad, maar nog meer toen ik zag hoe Sendai zich met 
bewonderenswaardige veerkracht heeft hersteld van deze verschrikkelijke ramp.

 ■ Lilianne Ploumen 
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Een paar dagen voor de conferentie werd de eilandstaat Vanuatu 
getroffen door cycloon Pam. Het toont eens te meer aan dat deze 
wereldconferentie over het verminderen van het risico van rampen 
op een zeer belangrijk moment plaatsvindt. Er zijn diverse redenen 
waarom we tot samenwerking moeten komen en onze inspannin-
gen op dit gebied moeten versterken en “all hazard”; niet alleen 
voor natuurrampen maar ook voor humanitaire rampen. Op dit 
moment zijn er maar liefst vier L3 noodsituaties in de wereld, de 
VN-classificatie voor de omvangrijkste en ernstigste humanitaire 
crises. Alle vier vanwege conflicten. Er zijn nu meer vluchtelingen 
dan ooit sinds de Tweede Wereldoorlog. Er is voor de oplossing 
hiervan een ernstig tekort aan fondsen, dat in tien jaar is verdrie-
voudigd. Daarom heeft Nederland onlangs besloten t/m 2017 nog 
eens 570 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor noodhulp. 
Hiermee behoort ons land wereldwijd tot de tien belangrijkste 
donoren van humanitaire hulp.

Maar voor werkelijke oplossingen is een langetermijnperspectief 
vereist en moeten we de focus verleggen naar het voorkómen van 
rampen met het Sendai actiekader voor rampenrisicovermindering. 
70% van de recente calamiteiten was water gerelateerd. Alleen als 
we deze risico’s terugdringen, kunnen we leed en schade aanzienlijk 
verminderen.

Bestuur, transparantie en verantwoording zijn de hoekstenen van goed 
beleid voor het verminderen van rampenrisico’s. Maar ook concrete 
oplossingen, zoals het Dutch Risk Reduction Team en het Dutch Surge 
Team, faciliteiten met de beste Nederlandse waterexperts, die op 
verzoek van buitenlandse overheden kunnen worden ingezet. 
Nederland benadrukt daarmee het belang van multi stakeholder 
partnerschappen met betrokkenheid van de private sector en lokale 
gemeenschappen. Zonder deze actoren wordt het uiterst moeilijk 
maatregelen te implementeren. Dit zijn per slot van rekening de 
mensen die het zwaarst door de rampen getroffen worden.

Ik wil tevens het belang onderstrepen van het inclusiever maken van 
rampenrisicovermindering in het Sendai Actiekader waarin expliciet 
aandacht is voor vrouwen, ouderen, jongeren en mensen met 
beperkingen. De betrokkenheid van het maatschappelijk midden-
veld is hierbij essentieel.

Rampenrisicovermindering is belangrijk voor de minst ontwikkelde 
landen en kleine eilandstaten in ontwikkeling. Zij liggen in de 
frontlinie en worden geconfronteerd met de realiteit van veelvuldig 
optredende rampen. De ervaring van Nederland met deltabeheer en 
watermanagement toont aan dat bouwen met de natuur, ruimte-
lijke ordening, grondbeheer en een ecosysteembenadering 
essentiële gereedschappen zijn voor het aanpakken van de 
onderliggende risicofactoren voor rampen. We zijn van harte  
bereid onze ervaring te delen met deze kwetsbare landen.

Samen met Japan en Colombia heb ik in Sendai een start-up event 
georganiseerd voor het smeden van een internationale coalitie voor 
geïntegreerd deltabeheer en weerbaarheid. Doel van deze coalitie is 
een kader te scheppen om van elkaars beste praktijken te leren.

Net als alle andere lidstaten van de Europese Unie vinden we het van 
belang middelen te mobiliseren voor de implementatie van dit 
kader. En dat geldt ook voor partnerschappen, het inzetten van 
binnenlandse middelen en het gebruik van innovatieve “risico-
financiering” uit publieke, private, nationale en internationale 
bronnen. We delen de verantwoordelijkheid voor de implementatie 
van dit actiekader. Dit vereist de inzet van elk land en van alle 
betrokken stakeholders. De Financing for Development Conference in 
Addis Ababa in juli 2015 wordt hét moment om deze kwesties 
wereldwijd op te lossen.
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Watercrises wereldwijd grootste risico én kans

Na twee jaar Amerika waar ik in de Amerikaanse Presidentiële Taskforce voor de wederopbouw van de New Yorkse regio 
werkte aan de regionale innovatie en investeringsaanpak, mocht ik op mijn eerste dag als Nederlands eerste Watergezant 
meteen naar de VN-Conferentie over Disaster Risk Reduction in Sendai, Japan. 

 ■  Henk Ovink 
Watergezant voor Nederland

Het World Economic Forum (WEF) Risk Analysis Report zet watercrises 
op nummer één. Eindelijk erkennen bedrijfsleven, overheden NGO’s 
en wetenschap dat de impact van watercrises wereldwijd inderdaad 
ons grootste risico is en tegelijkertijd onze grootste kans! Water is 
wereldwijd de verbindende opgave. Twee miljard mensen zijn in 2050 
de klos, vier miljard in 2080 als we doorgaan op de huidige manier. 
Van de huidige natuurrampen wereldwijd is 90% water gerelateerd. 
Water zit in de kern van onze onzekere toekomst. Door water voelen 
we de impact van klimaatverandering het sterkst. Waterkwaliteit 
bepaalt onze economische en maatschappelijke welvaart en 
waterrisico’s – te veel of te weinig water – bepalen de kwetsbaarheden 
van onze samenleving. Water verbindt onze economie en ecologie  
en op de stedelijke regionale schaal kunnen wij adapteren en 
mitigeren en daarmee onze steden en onze gemeenschappen 
wereldwijd versterken, meer “resilient” maken.

In die mix waar adaptatie en mitigatie de noodzakelijke trans- 
formatie voor de toekomst garanderen, kunnen publiek-private 

partnerships echt het verschil maken. Ik mocht in Sendai juist die 
publiek-private kracht agenderen. In tien punten heb ik die 
noodzaak uiteengezet: 

1. ga uit van vertrouwen;
2. en niet van onderhandelen;
3. organiseer een werkelijk inclusief proces van samenwerken;
4. ontwikkel en werk met betere instrumenten voor de kosten-

batenanalyses en evaluaties voor transparantie en accountability;
5. werk vanuit een programmatische en integrale aanpak;
6. met innovatie door ontwerp;
7. met de focus op “prevention pays” voor een veerkrachtige 

toekomst;
8. overbrug het gat tussen professionals en mensen;
9. wacht niet op afsprakenkaders over PPP maar benut innovatieve 

processen om tot die afspraken te komen. Zet het testen in als 
brug tussen de praktijk en papier;

10. en werk zo aan capacity-building in de communities én in de 
instituties.

De overheid kan niet alleen actief bijdragen aan de kaders voor 
actie, maar ook het platform initiëren voor innovatie. Zolang we het 
evalueren en monitoren van alle stappen bij elkaar brengen, en dit 
“leren” terugbrengen in onze institutionele wereld, zowel publiek 
als privaat. Zo kunnen we echt innoveren met het ontwerp en de 
ontwikkeling van nieuwe normen voor resilience, voor sociale 
weerbaarheid samen met de robuustheid in onze systemen en 
binnen de innovatieve oplossingen.

Welkomstceremonie en opening conferentie door VN Secretaris-Generaal Ban Ki Moon in aanwezigheid van keizerlijk paar Japan. © WCDRR
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Meer inclusieve en geïntegreerde oplossingen 
 ■ Charlotte Floors 

Coördinatie medewerker Partners for Resilience

Integrale rampenrisicovermindering. Dat is het werkveld van de 
Partners for Resilience alliantie, een samenwerkingsverband tussen 
Het Nederlandse Rode Kruis, CARE Nederland, Cordaid, het Rode 
Kruis klimaatcentrum en Wetlands International. Om die reden was 
de alliantie actief aanwezig op de wereldconferentie in Sendai. De 
alliantie is opgericht in 2011 en is actief op het gebied van integrale 
rampen risicovermindering in 9 landen wereldwijd en in internatio-
nale fora. Ze wordt gefinancierd onder het medefinancieringsstelsel 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De aanpak van de alliantie 
is uniek omdat de rol van klimaatverandering en ecosystemen wordt 
geïntegreerd in maatregelen voor rampenrisicovermindering. 

klimaatVerandering en ecosystemen in rampenrisico
Rampen vormen een grote uitdaging voor duurzame ontwikkeling. 
Droogte, overstromingen en orkanen hebben grote impact op 
mensen, het milieu en de economie. Cijfers van de UNISDR wijzen 
uit dat sinds 2000 rampen wereldwijd al meer dan 1,4 triljoen dollar 
gekost hebben. 

Meer dan 80% van de rampen is klimaat gerelateerd, waarvan maar 
liefst 90% water gerelateerd: zowel een tekort als juist te veel aan 
water vormen grote risico’s. Deze risico’s worden door klimaatver-
andering, degradatie van ecosystemen, landgebruiksplanning en 
armoede verder verhoogd. 

Terwijl trends aangeven dat sterfte door rampen afneemt, stijgen de 
economische verliezen door rampen. Rampen hebben grote impact 
op zaken zoals landbouwoogsten, toegang tot schoon drinkwater en 
bezittingen. Daarom zet de alliantie naast mitigatie, preventie en 
rampenparaatheid in op het realiseren van meer diverse en alterna-
tieve middelen van bestaan om schokken beter te kunnen opvangen. 

meer inclusieVe en geïntegreerde oplossingen
Tijdens de conferentie in Sendai hebben de alliantieleden bij 
onderhandelende delegaties, nationale overheden, maatschappe-
lijke organisaties en de private sector bepleit om op een meer 
integrale en inclusieve manier om te gaan met risicoreductie. 

Tijdens een speciaal side event illustreerden verschillende vertegen-
woordigers van lokale partners en vertegenwoordigers van nationale 
overheden waar de alliantie actief is (zoals in Indonesië en 
Guatemala) dat zij de geïntegreerde manier van werken ondersteu-
nen. Zo hebben partners in Guatemala met verschillende overheids-
instanties een strategische agenda opgesteld die de weerbaarheid van 
inwoners beoogt te verhogen. De samenwerking tussen de verschil-
lende overheidsinstanties op nationaal niveau op het gebied van 
klimaat, risicoreductie en biodiversiteit, is uniek en geeft aan dat het 
mogelijk is om weerbaarheid te verhogen met een integrale aanpak. 

Ook de rol van lokale kwetsbare gemeenschappen in risicovermin-
dering werd uitgelicht, aangezien deze groepen aan de frontlinie 
staan van de impact van rampen. Maatschappelijke organisaties ter 
plekke ondersteunen de participatie van lokale gemeenschappen in 
risicoanalyse, risicovermindering en rampenvoorbereiding. Het 
aanpakken van onderliggende oorzaken van risico vereist ook 
maatregelen op landschapsniveau. Zo hebben PfR-partners in India 
dorpen geclusterd met soortgelijke omstandigheden, zodat zij 
gezamenlijk kunnen werken aan problemen zoals toenemende 
sedimentatie van de rivier met meer overstromingen als gevolg. 
Ook steunen partners de ontwikkeling van waarschuwingssystemen 
in stroomgebieden, waarbij gemeenschappen bovenstrooms andere 
gemeenschappen stroomafwaarts informeren over naderend risico 
op overstromingen. 

De alliantie werkte op de conferentie nauw samen met de 
Nederlandse overheidsdelegatie om het belang op te nemen van 
een preventieve aanpak en meer aandacht voor onderliggende 
oorzaken van rampenrisico’s in het nieuwe raamwerk voor 
rampenreductie. Minister Ploumen hield een toespraak bij het side 
event, waarin zij onderstreepte dat maatschappelijke organisaties 
belangrijk zijn in het geven van een stem aan kwetsbare mensen die 
getroffen worden door rampen. 

Partners for Resilience is onlangs geselecteerd als strategische 
partner van de Nederlandse overheid op het gebied van lobby en 
pleitbezorging voor rampenrisicovermindering. Dit geeft de 
alliantie de kans om het werk van de afgelopen jaren voort te zetten 
en te zorgen dat er gestalte wordt gegeven aan het nieuwe raamwerk 
dat in Sendai is vastgesteld. 

Voor informatie: www.partnersforresilience.nl 

Donna Mitzi Lagdameo (Rode Kruis Klimaatcentrum) faciliteert PfR side event  
(foto: Nederlandse Rode Kruis) 

http://www.partnersforresilience.nl
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Kracht lokale mensen 
centraal

 ■ Jeroen Jurriens 
ICCO Coöperatie/Act Alliance

ICCO Coöperatie maakt deel uit van de ACT Alliance, een samenwer-
kingsverband van meer dan 140 kerken en kerk gerelateerde organisa-
ties die werkzaam zijn op het gebied van noodhulp, duurzame 
ontwikkeling en lobby in 140 landen over de hele wereld. Tijdens de 
VN-top in Sendai gaven we voorbeelden van succesvolle rampenrisico-
vermindering op lokaal niveau. Daarnaast pleitten we voor een 
duidelijke plaats in de nieuwe overeenkomst voor basisoorzaken van 
rampen, zoals armoede, klimaatverandering, conflict en slecht bestuur. 
Lokale mensen en organisaties zijn essentieel als het gaat om 
rampenrisicovermindering. Zij kunnen als geen ander de mogelijke 
risico’s van een gebied in kaart brengen en mensen voorbereiden. 
Wereldwijd is 84 procent van de mensen verbonden aan een geloof. 
In veel gemeentes en regio’s in het zuiden spelen kerken, moskeeën 
en andere religieuze instellingen een belangrijke rol in het dagelijks 
leven van mensen. Door hen actief te betrekken bij rampenrisico-
vermindering bereik je dus een grote groep mensen.

Vanuit deze overtuiging organiseerde ik als hoofd van de ACT 
Alliance werkgroep Rampenpreventie & Klimaatadaptatie een 
workshop samen met het boeddhistische netwerk Soka Gakkai 
International. Er was zoveel belangstelling voor de workshop, dat 
we helaas mensen moesten teleurstellen en wegsturen in verband 
met de brandveiligheid; in Japan gaat risicovermindering voor alles. 
Na de workshop sloeg een veelheid van organisaties met diverse 
religieuze achtergrond de handen ineen en gaven een verklaring 
uit.1 Hierin roepen zij op de unieke rol van organisaties met een 
religieuze achtergrond te erkennen en een duidelijke plek te geven 
in de implementatie van het nieuwe actiekader. Dit zal zeker een 
vervolg krijgen in de komende maanden en jaren.

ICCO Coöperatie en ACT Alliance blijven de komende jaren werken 
aan rampenrisicovermindering op lokaal niveau. Onderliggende 
oorzaken verdienen daarbij een essentiële rol. Hoewel er naar 
verwezen wordt in de slotverklaring had dit, naar onze mening, veel 
sterker benoemd moeten worden om zo mensen die blootstaan aan 
risico’s van rampen, structureel beter te beschermen. 

1 http://www.actalliance.org/resources/publications/FBO-Statement-WCDRR.pdf 

Gemeenten leveren 
duurzame en kosten- 
efficiënte bijdrage

United Cities and Local Governements waren goed vertegenwoordigd 
op de VN-conferentie in Sendai. Omdat ik de portefeuille rampen 
beheer bij de internationale delegatie van de Vereniging Nederlandse 
Gemeente (VNG) ben ik onderdeel van deze delegatie geweest. Het 
was waardevol om te beleven dat wij in Nederland buitengewoon 
goed zijn voorbereid op incidenten en onverwachte gebeurtenissen. 
Er is ondersteunende wetgeving, er is helderheid over bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden en de professionele hulpverleners kunnen 
goed afgestemd en geoefend met elkaar het werk aan als dit zich 
aandient. 
Vanuit VNG-International werken we aan een project om tot een 
betere voorbereide afstemming te komen als zich een ramp voordoet. 
Als geen ander weten wij hoe gemeentelijke processen lopen. Als 
collega’s kunnen we handreikingen doen om het voorbereidingspro-
ces te stroomlijnen. Overigens niet alleen voor gemeenten, maar juist 
ook voor de grote internationale hulpverleningsorganisaties. Er valt 
veel kennis over lokaal bestuur over te dragen. De contacten die we 
hebben kunnen leggen, zijn buitengewoon waardevol. 

Voor mij was de ontmoeting met de collega uit Banda Aceh 
bijzonder. We hebben na de tsunami – toen beiden nog in de rol 
van locoburgemeester – vijf jaar samengewerkt in de wederopbouw 
van het gemeentelijk apparaat van deze zwaar getroffen stad. We 
hebben diverse projecten gedaan. Zeer waardevol was het project 
van de Banda Aceh academie. Met minimale middelen leidt Banda 
Aceh nog steeds haar eigen medewerkers op om zo de kwaliteit van 
het bestuur te verhogen.

Het is voor mij een bijzondere leerervaring geweest om te ontdek-
ken dat hoewel systemen kunnen verschillen, politieke ambtelijke 
mechanieken dat niet wezenlijk doen en dat er vanuit gemeenten 
daadwerkelijk een zinvolle– en niet door anderen invulbare - bij-
drage aan rampenrisicovermindering geleverd kan worden. Het 
voorbeeld van Banda Aceh laat zien dat dit een zeer duurzame en 
kosten efficiënte bijdrage kan zijn.

 ■ Rob Metz 
Burgemeester van Soest 
Portefeuillehouder rampen en wederopbouw 
internationale delegatie VNG

http://www.actalliance.org/resources/publications/FBO-Statement-WCDRR.pdf
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Put dempen vóórdat  
kalf verdronken is

 ■ Mathijs van Ledden 
Directeur Waterveiligheid Royal HaskoningDHV

Een groot pluspunt van de conferentie in Sendai is de aandacht voor 
preventie van rampen zoals overstromingen. De conferentie echoot 
wat wij als consultants vaak vertellen aan onze klanten over de hele 
wereld. Of het nu in New York is of in Jakarta: preventie van 
overstromingen is “the way to go”. En dat is meer dan alleen dijken 
of stormvloedkeringen ontwerpen. De praktijk heeft bewezen dat 
ook een goed werkend early warning systeem implementeren veel 
slachtoffers en ook schade kan voorkomen.

Tijdens de conferentie valt ook op dat er steeds meer nadruk komt 
te liggen op de private sector als het gaat om disaster risk reduction 
(DRR). Begrijpelijk, want de private sector heeft natuurlijk ook een 
belang bij het verminderen van het risico op bijvoorbeeld overstro-
mingen. Maar er wordt soms wel heel simplistisch gedacht dat de 
private sector het wel even zal gaan oplossen en ook de grootscha-
lige maatregelen gaat financieren! Overheden zullen toch echt ook 
zelf flink aan de slag moeten op dit onderwerp. Het gaat immers om 

veiligheid van haar burgers. Denken op de lange termijn en soms 
niet-populaire maatregelen nemen zijn daarbij noodzakelijke 
ingrediënten voor succesvol waterveiligheidsbeleid.

De conferentie is de gelegenheid voor het verder versterken van ons 
internationale netwerk. Zo sprak ik met mevrouw Irena Vojácková-
Sollorano, de Resident Coördinator van de United Nations in Servië. 
Dit land werd vorig jaar getroffen door een zware overstroming waar 
ik zelf bij was als lid van het UNDAC team. Op verzoek van Servië 
heeft Nederland begin dit jaar een DRR-team gestuurd om in kaart 
te brengen waar Nederland bij zou kunnen assisteren met een flink 
portie preventie in de aanbevelingen. Hopelijk komt daar een 
vervolg op zodat we als Nederland ook echt concreet wat kunnen 
laten zien!

Meerlaagswaterveiligheid  
in Japan

 ■ Jos van Alphen 
Staf Deltacommissaris

Als onderdeel van de WCDRR in Sendai had het Japanse Ministry of 
Infrastructure, Land, Transport en Tourism mij gevraagd een keynote 
te verzorgen over het nieuwe Nederlandse waterveiligheidsbeleid. 
Voor een gehoor van 250 Japanners (ambtenaren van landelijke en 
regionale overheden, consultants en onderzoekers) heb ik uitgelegd 
hoe in Nederland de risicobenadering wat betreft waterveiligheid 
vertaald is in nieuwe normen voor de waterkeringen en verbeterac-
ties voor een waterbestendige inrichting en voor de rampenbeheer-
sing. De gedegen kwantitatieve en gestructureerde onderbouwing 
van dit beleid (onder meer gebaseerd op kosten-baten analyses) 
sprak zeer aan.

Die aanpak sluit goed aan op de aanpak die in Japan nu uitgewerkt 
wordt in antwoord op de tsunami van maart 2011: waterkeringen die 

een bescherming bieden tegen extreme gebeurtenissen met een 
kans op 1/1000, een ruimtelijke inrichting die schade aan bedrijven 
en woningen voorkomt door deze te verplaatsen naar hogere delen 
en vluchtplaatsen voor inwoners in bestaande laaggelegen 
gebieden. Die vluchtplaatsen zijn in de eerste plaats openbare 
gebouwen, als scholen en overheidsgebouwen. Aanvullend daarop 
komen er ook speciale vluchtplaatsen, zogenaamde “tsunami 
towers”. De eerste hiervan zijn inmiddels opgeleverd. Die op de foto 
staat in Ishinomaki, is 14 meter hoog, kostte twee miljoen euro en 
biedt een beschutte vluchtplaats voor 100 inwoners.

Inzet UNDAC-team bij overstroming Servië mei 2014
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Kunstmatige Intelligentie en rampenbestrijding
 ■ Hans ten Bergen 

Hans.tenbergen@masagroup.net

MASA Group is een actief lid van de Private Sector Group van de 
Verenigde Naties. Door een bijdrage aan diverse fora gedurende de 
WCDRR is er een nauwere samenwerking gezocht met diverse 
overheden om Kunstmatige Intelligentie in te zetten ter bestrijding 
van de gevolgen van rampen. Simulatie om medewerkers van de 
diverse hulpdiensten te trainen, is al langer een bekend gegeven. 
Nieuw is het gebruik daarbij van Kunstmatige Intelligentie. Hierbij 
worden intelligente modellen gebruikt die de ramp en de manier 
waarop deze zich manifesteert, visualiseren. Deze modellen zijn 
echter meer dan een visuele weergave op de kaart. De ingebakken 
intelligentie grijpt ook in op het leven van mensen en op bestaande 
infrastructuren. Er zullen gewonden vallen, dijken doorbreken en 
delen van het elektriciteitsnetwerk uitvallen. Geheel autonoom 
zonder tussenkomst van een operator. 

Daarnaast wordt de Kunstmatige Intelligentie ingezet om de 
aanwijzingen en orders van het hogere echelon uit voeren door de 
onderliggende niveaus. Deze niveaus zijn vervangen door 
Kunstmatige Intelligentie. Orders worden met de gebruikelijke 
communicatiemiddelen en in de daarvoor bestemde setting 
doorgegeven aan het onderliggende niveau, dat vervangen is door 
een operator die deze invoert in de simulatie. Die vertaalt deze naar 
deelorders voor de lagere niveaus, die er vervolgens, zonder 
menselijke tussenkomst mee aan de slag gaan op de ramplocatie. 
De crisismanagers krijgen hierop een voortdurende terugrapportering 
van de gevolgen van hun ingrijpen in relatie tot de voortschrijding van 
de ramp. Kunstmatige Intelligentie is dus uitermate geschikt om 
crisisstaf te trainen ter voorbereiding op een ramp of een groot 
incident. Ook wordt MASA vaak toegepast om rampenplannen te 
valideren én om alternatieve response strategieën tijdens een ramp 
snel door te rekenen op haalbaarheid en consequenties. 

Voor meer informatie:
http://www.masagroup.net/products/masa_synergy/

Civiel-militaire-private samenwerking
 ■ Peter Essens 

TNO

“Using each other’s strength”: hoe kunnen (nationale) civiele, 
militaire en private partijen effectief samenwerking opbouwen en 
onderhouden? 
Op persoonlijke uitnodiging van Margareta Wahlstrom (Hoofd UNISDR) 
heeft TNO, in samenwerking met Buck Consultants International (BCI), 
over dit thema een side-event georganiseerd. TNO begeleidt al jaren 
civiel-militaire oefeningen van het Duits-Nederlandse Legerkorps en 
Buitenlandse Zaken en NGOs om betere samenwerking op te bouwen 
(“Common Effort”). BCI werkt aan versterking van publiek-private 
samenwerking zoals de voedselketens bij een crisis (CONNEKT). 
Evaluaties laten telkens zien dat competenties en capaciteiten van de 
vele betrokken partijen onvoldoende bij elkaar worden gebracht – 
samenwerken blijkt complex. Bovendien neemt de rol van militaire en 
private partijen toe en daarmee ook het spanningsveld met NGOs. 
Goede voorbereiding met elkaar met respect voor ieders rollen en 
capaciteiten, is essentieel. Maar: wanneer is een voorbereiding goed 
genoeg, en kosteneffectief gegeven de inspanning?

Met UNOCHA (Asia Pacific) en CORDAID in het panel stelden we het 
volgende vast.
a. Er is een significante (mentale) ontwikkeling gaande naar 

intensievere civiel-militaire-private samenwerking. Dat vraagt 
meer dan oefenen op dit protocol of dat handboek. Crises komen 
in vele gedaanten, dus moet het algemeen vermogen tot 
samenwerken worden verhoogd.

b. Enige samenhang in preparatie-inspanningen ontbreekt. Er is 
onvoldoende overzicht van de vele civiel-militair-private sessies, 
workshops, oefeningen etc. Systematische gegevens over 
inspanning/effect ontbreken. Daardoor leren we onvoldoende 
(snel) voor parate preparatie. 

De uitkomst van de Sendai-sessie is dat nodig zijn:
1. een overzicht van trainingen en oefeningen;
2. een raamwerk om de ervaringen en effecten van preparatie beter 

vast te leggen en te delen.
Dit willen we samen met UNOCHA en CORDAID gaan realiseren. 
Nederland heeft praktische ervaring met o.a. “geïntegreerde 
benadering” en “triple helix”. Die kunnen we elders ook nog meer 
inzetten, bijvoorbeeld gekoppeld aan onze (water)kennis. Daarmee 
leren we zelf ook om nog betere samenwerking te realiseren.

Figuur 1 Gewenst preparatieniveau model

mailto:Hans.tenbergen@masagroup.net
http://www.masagroup.net/products/masa_synergy/
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De Nederlandse aanpak
 ■ Koos Wieriks 

Strategisch Adviseur, Ministerie van Infrastructuur en Milieu  

De inzet van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de WCDRR 
conferentie in Sendai was het verder uitdragen en bevorderen van een 
aanpak gericht op het voorkomen van water gerelateerde rampen, in 
plaats van het achteraf reageren op zulke rampen. 
Klimaatverandering (zeespiegelrijzing, grotere rivierafvoeren, 
droogte), slecht waterbeheer, achterstallig onderhoud en toenemen-
de verstedelijking en kapitaalsopbouw in kwetsbare gebieden leiden 
tot steeds grote risico’s en tot een continue toename van rampen en 
schade. Zowel arme als rijke landen worden hiermee geconfronteerd. 
Bij iedereen staan de beelden van New York (Hurricane Sandy), de 
Filippijnen (Tyfoon Haiyan), Fukushima (Tsunami), maar ook de 
overstromingen langs de Elbe of de droogtes in Afrika en Californië 
nog helder op het netvlies. 
De Nederlandse aanpak baseert zich op een mix van preventie 
(dijken en waterkeringen op orde),”omgaan met water”(ruimtelijke 
planning, bouwen met de natuur) en het voorbereid zijn op 
crisissituaties (early warning, evacuatie). Deze elementen zijn 
allemaal in de nieuwe Sendai declaratie terug te vinden en vormen 
de komende 15 jaar nu een wereldwijd kader voor het verminderen 
van de risico’s van rampen. 
In meerdere dialoogsessies en paneldiscussies in Sendai bleek veel 
belangstelling voor onze brede aanpak die veel verder gaat dan 
alleen bescherming, maar die zich vooral richt op investeren in de 
toekomst. Ook de Nederlandse financieringsmodellen, onze 
benadering van publiek-private samenwerking en de samenwerking 
tussen de verschillende overheidslagen ondervonden veel respons. 
Samen met Japan en Colombia heeft Nederland in Sendai het 
initiatief genomen om een coalitie van deltalanden op te zetten.  
Dit idee werd zeer positief ontvangen en diverse andere landen 
hebben al te kennen gegeven te willen aansluiten. Deze 
Deltacoalitie zou in diverse internationale conferenties op het 
gebied van water en duurzame ontwikkeling specifiek de speciale 
belangen van deltalanden moeten behartigen. Daarnaast kan de 
coalitie dienen als platform voor de uitwisseling van kennis en 
ervaring en voor het bevorderen van innovatieve oplossingen.

Are we on track?
 ■ Cees van de Guchte 

Afdelingshoofd Klimaatadaptatie en Risico’s, Deltares

In het nieuwe Sendai Actiekader 
zijn wereldwijde doelstellingen 
afgesproken. Het is nu zaak die 
algemene doelstellingen te 
vertalen in nationale en lokale 
ambities: overheden – en andere 
actoren – zijn aan zet om de 
toezeggingen van Sendai om te 
zetten in daden. Nederland kan 
daar goed bij helpen. Niet alle 
landen zijn immers zover als wij 
met onze preventieve aanpak en 
institutionele setting. Investering 
daarin loont, dat kunnen we laten 
zien!

Er is duidelijk behoefte aan het intensiever delen van kennis,  
data en best practices. Tussen landen, ja, maar ook tussen sectoren 
(waterbeheer, landbouw, energie, toerisme, stedelijke ontwikke-
ling, kritieke infrastructuur, gezondheid et cetera). Sendai was in 
dat opzicht inspirerend: er werd veel kennis voor DRR besproken in 
de ruim 400 events, ook Youth Networks manifesteerden zich. Maar 
het kan en moet beter! Meer geïntegreerd, snellere opschaling van 
preventieve maatregelen, meer leiderschap. En de institutionele 
setting, regelgevingen en financieringsmodellen moeten meer 
innovatief acteren daadwerkelijk mogelijk maken. Nederland kan 
belangrijk bijdragen aan het adresseren van deze DRR 
governance-aspecten.

Dat moeten we dan ook wel regelen en niet als een klusje erbij zien. 
Trouwens, we zijn in Nederland ook niet op alle fronten heel sterk 
in cross-sectoraal denken én doen, bijvoorbeeld in multi-hazard 
aanpakken, in het verankeren van sociaalpsychologische dimensies, 
in duurzame stedelijke ontwikkeling, institutionele integratie, 
bestuurlijke afstemmingen – het gaat immers altijd over meer  
dan alleen water! Om daarvoor beter toegerust te zijn, is het te 
overwegen een Nederlands kennis- en governance-programma voor 
DRR op te zetten, een programma dat vooral is gericht op toepassin-
gen in veel landen. Daarmee kan Nederland haar commitment aan 
het nieuwe Sendai-raamwerk goed zichtbaar maken en haar positie 
internationaal etaleren en verzilveren. Ik nodig betrokkenen graag 
uit de kansrijkheid van zo’n DRR-programma samen te verkennen.

Are we on track? Ja, we zitten op het goede spoor, zowel in 
Nederland als wereldwijd. Maar het kan en moet veel beter. En 
sneller en daadkrachtiger. Het nieuwe Sendai Actiekader en de vele 
inhoudelijke sessies tijdens de conferentie geven daartoe volop 
inspiratie. 
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FUtUre Force conFerence 2015

Geloofwaardigheid afschrikkend vermogen 
NAVO niet langer vanzelfsprekend
De meest opzienbarende uitspraak tijdens de Future Force Conference 2015 werd gedaan door Minister Jeanine Hennis van 
Defensie. Volgens haar is het niet langer vanzelfsprekend dat het afschrikkende vermogen van de NAVO geloofwaardig is. 
Vervolgens pleitte de minister voor meer budget en grotere Europese samenwerking. De opmerkingen van de minister werden 
door de aanwezige militairen, deskundigen, vertegenwoordigers van de industrie en de enkele aanwezige politicus gedeeld. 

 ■ Rob de Wijk 
Hoogleraar Internationale Betrekkingen Universiteit Leiden 
Directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies

De kwestie Oekraïne en de annexatie van de Krim door Rusland werd 
door velen als een “wake-up call” gezien. Het begrip wake-up call is 
overigens curieus. Want het begrip duidt erop dat men kennelijk in 
slaap was gesukkeld om vervolgens hardhandig wakker te worden 
geschud. En dit was precies de rode draad die door de hele conferen-
tie liep: waarom hebben we niet gezien wat ging komen, waarom 
hebben we gereageerd zoals we hebben gereageerd en hoe kunnen 
we voorkomen dat het nogmaals fout gaat. Het antwoord is 
natuurlijk: we konden het zien, maar we wilden het niet zien. 

De huidige situatie doet sterk denken aan die zoals beschreven in 
het fenomenale The Sleepwalkers van Christopher Clark. Hij beschreef 
hoe Europa al slaapwandelend de Eerste Wereldoorlog inliep. 
Jonathan Holslag, die de openingsspeech verzorgde, is een van die 
Europese denkers die je niet van slaapwandelen kunt betichten. Hij 
beschreef een snel veranderende wereld die tot anarchie in staten 
leidt en een uitdaging voor de mondiale vrede en veiligheid vormt. 
De terugkeer van machtspolitiek en de prominentere rol van 
militaire macht, mercantilisme, de teloorgang van “rules based” 
internationale betrekkingen en het ontstaan van nieuwe invloedsfe-
ren, zijn kenmerken van die nieuwe wereldwanorde. 
De grote vraag is hoe Europa hierop gaan reageren. Holslag trok de 
vergelijking met China in de Middeleeuwen. In die tijd was China 
het machtigste land op aarde. Maar het sloot zich af van de wereld 
en werd uiteindelijk verslagen om in armoede en onder vreemde 
overheersing weg te kwijnen. De vraag is hoe Europa dit gaat 
voorkomen nu populisme en nationalisme in opkomst zijn. Een 
echt antwoord kwam er niet. 

Wel werd het inzicht in de dynamiek van het conflict in het Midden 
Oosten verdiept en de wijze waarop Rusland de strijd in Oekraïne 
voert. Alle discussies over hybride oorlogvoering ten spijt, zo hield 
de Amerikaanse denker Robert Kaplan zijn gehoor voor, gaat het 
hier feitelijk om asymmetrische oorlogsvoering en dat is niets 
nieuws. Inderdaad, asymmetrische oorlogvoering is al millennia de 
tactiek van de zwakkere partij die de opponent aangrijpt op zijn 
zwakke punt. Daarom zien we Jihadi John Westerlingen onthoofden 

om de Westerse inmenging in de Islamitische staat te vergelden. En 
daarom zien we President Poetin cyberaanvallen uitvoeren als 
vergelding voor Westerse economische sancties. 
Daardoor heen speelt dat sommigen veel geld aan de ontstane 
chaos verdienen. Nils Gilman van de Berkeley Universiteit liet zien 
dat het meeste geld niet wordt verdiend met de productie of 
verkoop van drugs, maar met het over de grens krijgen van die drugs 
in Westerse landen. En, zo stelde hij, dit geldt voor alle illegale 
activiteiten, zoals mensensmokkel. Kortom, het is een illusie te 
denken dat het probleem van de bootvluchtelingen eenvoudig kan 
worden opgelost. Het is domweg te lucratief. Dit is slechts een van 
vele problemen die spelen. 

Jamie Shea van de NAVO stelde dat het inzicht was ontstaan dat de 
NAVO niet langer een klus klaart, maar van klus naar klus gaat. “We 
moeten breder en strategischer kijken”, meende hij. En hij meende 
dat het Westen niet langer van “vaststaande” veronderstellingen 
mag uitgaan, zoals de universaliteit van democratie. Ook Shea 
erkende dat er onvoldoende was geanticipeerd.

Precies om die reden hield NAVO-opperbevelhebber Philip Breedlove 
een pleidooi voor “early warning” en “information sharing”. Dat is 
mooi dacht ik, maar waarom komt die oproep pas nu? 

De Future Force Conference 2015 is een initiatief van de 
Commandant der Strijdkrachten. De organisatie is in handen van 
TNO met steun van het Den Haag Centrum voor Strategische 
Studies. Het internationale evenement vond plaats op 24 en 25 
maart 2015 in het Nationaal Militair Museum in Soest. 

NAVO-opperbevelhebber generaal Breedlove 

© Ministerie van Defensie



50 | Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2015 - nr. 2

FUtUre Force oF FUtUre Weakness?

Is Europa aan het wieberen?
Oud-voetballer annex columnist Jan Mulder vroeg zich eens af hoe hij het spel van de toenmalige Feyenoorder, thans 
trainer van Vitesse, Peter Bosz moest beschrijven. Was het snateren, hyperen, vluggeren? Uiteindelijk koos hij voor 
“wieberen en hyperen”. Het sorteerde geen enkel effect, maar dat deerde Bosz volgens Mulder niet. Als de bal maar alle 
kanten opvloog (behalve de goede). Onderweg zijn, daar ging het Bosz om, volgens de analyticus Mulder.

 ■ Bob de Graaff 
Hoogleraar intelligence and security studies Universiteit Utrecht

Wie eind maart de Future Force Conference 2015 bezocht kon niet 
anders dan onder de indruk zijn van de arena waarin het ruim twee 
dagen durende schouw- en hoorspel zich voltrok. Klinkende namen 
sierden het programma en de aankleding was gelikt, compleet met 
apps waarmee vragen konden worden beantwoord en stemmen 
genoteerd. En dat alles in de ambiance van het schitterende nieuwe 
Nationaal Militair Museum van Soest, waar de reguliere bezoekers 
even geen toegang hadden.

Maar de kern was natuurlijk de boodschap van de sprekers. Viel er 
uit die variëteit aan bijdragen een rode draad te ontdekken? Voor 
mij wel: Europa is aan het wieberen en hyperen.

In de openingstoespraak werd de toon gezet. Gezien alle dreigingen 
waarvoor Europa staat, gold: inaction is no option. Die dreigingen 
komen inderdaad van verschillende kanten, zo betoogde menige 
spreker: uit het oosten, waar het de vraag is of Rusland halt zal 
houden met zijn expansieve acties in Oekraïne, uit het zuiden, waar 
Islamitische Staat en aanverwante islamisten de kusten van de 
Middellandse Zee bereiken, en, zoals een enkeling opmerkte, uit 
het noorden, waar diverse landen een claim leggen op de bodem-
schatten en vaarroutes van de smeltende Noordpool. En dan is er, 
verder naar het oosten, nog China, dat misschien niet moet worden 
overschat, maar waarvan niet duidelijk is welke rol dit land op 
termijn in Azië en Afrika gaat spelen.

© Ministerie van Defensie
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Dit zijn stuk voor stuk, zo werd benadrukt, complexe dreigingen  
die als een ring van vuur om het fort Europa liggen. Buiten het fort 
Europa heerst anarchie tussen staten en binnen staten. Het leidde  
af en toe tot apocalyptische beelden van goede tijden die voorbij 
waren, een continent dat zijn voorsprong had verloren, dat 
demografisch kromp, waarvan waarden elders op de wereld niet 
werden omarmd en wier strijders in actie zouden moeten komen 
om … Ja, om wat te doen, eigenlijk?

Dit werd mij, eerlijk gezegd, gaande de conferentie steeds minder 
duidelijk. Militair geweld kan iets stoppen, maar niet een gewenste 
beweging in gang zetten. Maar welke agenda dient dan het 
wapengekletter? Het beeld van de tegenstander was een stuk 
helderder. Poetin en zijn trawanten evenals de islamisten weten 
precies wat de kracht en de zwakte van Europa zijn en buiten dat 
laatste uit, bijvoorbeeld door via het Internet het fort Europa  
te penetreren.

Daarom is een verhoogde defensie-inspanning van Europa nodig. 
Diverse Europese landen zijn echter nog ver van de gestelde doelen 
af. En ondanks decennialange pleidooien voor integratie van de 
Europese defensie-industrie is er op dit punt nog maar weinig 
bereikt.

Bovendien is het voorspellend niveau ten aanzien van crisis niet 
groot. De Russische acties in Oekraïne kwamen als een verrassing, 
evenals de machtsontplooiing van Islamitische Staat en de 
financiële crisis van 2008. Wat wordt de volgende verrassing?  
En waar moeten we ons op voorbereiden als we niet weten wat  
de volgende crisis wordt? Deze vraag legde een klein bommetje 
onder de diverse bijdragen die innovatie als onderwerp hadden.  
De ervaring leerde namelijk dat veel krijgsmiddelen pas echt tot 
stand komen tijdens een conflict, wanneer ze kunnen worden 
aangepast aan de lokale en actuele omstandigheden. In elk geval 
werd duidelijk dat (strategische) intelligence een veel grotere rol 
binnen de NAVO moet spelen, wil het bondgenootschap niet  
steeds opnieuw worden verrast.

De vraag welke waarden het Westen verdedigt, is natuurlijk een 
lastige na onder meer Guantánamo Bay en Abu Ghraib. In de ogen 
van de rest van de wereld hanteert het Westen te vaak dubbele 
standaards. En dit is ter plekke des te pijnlijker als op zulke dubbele 
standaards militaire interventies worden gebaseerd.

In de strategische communicatie staat het Westen dan ook op 
achterstand. De propaganda uit Rusland is niet langer van oostblok-
kwaliteit. Ze is geraffineerd geworden en dat geldt niet minder voor 
die van Islamitische Staat, dat met zijn sterke narratief Europa met 
de mond vol tanden doet staan. Dit is te betreuren in een tijd waarin 
de ideologie nog steeds een belangrijkere rol blijkt te spelen dan na 
het eind van de Koude Oorlog werd verondersteld, waarin cultuur 
het strategische Schwerpunkt is geworden en waarin het zaak is om te 
zorgen dat jouw verhaal wint.

Een vorm van outreach vanuit het Europese fort naar mogelijke 
medestanders zou gewenst zijn, maar het is steeds moeilijker in te 
zien welke partner zich daarvoor aandient, nu een groot deel van 
het uitgebreide Midden-Oosten in een spiraal van geweld tussen 
soennieten en sjiieten terecht lijkt te komen. Bewapening van 
bepaalde groepen is een weinig aanbevelenswaardige route. Nog 
afgezien van de ethische bezwaren, heeft het Westen intussen 
leergeld betaald met de blowback-ervaringen na zulke eerdere acties. 
En zelf te hulp schieten heeft zo zijn grenzen. Wie zou er bijvoor-
beeld voor de soevereiniteit van Oekraïne in het geweer willen 
treden? 

Maar bovenal ontbeert Europa een overkoepelende grand strategy.  
En zo werd in de loop van de conferentie duidelijk dat niet alleen 
onze tegenstanders, maar ook veel sprekers, de een explicieter  
dan de ander, vooral oog hadden voor de zwakheden van Europa. 
Het is daarom hoog tijd dat we onze zaak op orde krijgen, onszelf 
opnieuw uitvinden en onze kracht herwinnen. Zonder doel en 
middelen leidt de gewenste actie namelijk tot niet meer dan 
wieberen en hyperen. Ondanks alles lijkt een idee van urgentie nog 
steeds te ontbreken. Als dit zo blijft, zou een volgende conferentie 
wel eens de Current Weakness Conference kunnen heten.

© Ministerie van Defensie
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Aandacht voor de flexibiliteit van GRIP
 ■ Vina Wijkhuijs 

Senior onderzoeker Lectoraat Crisisbeheersing, Instituut Fysieke 
Veiligheid/Politieacademie

 ■ Menno van Duin 
Lector Crisisbeheersing (Instituut Fysieke Veiligheid)  
Bijzonder lector Regie van Veiligheid (Hogeschool Utrecht  
i.s.m. de Veiligheidsregio Utrecht)

Is GRIP, de gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure, in de 
praktijk zo langzamerhand een onwerkbare procedure geworden 
omdat steeds meer zaken aan GRIP gekoppeld worden? Of biedt de 
opschalingsprocedure voldoende ruimte voor flexibiliteit? Die vraag 
staat centraal in een recent verschenen publicatie van het lectoraat 
Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De 
beeldvorming over GRIP, zo blijkt, houdt in belangrijke mate 
verband met de kennis over de opschalingsmethodiek en de 
ervaring die men ermee heeft opgedaan. Over GRIP blijken enkele, 
soms hardnekkige, misverstanden te bestaan die een rigide 
toepassing in de hand werken.

In het kader van het onderzoek vond een drietal expertmeetings 
plaats met medewerkers van de brandweer, politie, GHOR, 
gemeenten en veiligheidsbureaus. Daarnaast zijn registraties en een 
groot aantal evaluaties van GRIP-incidenten geraadpleegd en 
geanalyseerd. Op basis daarvan worden in het rapport enkele rigide, 
alsook flexibele manieren beschreven waarop GRIP wordt toege-
past. Ook wordt een beeld geschetst van de mate waarin GRIP in de 
praktijk wordt gebruikt en welk soort situaties het dan betreft. 

grip-incidenten 2010 tot en met 2013
Er doen zich in Nederland jaarlijks enkele honderden (350-400) 
ongevallen en verstoringen voor waarbij GRIP als opschalingsme-
thodiek gehanteerd wordt. Bij ongeveer drie op de vier van deze 
gebeurtenissen wordt niet verder opgeschaald dan naar GRIP-1. Van 
het overige deel vormen GRIP-2-incidenten de hoofdmoot, met 
gemiddeld een kleine zeventig per jaar (dus jaarlijks gemiddeld zo’n 
drie per veiligheidsregio). Daarnaast deden zich in heel Nederland 
gemiddeld veertien GRIP-3-incidenten en vier GRIP-4-situaties per 
jaar voor. Anders gezegd: In Nederland vindt gemiddeld één maal 
per maand een GRIP-3 plaats en één keer per kwartaal een GRIP-4.
De laatste twee à drie jaar vertoont het aantal GRIP-incidenten een 
daling; dat is vooral zichtbaar bij GRIP-2. De inmiddels opgedane 
ervaring met de opschalingsmethodiek lijkt een factor te zijn 
waardoor gebeurtenissen die voorheen naar GRIP-2 werden 
opgeschaald, tegenwoordig vaker GRIP-1 blijven. 

Er doen zich over het algemeen weinig incidenten voor waarbij alle 
vier kolommen een even grote rol hebben. Meestal zijn hooguit 
twee van de operationele diensten direct betrokken en vindt met de 

andere kolommen in GRIP-verband afstemming plaats. Uit de 
registraties van GRIP-incidenten is geen duidelijke lijn te ontwaren 
wanneer naar een bepaald GRIP-niveau wordt opgeschaald. Een 
stroomstoring kan GRIP-2 zijn, maar ook GRIP-3; het ruimen van 
bommen hoeft geen GRIP te zijn, maar vindt ook plaats onder 
GRIP-2, GRIP-3 of GRIP-4. Feitelijk is hier dus sprake van grote 
flexibiliteit. 

de waarde Van grip
Ondanks dat GRIP onderwerp is van kritiek, wordt GRIP door velen 
gewaardeerd vanwege de duidelijkheid die de methodiek biedt over 
rollen, taken en verantwoordelijkheden. Ook de informatievoorzie-
ning en verslaglegging zijn via GRIP goed geregeld. Bovendien biedt 
de methodiek verschillende mogelijkheden voor een flexibele 
toepassing, zoals in de keuze van het opschalingsniveau, de precieze 
samenstelling van de crisisteams, maar ook in het gebruik van de 
GRIP-structuur bij de preparatie op mogelijke incidenten. De 
waarde van GRIP staat dan ook nauwelijks ter discussie. GRIP leidt 
tot inzet en betrokkenheid en geeft structuur aan de multidiscipli-
naire en bestuurlijke samenwerking. De procedure is inmiddels 
breed bekend, niet alleen bij hulpdiensten en gemeenten, maar ook 
bij andere overheden en organisaties die bij de incidentbestrijding 
betrokken kunnen zijn. 
In de loop van de tijd zijn er echter zo veel zaken aan GRIP gekop-
peld, dat in sommige veiligheidsregio’s sprake was (of is) van een 
rigide toepassing. Om op een bepaalde afdeling of organisatie een 
beroep te kunnen doen, werd bijvoorbeeld (of wordt nog steeds) 
opschaling naar een bepaald GRIP-niveau als voorwaarde gesteld. Er 
wordt opgeschaald naar GRIP-3 omdat de sirenes afgaan; omdat de 
(gemeentelijke) bevolkingszorg betrokken raakt; omdat de 
burgemeester een rol moet hebben of omdat nadien een beroep 
kan worden gedaan op financiële ondersteuning van het Rijk. Dit 
zijn in feite oneigenlijke argumenten voor opschaling naar GRIP-3. 
De in te zetten capaciteit kan beter worden bepaald door de aard 
van de calamiteit. 

de flexibiliteit Van grip
Er zijn verschillende manieren waarop meer flexibiliteit in de 
toepassing van GRIP kan worden aangebracht.

Het knoppenmodel
Hoewel GRIP op zichzelf al enige flexibiliteit biedt, kan meer 
flexibiliteit worden ingebouwd door te werken aan de hand van het 
zogenoemde knoppenmodel. Nu wordt nog conform protocollen 
bij elk GRIP-niveau een standaardgroep personen gealarmeerd. De 
combinatie van GRIP met het knoppenmodel vereist dat meer 
gericht naar de specifieke kenmerken van het incident wordt 
gekeken om te bepalen welke personen of organisaties moeten 
worden geïnformeerd (en wie nog niet hoeft te worden gealar-
meerd). Het vraagt gedegen stuurmanskunst om hierin meer 
variatie te brengen: het stelt eisen aan degene die alarmeert. De lijst 
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van creatieve toepassingen bevat evenwel mooie voorbeelden, zoals 
het Drents-model, of juist wel een ROT, maar geen CoPI; naar 
bevind van zaken ook anderen (Rijkswaterstaat, energieleverancier, 
vervoermaatschappij) erbij betrekken; een burgemeester die nauw 
betrokken is, zonder dat daarvoor hoeft te worden opgeschaald naar 
GRIP-3; een bovenregionaal team dat in een “lage” GRIP gewoon 
wordt ingevlogen.

Variërende samenstelling beleidsteams
Het bijeenkomen van een beleidsteam dient er primair toe om tot 
bestuurlijke afstemming te komen – niet om de activiteiten van het 
ROT nog eens dunnetjes over te doen. Logischerwijs hoort een 
beleidsteam dan te bestaan uit vertegenwoordigers van overheden 
en eventuele andere organisaties die de daarvoor noodzakelijke 
input kunnen leveren. Dit betekent dat afhankelijk van de situatie 
die voorligt de samenstelling van een beleidsteam kan verschillen 
en ook gedurende het verloop van een incident kan variëren. Een 
gemeentelijk of regionaal beleidsteam hoeft niet constant uit 
hetzelfde aantal (laat staan dezelfde) personen te bestaan. 
Daarnaast wordt er in verschillende veiligheidsregio’s gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid te werken met een technisch 
voorzitter. Het voordeel hiervan is dat de burgemeester geen “last” 
heeft van zijn taak om de vergadering te leiden en zo mogelijk meer 
tijd heeft om zich op mediacontacten en dergelijke voor te 
bereiden.

Oog voor betrokkenheid functionele ketens
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: crisismanagement is ook 
vooral netwerkmanagement. Met de totstandkoming van de 

“Bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing” is inzichtelijk 
gemaakt dat bij veel – en vooral hogere – GRIP-incidenten ook 
allerlei andere partijen een cruciale rol hebben. Bij een dreigende 
overstroming zijn dat de waterschappen, Rijkswaterstaat en 
anderen. Bij incidenten op scholen, het schoolbestuur et cetera. De 
bekendheid van (en dus ook met) de netwerkkaarten is nog gering, 
zo lijkt het. Toch is misschien wel het meest cruciale element bij 
GRIP-incidenten, dat er vanaf het eerste moment voldoende 
aandacht is voor de betrokkenheid van deze “andere” partijen met 
elk hun eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
Juist bij calamiteiten en (dreigende) crises waarbij de bestuurder 
(burgemeester of voorzitter veiligheidsregio) in beeld komt, zijn 
vaak ook andere netwerkpartners cruciaal en kan meer flexibiliteit 
worden betracht in het oproepen van relevante actoren. 

Ontkleurde operationele leiding
In steeds meer veiligheidsregio’s is de leidinggevende van het ROT 
(en soms ook het CoPI) zogenoemd “ontkleurd”. Dit betekent dat de 
operationeel leidinggevende afkomstig kan zijn uit elk van de vier 
kolommen en zijn eigen “gekleurde” achtergrond binnen het team 
niet meespeelt. Bij ontkleurd leiderschap speelt ervaring met de 
specifieke aard van het incident een ondergeschikte rol. Het gaat 
vooral om de capaciteit leiding te geven en boven de partijen te 
staan. Meestal hebben deze leidinggevenden ten behoeve van hun 
taak aparte opleidingen/trainingen genoten. In bepaalde situaties 
– denken wij - kan het echter toch zinvol zijn de operationele 
leiding in handen te geven van iemand die vanwege zijn of haar 
achtergrond goed bekend is met de aard van de calamiteit of 
bedreiging. 

tot slot
Natuurlijk zijn er nog andere manieren 
waarop de flexibiliteit in de toepassing van 
GRIP kan worden vergroot, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van liaisons over en 
weer tussen crisiscentra van de algemene en 
functionele keten. Ook met elkaar afspre-
ken dat degene die in een crisisteam geen 
toegevoegde waarde meer heeft, niet blijft 
participeren, draagt daaraan bij. Flexibiliteit 
is echter niet onbegrensd. Het is te 
gemakkelijk te veronderstellen dat 
flexibiliteit alleen voordelen heeft en 
rigiditeit alleen maar nadelen kent. Er is 
altijd een zekere spanning tussen beide. De 
loop der gebeurtenissen laten bepalen hoe 
er opgeschaald wordt, en dus welke 
“knoppen” er in werking worden gesteld, is 
natuurlijk nastrevenswaardig, maar kent 
tegelijkertijd ook valkuilen. Voorkomen 
moet worden dat door een te grote variatie 
in regionale opschalingsmodellen men niet 
meer goed weet waar hij of zij aan toe is.

Figuur 1 Aantal GRIP-incidenten in Nederland, 2010-20131

1 In de weergegeven aantallen over 2010 ontbreken de gegevens van de 
veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Midden- en West-Brabant.
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Kabinet geeft meer ruimte aan drones 
voor veiligheid

 ■ Marian Luursema 
Strategisch adviseur, Ministerie van Veiligheid en Justitie

kabinetsstandpunt
Op 2 maart 2015 heeft het kabinet een standpunt over drones aan  
het parlement gezonden. Dit is opgesteld naar aanleiding van  
een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en 
Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid  
en Justitie: “Het gebruik van drones. Een verkenning naar  
onbemande luchtvaartuigen”.

Onbemande luchtvaartuigen – ook wel genoemd “drones” – zijn 
door technologische ontwikkelingen in de afgelopen jaren 
aanmerkelijk beter, kleiner, autonomer en goedkoper geworden. 
Hierdoor kunnen sommige werkzaamheden op een veiligere en 
efficiëntere wijze dan op de huidige manier worden uitgevoerd. 
Voor veiligheid en crisisbeheersing bieden drones in potentie grote 
kansen voor nieuwe gebruiksmogelijkheden. Tegelijkertijd kunnen 
drones ook voor nieuwe bedreigingen zorgen, bijvoorbeeld als zij 
door kwaadwillenden worden gebruikt. 

Het kabinet vindt dat dronesbeleid moet worden gebaseerd op een 
geïntegreerde belangenafweging, waarbij zowel economische en 
maatschappelijke kansen worden betrokken alsook veiligheid, 
luchtvaart en privacybelangen. Dit betekent dat dronesgebruik met 
een groter maatschappelijk belang meer ruimte moet kunnen 
krijgen. 

kansrijke domeinen
Volgens het kabinet tekenen zich – zonder uitputtend te zijn – voor 
kansrijk gebruik van drones, de volgende verschillende domeinen af:

1. veiligheid (opsporing, handhaving van de openbare orde, search 
and rescue, calamiteiten, branden en rampen, hulpverlening);

2. infrastructuur (onderhoud windmolens, dijken, bruggen, 
hoogspanningsmasten, bovenleidingen, grote installaties);

3. bewaken en beveiligen (beveiligen publieke en private objecten);
4. onderzoek (cartografie, milieu, weer en klimaat);
5. land- en tuinbouw, veeteelt (inspectie landbouwgronden, 

kassen, bemesting, detectie dierziekten en locaties);
6. media en journalistiek (fotografie- en filmopnames, bijvoor-

beeld ten behoeve van (sport)evenementen, (onderzoeks)
reportages, speelfilms, tv-drama en documentaires).

Al deze domeinen vertegenwoordigen een maatschappelijk belang, 
waarbij de inzet van drones op korte termijn reële potentie biedt. In 
de komende tijd zullen de behoeftes en mogelijkheden worden 
geïnventariseerd om drones op deze domeinen breder in te zetten. 

De ontwikkeling en productie en het gebruik van drones bieden 
bovendien een groot economisch potentieel. De overheid wil de 
innovatieve ontwikkelingen door bedrijven en kennisinstellingen 
op dit terrein graag faciliteren, bijvoorbeeld door ruimte te geven 
aan test- en oefenlocaties.

ruimte Voor drones bij politie en brandweer
De politie onderzoekt momenteel hoe groot de behoefte is aan 
gebruik en inzet van drones voor de politietaak. Verder ontwikkelt 
het Veiligheidsberaad een landelijke beleidslijn voor inzet door de 
brandweer. Drones moeten in elk geval door de brandweer of 
veiligheidsregio’s in acute situaties kunnen worden ingezet en wel 
op zodanige wijze dat dit dan overal op dezelfde wijze gebeurt. De 
inzet moet uiteraard plaatsvinden met inachtneming van alle 
wet- en regelgeving en kan dientengevolge dan ook vooralsnog niet 
plaatsvinden binnen een gecontroleerd luchtruim.

Voor de zomer zal het kabinet, op basis van nadere gedachtevor-
ming door de politie, meer inzicht geven in de verschillende 
segmenten binnen de politiële taakuitvoering waar inzet van drones 
als kansrijk wordt gezien. Het kabinet zal dan ook een beeld geven 
van de stand van zaken bij de ontwikkeling van beleid met betrek-
king tot het gebruik van drones door de brandweer.

In algemene zin acht het kabinet het nodig dat de mogelijkheden 
voor beroepsmatig gebruik van drones in de luchtvaartregelgeving 
worden vergroot, in elk geval daar waar het gaat om het gebruik 
door politie, brandweer en andere hulpverleningsdiensten. Het is 
het voornemen om op 1 juli 2015 regelgeving in werking te laten 
treden als één van de voorwaarden om operaties met drones 
mogelijk te maken. Deze verruiming komt tegemoet aan de wensen 
van politie en brandweer om te kunnen vliegen boven gebouwen, 
haven- en industriegebieden, boven mensenmenigten en buiten de 
daglichtperiode en wordt momenteel nader uitgewerkt. Hierbij 
worden uiteraard de bijhorende veiligheidsvereisten en trainingen 
in acht genomen.

recreatief gebruik drones onder de loep
Het aantal recreatieve drones dat in omloop is, neemt snel toe. De 
branchevereniging schat in dat er inmiddels 60.000 à 70.000 in 
gebruik zijn. Dit aantal blijft stijgen. Daardoor is er ook een 
toename van incidenten. Het recreatief gebruik van drones hindert 
bijvoorbeeld soms de vluchten van traumahelikopters naar en van 
een plek waar zich een ongeluk heeft voorgedaan. 

Gezien de grote toename van het aantal recreatieve drones, beziet 
het kabinet of de Regeling modelvliegen uit 2005 aanpassing 
behoeft. De omstandigheden zijn inmiddels veranderd. In 2005 was 
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nog de gangbare praktijk dat de recreant risico’s meed bij het 
gebruik maken van zijn kostbare modelvliegtuig en dat het 
overgrote deel van de recreanten bij een modelvliegvereniging is 
aangesloten en derhalve vliegt op daartoe aangewezen modelvlieg-
terreinen. Dit is inmiddels niet meer de praktijk bij het huidige 
recreatieve dronesgebruik. Ook het feit dat het overgrote deel van 
drones tegenwoordig is uitgerust met een camera leidt tot ander 
gebruik.

Als zich ongelukken met drones voordoen, moet de aansprakelijk-
heid en de verzekering van risico’s goed zijn geregeld. Hier gaat het 
kabinet aandacht aan besteden. Ook zal de communicatie met 
burgers en relevante sectoren over de drones-regelgeving worden 
verbeterd.

risico’s tegengaan
Het gebruik van drones kan van invloed zijn op de veiligheid van 
andere luchtruimgebruikers en van mensen en objecten op de 
grond. Het kabinet wil daarom bezien in hoeverre het mogelijk en 
wenselijk is om – al dan niet in Europees verband – nadere 
technische en operationele eisen te stellen. Daarbij kan het gaan 
om onder meer de kwaliteit van de gebruikte software en hardware, 
het vermogen om bij storingen weer veilig te landen (“failsafes”), de 
afhankelijkheid van plaatsbepalingssystemen en de beveiliging van 
de verbinding tussen operator en drone. Een expliciet aandachts-
punt is ook cybersecurity, zoals de mogelijkheden om informatie te 
onderscheppen, de besturing te manipuleren of deze te verstoren. 
Inzicht in toekomstige risico’s en mogelijkheden tot cybersecurity 
by design komen hierbij ook aan de orde.

Het WODC-rapport schetst ook een aantal intentionele bedreigin-
gen. Het potentieel gebruik van drones door kwaadwillenden heeft 
de aandacht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV) samen met relevante nationale en internationale 
veiligheidspartners. Als onderdeel van deze aanpak worden de 
risico’s van misbruik van onbemande systemen in kaart gebracht en 
beschermende maatregelen (detectie, classificatie en interventie) 
ontwikkeld. De NCTV heeft, als onderdeel van deze aanpak, via het 
programma Veilig door Innovatie in samenwerking met de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 1,75 miljoen euro 
vrijgemaakt om via een SBIR-competitie (Small Business Innovation 
Research) concepten te ontwikkelen voor de bescherming tegen 
onbemande systemen. De nadruk ligt hierbij op bescherming tegen 
“drones” en het ontwikkelen van tegenmaatregelen. De SBIR is in 
augustus 2014 gestart; er zijn 13 bedrijven geselecteerd voor het 
uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De beste haalbaar-
heidsonderzoeken krijgen een offerteverzoek voor het onderzoeks- 
en ontwikkeltraject en de mogelijkheid tot het uitbrengen van een 
prototype in 2016. Daarnaast prepareren de relevante veiligheids-
partners zich elk en waar mogelijk en nuttig gezamenlijk op de 
potentiële dreiging.

slot
Maatschappelijke toepassingsmogelijkheden van drones en 
economische kansen gaan hand in hand. De markt is voortdurend 
in ontwikkeling. Dit biedt kansrijke mogelijkheden voor private 
partijen op het gebied van productie, kennisontwikkeling en 
innovatie. Het kabinet wil die kansen volop benutten en 
stimuleren.

© TNO
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Symposium Onderwijs en crisis
“Ik ben geen ervaren crisismanager.” Met die ontboezeming luidt Fred van der Westerlaken het symposium Onderwijs en 
crisis in. Als gastheer en voorzitter van de Raad van Bestuur ROC Tilburg heeft hij ervaren dat hij als bestuurder een stapje 
terug moet doen en crisisprofessionals het werk moet laten doen. Doekle Terpstra, InHolland, herkent zich in dat beeld  
en vertelt over zijn persoonlijke lessen. Michel Brouwer vertelt over zijn ervaring met een moordzaak op zijn basisschool. 
En Marco Zannoni van COT geeft praktische tips: “Maak een goede diagnose en lees wat er op je af gaat komen …”

 ■ Martin Bobeldijk 
Turnaround Communicatie

“Ik weet hoe te handelen als het gaat om onderwijsevenementen 
zoals diploma-uitreikingen. Maar een crisis is van heel andere orde. 
Dat vraagt om professionals die weten wat ze doen. Als bestuurder 
heb ik moeten leren een stap terug te doen.” Die les trekt Van der 
Westerlaken uit een oefening, waarbij leerlingen in het buitenland 
omslaan met een kano. Een leerling komt om, drie anderen worden 
vermist. “Als dit je overkomt, moet je een netwerk van crisisprofes-
sionals hebben binnen en buiten je organisatie. Zij moeten het 
werk doen. Daarmee verhoog je de kans op succes, meer dan dat je 
zelf het heft in handen houdt.”

bestuurlijke reflex
Doekle Terpstra, voorheen voorzitter van de Raad van Bestuur 
Hogeschool InHolland, bevestigt vanuit een praktijkvoorval de 
oefenervaring van Van der Westerlaken. “Ik stapte ‘s morgens de 
draaideur van de school in. Toen ik daar uit kwam, stond ik midden 
in een crisis.” Terpstra ziet dat de politie als een geoliede machine 
een operatie in zijn school uitvoert. Aan de kant van het onderwij-
zend personeel is er paniek en chaos. De politie neemt het gebouw 
over en communiceert met de veiligheidscoördinator van 
InHolland. Niemand informeert Terpstra over wat er gaande is. “Ik 
heb crisistrainingen gehad, maar op dat moment vond ik dat ik als 
leidinggevende het recht had om te weten wat er in mijn gebouw 
gebeurde. Ik heb altijd lippendienst bewezen aan het statement dat 
professionals de leiding moeten nemen en bestuurders op hun 
handen moeten zitten. Maar in een bestuurlijke reflex nam ik het 
incident en de regie over: ik ben hier de baas, niet de politie.” 
Volgens Terpstra moeten professionals rekening houden met deze 
reflex, omdat iedere bestuurder die reflex in meer of mindere mate 
heeft. Voor hen is de verleiding groot om in de operationele modus 
te schieten. Terwijl ze weten dat de crisisprofessionals in de eigen 
organisatie het vertrouwen en de positie hebben om zelfstandig aan 
de slag te gaan. “Zij moeten die positie uiteraard eerst wel verwor-
ven hebben, maar daarna moet je ze als bestuurder je vertrouwen 
schenken. Je hebt ze uiteindelijk binnengehaald om het van jou 
over te nemen. Dan moet je dat ook toelaten.”

Veiligheid als rode draad
Terpstra roept scholen op gezamenlijk met de hulpdiensten te 
oefenen. “Maak afspraken over wie wat communiceert. Oefen als 
bestuurder je statement voor de camera, waarbij je het goede frame 
pakt en aansluit bij de communicatie van de hulpdiensten. En 
professionals: spreek een bestuurder tegen als hij niet rolvast is. Een 
echte bestuurder zal dat kunnen waarderen.” Ook roept hij onderwijs-
instellingen op om hun organisatie meer alert te maken. “Iedereen 
moet helder op het netvlies hebben wat er moet gebeuren bij een 
crisis, tot aan de Raad van Toezicht toe. Een crisis gaat namelijk verder 
dan BHV en een fysieke flitsramp. Het gaat over het creëren van een 
veilige omgeving voor kinderen. Dat is niet de verantwoordelijkheid 
van een paar mensen alleen. Het behoort als rode draad door iedere 
onderwijsinstelling te lopen, van hoog tot laag.”

moord in de klas
Ondanks dat scholen een zo veilig mogelijke omgeving creëren voor 
hun kinderen, kan het flink mis gaan. Zo komt er op 1 december 
2006 een leerkracht naar Michel Brouwer toe. Hij is dan directeur 
van basisschool Klim-Op in Hoogerheide. “Ik heb het idee dat er 
bloed op de trap ligt”, zegt de leerkracht. “Wil je met me meelopen 
om te kijken wat er aan de hand is.” Als ze de deur van het klaslokaal 
open doen, vinden ze Jesse Dingemans. Acht jaar. Vermoord. 
Brouwer: “Dat gebeurt er dus. In jouw school. In jouw lokaal. In 
jouw omgeving. Waar het veilig hoort te zijn.”  
Vervolgens wordt Brouwer “geleefd door de crisis”. Opvang 
leerkrachten, slechtnieuwsgesprek met de ouders, opvang en 
begeleiding van de politie die met wapens en kogelvrije vesten het 

Een crisis treft jouw 
school. En dan?
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gebouw innemen, begrafenis, persconferentie en sinterklaasfeest 
vieren; het trekt een grote wissel op hem. Als de rust in januari 2007 
een beetje terugkeert, valt hij dan ook enige tijd uit. In een 
persoonlijk relaas deelt hij de lessen die hij heeft geleerd. 
Dit soort calamiteiten zijn niet te voorkomen, stelt hij. “Laatst was 
ik bij een school die de deur op slot heeft. Doet een kind van drie 
jaar open. Dan sta je dus ook gewoon binnen.” Een andere les is: 
protocollen zijn belangrijk, maar een persoonlijke invulling en 
betrokkenheid nog meer. “Kinderen, personeel en ouders hadden 
aandacht nodig. Ik zat op de persconferentie. Kies daarom voor je 
eigen persoonlijke benadering. Dan maar even niet voor de camera. 
Je moet daar zijn waar je het hardst nodig bent.” Ook ziet Brouwer 
achteraf dat hij bij te veel zaken betrokken is geweest. “Ik deed alles. 
Achteraf had ik graag gezien dat het bestuur mij daarvoor bescherm-
de en mij te hulp was geschoten.” Bewust kiest hij voor een beperkt 
aantal interviews. “Mijn belang ligt niet in de landelijke media, 
maar bij het dorp Hoogerheide. Het is een kleine gemeenschap; wat 
ik zeg kan verkeerd vallen. Daarom kies ik hierin mijn eigen koers 
en ga ik niet in op allerhande media-uitnodigingen.” Brouwer 
eindigt zijn lessons learned met: “Directeuren vergeet jezelf niet!”

orde in de chaos
Directeur Veiligheidsregio Groningen en lid Raad van Toezicht 
Onderwijsgroep Noord, Erik van Zuidam, stelt dat het leven niet 
risicoloos is en dat calamiteiten op scholen altijd voor zullen 
komen. Hoe pijnlijk en verdrietig dat ook is. “We moeten leren 
omgaan met onzekerheden en complexiteit. In de maatschappij 
voltrekken zich allerlei crises. Die zullen dus ook deels op school 
plaatsvinden. Denk aan jihadisme en geweld. Als school moet  
je daarop voorbereid zijn. Oefen met de hulpdiensten. Zorg dat je 
weet in welk systeem je terecht komt, zodat je jouw eigen systeem 
daaraan kunt verbinden.”  
Het systeem waar de hulpdiensten mee werken, heet “veiligheids-
regio” en “GRIP-structuur”. 
Zuidam: “Een veiligheidsregio bestaat uit mensen die getraind zijn 
om met een crisis om te gaan en die je komen helpen als het nodig 
is. Iedere regio is anders georganiseerd. Bij de een zit de GGD er bij 
in, bij de ander niet. Het belangrijkste om te onthouden is dat de 
veiligheidsregio jouw netwerkpartner is in tijden van een crisis. Die 
verbinding tussen onderwijsinstellingen en veiligheidsregio’s zou 
nog veel beter kunnen; daar is nu nog te weinig aandacht voor.”  
Als een veiligheidsregio in actie komt, gebeurt dat volgens de 
“gecoördineerde regionale IncidentbestrijdingsProcedure” (GRIP). 
“Deze structuur zorgt voor orde in de chaos”, aldus Zuidam. “Laten 
we daarom niet spreken over hulpdiensten die de boel overnemen. 
Een crisis bestrijd je namelijk met mensen die kennis toevoegen. 
Daarom zie ik crisisbeheersing veel meer als een samenwerkingsver-
band: scholen voegen kennis toe over wat er in hun gebouwen 
gebeurt, terwijl de politie kennis toevoegt over veiligheidsvraag-
stukken.” Belangrijk daarbij is dat professionals voldoende mandaat 
en verantwoordelijkheid krijgen om zelfstandig op te treden. “Want 
onze samenleving is zo onzeker en complex, dat het niet meer 
mogelijk is om alles vanuit hiërarchie aan te sturen. We zitten in een 
transformatiefase, waarbij verantwoordelijkheden steeds lager in de 
organisatie komen te liggen.” Passend daarbij is de conciërge 2.0. 

Deze persoon moet volgens Zuidam de “veiligheidshub” in school 
zijn. “Veel scholen bezuinigen deze functie weg, maar juist de 
conciërge 2.0 staat online en offline in verbinding met leerlingen en 
weet wat er speelt. Hij is een soort wijkagent, met een netwerk 
binnen en buiten school. Ik pleit er voor dat scholen integraal naar 
hun veiligheid kijken en ook deze functie daarin meenemen.”

realistische risico’s
Aansluitend op het pleidooi van Zuidam zegt Marco Zannoni, 
directeur van COT, dat bestuurders zich vaak laten overvallen door 
een crisis terwijl dat niet nodig is. “Als je een goede diagnose maakt 
van de situatie, dan kun je “lezen” wat er op je af komt. Uiteraard 
ken je de feiten niet allemaal. Logisch, want anders was het geen 
crisis maar een moeilijk vraagstuk. Professionals zijn echter in staat 
om tijdens een crisissituatie een goede diagnose op te stellen en 
“uit te tekenen” wat er staat te gebeuren. Dan word je niet verrast en 
weet je wat je te doen staat.” Voor scholen die nog geen plannen en 
procedures hebben, wijst Zannoni op het vele materiaal dat al 
voorhanden is. “Let daarbij op proportionaliteit en realisme. Houd 
rekening met de grootte van je school en weeg af hoe ver je moet en 
kan gaan met de voorbereidingen. En kijk hoe realistisch de risico’s 
zijn die je vreest. Bereid je alleen voor op reële risico’s.” Volgens 
Zannoni is het vooral van belang dat scholen zich generiek voorbe-
reiden, want iedere crisis is anders. Maar op specifiek onderkende 
risico’s die reëel zijn, is het goed scenario’s en maatregelen te 
ontwikkelen. “Kies bewust op welke onderdelen je improviseert en 
op welke onderdelen je grondige voorbereidingen wilt treffen. 
Richt je in ieder geval wel op de kritieke besluiten die je moet 
nemen voor je organisatie. En denk daar vooraf goed over na. 
Inventariseer een aantal heftige besluiten met grote impact, bereid 
je voor op hoe je die besluiten neemt, bepaal welke afwegingen 
nodig zijn en hoe je ze vervolgens communiceert. Denk na op 
strategisch niveau. Dat is een van de belangrijke lessen die je een 
crisis doorhelpen.”

Voor meer info: www.svdc.nl

ALS EEN RAMP DE SCHOOL TREFT
Omgaan met calamiteiten in het onderwijs

Ine Spee
Machiel van de Laar

Vierde herziene druk

http://www.svdc.nl
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nieUWe veiligheidsvraagstUkken vragen innovatieve oplossingen

Dag van de veiligheidsregio 2015
 ■ Rob Jastrzebski 

In opdracht van BlomBerg Society

De “oude” Koude Oorlog mag dan voorbij zijn, veiliger wordt de 
wereld er niet op. Maar conflicten en veiligheidsdreigingen zijn wel 
ingrijpend van karakter veranderd. Grenzen vervagen, politiek-
religieus extremisme is in opmars, informatietechnologie biedt 
kansen maar tegelijk ook bedreigingen. In die dynamiek van een 
snel veranderende wereld moeten de veiligheidsregio’s hun koers 
bepalen en samen met hun ketenpartners en de samenleving 
innovatieve oplossingen bedenken voor nieuwe veiligheidsvraag-
stukken. Dit waren de ingrediënten voor De dag van de veiligheidsregio 
2015, die BlomBerg Society op 19 maart organiseerde op de Twente 
Safety Campus.

De Twente Safety Campus was een uitgelezen locatie voor het 
jaarlijkse verbindings- en discussieplatform voor de veiligheidsre-
gio’s. Een kennis- en innovatiecentrum waarin de Veiligheidsregio 
Twente nauw samenwerkt met regionale en landelijke kenniscentra 
en het bedrijfsleven om de samenleving veiliger te maken. Door 
wetenschap te verbinden met de dagelijkse hulpverleningspraktijk, 
veiligheidseducatie te bedrijven en nieuwe producten en tactieken 
in de praktijk uit te testen. Een model dat aansluit bij het type 
veiligheidsorganisatie waaraan volgens het symposiumprogramma 
van De dag van de veiligheidsregio behoefte is. Veiligheidsoplossingen 
moeten worden gevonden in publiek-private partnerschappen en 
grotere burgerparticipatie.

dreiging zonder grenzen
De organisatie haalde sprekers van formaat naar Twente om de 
achterban van de veiligheidsregio’s bij te praten over het verande-
rende veiligheidsbeeld in de wereld en de weerslag van die 
dreigingen op nationaal en regionaal niveau. Ko Colijn, directeur 

van Clingendael Instituut, betoogde dat onveiligheid de afgelopen 
decennia drastisch van aard en schaal is veranderd. Hij wees op de 
actuele stand van de Heidelberg Conflict Barometer, die steeds 
minder klassieke interland oorlogen laat zien en meer conflicten 
tussen bevolkingsgroepen onderling. Daarnaast hebben we te 
maken met dreigingen van nucleaire aard, cyberterrorisme, 
infectieziekten en klimaatverandering. In dit spectrum van 
hedendaagse dreigingen spelen geografische grenzen volgens  
Colijn steeds minder een rol.

Een paar decennia geleden waren internationale veiligheid en 
regionale veiligheid twee totaal gescheiden werelden, maar in het 
tijdperk van geopolitieke veranderingen, oprukkend extremisme en 
internet grijpen ze meer in elkaar dan ooit. Grote gebeurtenissen op 
het wereldtoneel, zoals de opmars van IS en de betrokkenheid van 
Nederlandse jihadgangers, kunnen direct gevolgen hebben voor de 
veiligheid op regionaal niveau. 
Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid, borduurde voort op de geschetste veiligheidsproblema-
tiek. “Het zijn andere tijden die om nieuwe antwoorden vragen. De 
wereld is kleiner geworden, grenzen vervagen en terroristische 
bewegingen gebruiken de kracht van internet om hun doelen te 
realiseren. De NCTV zet samen met de veiligheidspartners op 
nationaal en regionaal niveau stevig in op drie C’s: contraterro-
risme, cybersecurity en crisisbeheersing. Drie beleidsspeerpunten 
en drie veiligheidsstrategieën. Daarbij gaan we krachtiger samen-
werken met het bedrijfsleven en burgerinitiatieven. Het overheids-
monopolie op veiligheidszorg is voorbij. Want bijna alle vitale 
sectoren die de samenleving draaiende houden, zijn in handen van 
grote private ondernemingen. Als we Nederland weerbaarder willen 
maken tegen rampen en crises, moeten de overheid en de vitale 
sectoren nauw met elkaar samenwerken, ook op de schaal van de 
veiligheidsregio’s.”

Ko Colijn (Clingendael)
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social media en burgerparticipatie
Een belangrijke rode draad in het programma van De dag van de 
veiligheidsregio was de rol van informatietechnologie en social media in 
de innovatie van veiligheid. Betere en snellere informatiedeling tussen 
overheidsdiensten onderling en tussen de overheid en burgers, moet 
leiden tot betere crisisbesluitvorming en een groter publiek vertrouwen 
in de crisisbeheersingsprofessionals. Dick Schoof: “Burgers verwachten 
van de overheid dat zij bij een crisis snel en krachtig leiderschap toont 
en dat concreet handelingsperspectief wordt geboden. Daarbij is de 
moderne informatietechnologie een belangrijk instrument. Social 
media dragen in belangrijke mate bij aan innovatie van hulpverlening 
en grotere weerbaarheid. Die initiatieven zien we meer en meer van de 
grond komen. Zoals het nieuwe burgerhulpnetwerk Ready2Help van 
het Nederlandse Rode Kruis. Grotere burgerparticipatie is een must, 
maar dat betekent wel dat de overheid zijn planvorming voor crisisbe-
heersing moet aanpassen. Hulpverleners moeten het zelfregulerend en 
zelfreddend vermogen van de samenleving faciliteren en inpassen in 
hun plannen.”

Hoe die grotere inbreng van burgers er in de praktijk uit kan zien, werd 
tijdens De dag van de veiligheidsregio onthuld met de presentatie van de 
resultaten van een tweedaagse “hackaton”. Een groep jonge ICT’ers en 
“hackers” toog aan de slag om met behulp van relevante data en social 
media een burgerhulpverleningsnetwerk met alarmeringsapp in elkaar 
te sleutelen. Burgers voor burgers, onderlinge hulpverlening bij kleine 
niet-spoedeisende hulpvragen èn grote crises. Deze vormen van 
burgerparticipatie in het veiligheidsdomein hebben de toekomst, bleek 
uit een poll onder de deelnemers van het programma.

kortcyclische innoVatie
Techniek kan dus een krachtig hulpmiddel zijn voor nieuwe maat-
schappelijke veiligheidsconcepten, maar de snelle ontwikkeling van 
nieuwe technologieën heeft ook een keerzijde. Wim de Ridder, 
hoogleraar toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente, deed een 
boekje open over de grote impact van technologie op de wereld en ons 
leven. Die is volgens de wetenschapper mede te danken aan de Wet van 
More. De ontwikkeling van rekenkracht en geheugencapaciteit lijkt 
geen grens te kennen, bits en bytes kosten bijna niets meer en iedere 
twee jaar wordt alle opgedane kennis van de voorafgaande veertig jaar 
verdubbeld. Dominantie van technologie in de samenleving is het 
gevolg van deze trend. De kernboodschap van de futuroloog: innovatie 
in veiligheid heeft niet alleen een technische component, maar ook 

een maatschappelijk en sociaal aandeel. Organisatiestructuren en 
gezagsverhoudingen moeten flexibeler en dynamischer worden om 
innovatie in de praktijk beter te faciliteren, want innovatie gaat niet 
samen met stroperige besluitvormingsprocedures.

Bij Defensie wordt dit innovatieprincipe al met succes toegepast. 
Generaal Gino van der Voet, directeur Training en Operaties van het 
Commando Landstrijdkrachten, vertelde hoe Defensie nieuwe 
werkwijzen en organisatiestructuren beproeft om innovaties sneller 
in de operationele praktijk te kunnen inzetten.
“Door het snel veranderende nationale en internationale dreigings-
beeld hebben we behoefte aan kortcyclische innovaties en een nieuw 
type organisatie. Defensie wil ruimte geven aan jonge talentvolle 
leiders laag in de organisatie, die met een klein team in staat zijn om 
nieuwe dreigingen snel te vertalen in slimme technische oplossingen. 
Op deze manier hebben we voor onze uitzendingsmissie in 
Afghanistan in heel korte tijd een Taskforce Counter IED kunnen 
opzetten, gericht op het beheersen van de risico’s van bermbommen 
en boobytraps waarmee onze eenheden veel te maken hadden. Ook 
het mobiele Joint Deployable Analysis and Exploration Laboratory 
voor opsporing en onderzoek naar zelfgemaakte explosieven is via 
deze innovatieve benadering ontstaan. De doorlooptijd van eerste 
ideevorming tot beschikbaarstelling van nieuwe middelen en 
materialen was drie maanden. Doorgaans vragen vernieuwingspro-
jecten bij de krijgsmacht aanzienlijk meer tijd.”
Een benadering waarvan de civiele ketenpartners in veiligheid veel 
kunnen leren en dat bevestigde een panel met bestuurlijke en 
ambtelijke vertegenwoordigers uit het veiligheidsdomein ook. 
Dagvoorzitter Martin Sitalsing, voormalig korpschef van politie, 
besprak de nieuwe uitdagingen met de Venlose burgemeester 
Antoin Scholten, DB-lid van het Veiligheidsberaad, en met een keur 
aan ambtelijke topmanagers van politie, brandweer en publieke 
gezondheid in de regio’s. Lieke Sievers, regionaal brandweercom-
mandant van de Veiligheidsregio IJsselland, ziet de uitdaging voor 
de veiligheidsregio’s: “De technologie in de samenleving ontwikkelt 
zich sneller dan de overheid, dat is een gegeven. De uitdaging ligt 
dan ook bij de overheidsdiensten in het veiligheidsdomein. We 
moeten anders gaan denken en beter gebruik maken van de 
beschikbare maatschappelijke innovatiekracht.”

Zie www.dagvandeveiligheidsregio.nl voor een uitgebreide terugblik.
Tot ziens op 17 maart 2016 tijdens de Dag van de Veiligheidsregio. 

http://www.dagvandeveiligheidsregio.nl
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Eerste landelijke oefening 
burgerhulpnetwerk Ready2Help
Het Nederlandse Rode Kruis testte onlangs voor het eerst het 
nieuwe burgerhulpnetwerk Ready2Help. Ready2Help is een 
netwerk van inmiddels ruim 5.500 Nederlanders die direct 
klaar staan om praktische hulp te bieden wanneer een ramp 
of noodsituatie zich voordoet. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
het vullen van zandzakken, het vervoeren van gestrande 
mensen, het ter beschikking stellen van een bed, koken of 
het helpen met tolken in een vreemde taal. In landen als 
Oostenrijk en Amerika is het al een beproefde methode.  
Het netwerk van Ready2help kan in de toekomst worden 
ingezet na bijvoorbeeld natuurrampen, ongelukken, aan- 
slagen, grote branden of bij extreme weersomstandigheden.

 ■ Ingrid Alsemgeest 
Projectleider Burgerhulp, Nederlandse Rode Kruis

 ■ Tomas Martini 
Adviseur Strategie en Beleid, Nederlandse Rode Kruis

Tijdens de oefening werd het netwerk op verschillende manieren 
getest. Er werd geoefend met het oproepsysteem, getest met online 
hulpverlening en er werd een praktijkoefening gehouden. De eerste 
resultaten zijn positief: 99 procent van de mensen die een sms 
ontving met de oproep om te komen helpen, gaf aan de boodschap 
goed te begrijpen. Van de ruim 4.500 mensen die gebeld werden, 
hebben ruim 3.000 daadwerkelijk de telefoon beantwoord. Een deel 
van deze mensen werd vervolgens opgeroepen om aan de praktijk-
oefening deel te nemen. 
Voor de praktijkoefening reisden honderden mensen af naar 
Dordrecht om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. Het 
scenario van de praktijkoefening betrof een zware storm waarbij het 
water in het buitendijks gebied tot 2,87 meter boven NAP stijgt, met 
een overstroming tot gevolg. De veiligheidsregio besluit de hulp van 
de burghulpverleners via het Rode Kruis netwerk in te roepen om de 
woonwijk weer bewoonbaar te maken. De groep Ready2Helpers werd 
daarbij ingezet de waterkering te versterken, een getroffen woonwijk 
weer leefbaar te maken en kunstwerken uit een buitendijks gelegen 
streekmuseum veilig te stellen. Danae Geelhoed (23) is zandzakken 
aan het vullen. De Zeeuwse wil iets voor Nederland betekenen, vertelt 
ze. “Mijn opa en oma hebben de watersnoodramp meegemaakt en 
mij er veel over verteld.” Samen helpen, lijkt de band tussen mensen 
te smeden, zelfs tussen wildvreemden. Edwin te Velde (45): “Er 
ontstond direct een kameraadschappelijke sfeer. Na de briefing zag je 
dat mensen hun eigen systeempjes op elkaar afstemden. Een initiatief 
als dit is broodnodig als je bedenkt dat we al lang geen dienstplicht 
meer hebben.” 

Tegelijk met de praktijkoefening vond er een online oefening plaats 
waaraan ruim 180 mensen deelnamen. Met Online Hulpverlening 
wil het Rode Kruis ook online in de informatiebehoefte voorzien 
van mensen die zijn getroffen of betrokken zijn bij de ramp. Tijdens 
de oefening stuurde bijna tweehonderd twitteraars berichten alsof 
ze betrokken waren bij de ramp. Online hulpverleners van het Rode 
Kruis boden via Twitter duizenden mensen hulp en gaven hande-
lingsperspectieven door te verwijzen naar publieke informatie, te 
adviseren de rampenzender aan te zetten of (fictief ) te vluchten 
naar het dak. De oefening was in Nederland tijdelijk het meest 
besproken onderwerp op Twitter.

Het netwerk is in noodsituaties een aanvulling op de noodhulp  
van ambulance, brandweer, politie en getrainde Rode Kruis-
vrijwilligers. Bij een noodsituatie komen professionele hulpdien-
sten altijd als eerste in actie. Bij grote calamiteiten worden zij  
vaak ondersteund door het Rode Kruis met teams die medische 
assistentie verlenen of bevolkingszorg bieden. “Ready2help zal 
nooit worden ingezet tijdens het zogenoemde golden hour van een 
ramp, daar heb je professionals voor”, zegt Rode Kruis-directeur Gijs 
de Vries. “Het gaat om praktische hulpverlening in de nasleep.”  
“De bereidheid bij gewone burgers om in actie te komen na een 
vervelende gebeurtenis is vaak groot, weet het Rode Kruis.”  
“De gebruikelijke eerste reactie is vaak om burgers op afstand te 
houden”, zegt De Vries. “Met Ready2help willen we kijken hoe we 
het enorme potentieel van bereid willende mensen kunnen 
benutten om de hulpverlening na rampen te verbeteren.” 

Iedereen boven de 18 jaar kan zich eenvoudig aanmelden via  
www.Ready2Help.nl. Het Rode Kruis wil het netwerk uitbreiden  
om echt het verschil te kunnen maken voor mensen in nood.

© Jerry Lampen iov Rode Kruis

http://www.Ready2Help.nl
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Kunnen we de zelfredzaamheid van 
verminderd zelfredzamen verhogen?

 ■ Tonny van de Vondervoort 
Voorzitter GGD GHOR Nederland

 ■ Hugo Backx 
Directeur GGD GHOR Nederland

Door de recente decentralisaties wonen steeds meer kwetsbare, 
verminderd zelfredzame mensen niet meer in de zorginstellingen 
maar in de wijk. Tegelijkertijd gaat de overheid steeds meer uit van 
de zelfredzaamheid van de samenleving. Dit stelt hulpverleners voor 
nieuwe uitdagingen. Hoe bereiken we de juiste groepen als de 
continuïteit van de samenleving in gevaar is en er bijvoorbeeld 
grootschalige evacuaties nodig zijn?

Door de recente veranderingen in ons zorgstelsel komen in de 
wijken meer zelfstandig wonende ouderen, gehandicapten, mensen 
met een verstandelijke beperking of met psychiatrische problemen. 
Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de 
samenleving, maar is er wel voldoende oog voor het toenemend 
aantal verminderd zelfredzamen? Als er straks aanmerkelijk meer 
minder zelfredzame mensen in de wijk wonen, stelt dit hulpdien-
sten voor de vraag of je gaat zitten wachten of de zelfredzaamheid 
van de samenleving toereikend is of dat je in gaat grijpen.

Om verminderd zelfredzamen in crisistijd te kunnen bereiken, is 
nauwe samenwerking nodig met sociale netwerken in de wijk. 
Daarvoor moeten de hulpdiensten meer wegwijs raken in het 
wijknetwerk. Zoals bijvoorbeeld de thuiszorg. Zij weten deze mensen 
te vinden en kennen ze. Dat vraagt om nieuwe verbindingen en 
aanpassing van onze crisis- en rampen opvangplannen, waar naast 
politie, brandweer en GHOR ook de gemeenten bij betrokken zijn.  
Op dit gebied is ook veel te doen aan de preventieve kant, in de 
voorbereiding. De brandweer heeft al veel ervaring opgedaan op dit 
gebied. Ook voor gemeenten zijn er diverse beleidsinstrumenten voor 
zelfredzaamheid bij rampen en crises: scholenprojecten, cursussen 
EHBO en rampenoefeningen. Maar in het proces bevolkingszorg is 
het nog moeilijk om juist de verminderd redzamen te kennen en te 
ondersteunen. Dat hebben we bijvoorbeeld onderkend in onze visie 
op zorgcontinuïteit van begin 2014.

Op dit moment wordt hierover gesproken onder de verschillende 
partijen in het Veiligheidsveld, zoals de brandweer, politie, GGD en 
gemeenten. Maar ook vrijwilligersorganisaties als het Nederlandse 
Rode Kruis met hun initiatief Ready2help en Slachtofferhulp 
Nederland. De GHOR kan hierbij een brugfunctie vervullen.  
In de visie op zorg continuïteit hebben we gesteld dat we – ook al 
zijn we niet de eerstverantwoordelijke – ondersteuning kunnen 
bieden vanuit onze netwerkkennis.

Nu de decentralisaties een feit zijn, is het belangrijk om nu de 
discussie te openen. Het is een onderwerp waar iedereen nog mee 
worstelt. De veranderingen in het zorglandschap gaan de laatste tijd 
èrg snel. Hoe voegen sociale netwerken zich en hoe wordt de 
weerbaarheid vergroot? In de participatiesamenleving zijn we 
samen verantwoordelijk voor veiligheid: de overheid, samenleving, 
ondernemers, enz. We moeten met elkaar het debat openen. Laten 
we het samen doen!

De overheid kan in het nieuwe zorgstelsel niet alle risico’s afdekken. 
Burgers moeten dat meer beseffen. We moeten ook goed kijken of 
wat gedaan wordt nog voldoet. Door de snelle veranderingen kan 
het vaker voorkomen dat de zorg af moet wijken van de standaard 
om de zorg te bieden die nodig is. In deze complexe omstandighe-
den moeten we meer gaan kijken naar uitkomsten in plaats van 
naar normen en wetgeving. Dat is ook wat de kritische burger 
vraagt. Best practices en ervaringen met betrekking tot bevorderen 
zelfredzaamheid en sociale cohesie worden momenteel nog 
nauwelijks verwerkt in beleid van hulpdiensten en gemeenten. We 
moeten op zoek naar een nieuwe balans tussen wat mensen zelf 
kunnen doen en waar de overheid een rol in kan spelen.

© GGD GHOR Nederland
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Toezicht protocol veiligheidsregio’s 
geactualiseerd
Op 26 februari 2015 is het geactualiseerd “Protocol toezicht 
op de veiligheidsregio’s” ondertekend door het hoofd van 
de Inspectie Veiligheid en Justitie, de heer Bos, en namens 
de Kring van commissarissen van de Koning door de doyen, 
CvdK Cornielje. De Inspectie en commissarissen van de 
Koning hebben hierin de afspraken voor de koude fase 
vastgelegd. Het nieuwe protocol vervangt het protocol van 
oktober 2010.

 ■ Ron de Meyer 
Provincie Zeeland

 ■ Mayke van Beek 
Inspectie Veiligheid en Justitie

De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s, de visie van de minister 
van Veiligheid en Justitie (VenJ) hierop en de ervaringen die de 
Inspectie VenJ en de commissarissen van de Koning (CvdK) de 
afgelopen jaren hebben opgedaan met het toezicht op de veilig-
heidsregio’s, hebben geleid tot een vernieuwing van het protocol. 
Het nieuwe protocol is het resultaat van zorgvuldige gezamenlijke 
voorbereiding door de Interprovinciale Commissie Openbare Orde 
en Veiligheid (ICOOV) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ). 
Op 14 januari 2015 is het protocol toegelicht aan de voorzitter van 
het Veiligheidsberaad.

Het protocol verwoordt de rol in het toezicht op de veiligheidsre-
gio’s van de Inspectie VenJ en de commissarissen van de Koning. 
Het bevat praktische afspraken, waaronder een beschrijving van de 
verschillende interventiestappen (toezichtladder). Het protocol 
borgt ook de wederzijdse informatie-uitwisseling. 

De Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ) is op grond van de Wet 
veiligheidsregio’s, onder gezag van de minister van VenJ, belast met 
het toezicht op de veiligheidsregio’s. De commissaris van de Koning 
(CvdK) kan op grond van deze wet het bestuur van de veiligheidsre-
gio een aanwijzing geven indien de taakuitvoering tekort schiet. 

Bovendien heeft de CvdK op grond van de Ambtsinstructie een rol 
bij het bevorderen van de bestuurlijke samenwerking door 
veiligheidsregio’s met andere overheden. De CvdK bevordert 
namens de minister de bestuurlijke samenwerking tussen de 
voorzitter veiligheidsregio, burgemeesters, Defensie, provinciebe-
stuur, dijkgraven en Rijksvertegenwoordigers. Ook bevordert de 
CvdK de bestuurlijke samenwerking met decentrale overheden in 
het buurland. Aangezien de CvdK zich beperkt tot het bestuursni-
veau wordt hier ook wel gesproken van “bestuurlijk toezicht”.

toezichtsladder
Het toezicht richt zich op het beoordelen van de kwaliteit van de 
taakuitvoering van de bestuursorganen en operationele diensten 
van de veiligheidsregio’s. De toezichtladder is als volgt opgebouwd. 
• Wanneer de Inspectie VenJ tekortkomingen constateert in de 

wijze waarop een veiligheidsregio haar taken uitvoert, is het 
bestuur verantwoordelijk voor het wegnemen van de geconsta-
teerde tekortkomingen. De Inspectie VenJ maakt met het bestuur 
van de veiligheidsregio (verbeter)afspraken en de termijn 
waarbinnen deze moeten zijn gerealiseerd.

• De Inspectie VenJ volgt de uitvoering van de (verbeter)afspraken. 
Indien naar haar oordeel de afspraken niet of onvoldoende 
worden nagekomen, informeert zij het bestuur van de veilig-
heidsregio hierover. 

• Als vervolgens blijkt dat de uitvoering van (verbeter)afspraken 
door de veiligheidsregio onvoldoende uitzicht biedt op 
verbetering, vindt er overleg plaats tussen de CvdK en het hoofd 
van de Inspectie VenJ over mogelijke vervolgstappen. Wanneer 
dit overleg leidt tot nadere afspraken over de uitvoering van het 
verbetertraject, ziet de Inspectie VenJ erop toe dat de veiligheids-
regio de afspraken daadwerkelijk nakomt.

• Wanneer de nadere afspraken niet of onvoldoende worden 
uitgevoerd, kan de CvdK op grond van de Wet veiligheidsregio’s 
en zijn ambtsinstructie het bestuur van de veiligheidsregio een 
aanwijzing geven. De CvdK bespreekt zijn/haar voornemen tot 
het geven van een aanwijzing met het bestuur van de veiligheids-
regio en vervolgens met de minister van VenJ. De minister dient 
in te stemmen met het geven van een aanwijzing. Het bestuur 
van de veiligheidsregio is verplicht deze aanwijzing op te volgen.

Het protocol is ter kennisgeving aan de voorzitters en directeuren 
van de veiligheidsregio’s gezonden. Bovendien is het protocol te 
vinden op www.ivenj.nl. 

© Inspectie Veiligheid en Justitie
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Peer reviews op het gebied van 
crisismanagement

 ■ Drs. Veronique Császár 
Internationaal Project Manager Falck

Een van de speerpunten van de wetgeving van de Europese Commissie 
met betrekking tot civiele bescherming (2013) is het uitwisselen van 
praktijkervaringen tussen experts en overheidsorganisaties. Een middel 
om deze kennisuitwisseling te stimuleren is de peer reviews. 

In 2013 en 2014 hebben het Verenigd Koninkrijk en Finland 
deelgenomen aan een pilot project voor de peer review. Op basis 
van deze reviews is een tweejaarlijks programma ontwikkeld dat 
wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie. Het doel van dit 
programma is om een methode te ontwikkelen voor reviews van 
nationale overheidsorganisaties binnen Europa op het gebied van 
civiele bescherming en crisismanagement. 

Naast de Europese wet- en regelgeving sluit het peer review-pro-
gramma ook aan bij de ontwikkelingen met betrekking tot het 
Hyogo Actiekader en de VN-Wereldrampenconferentie in Sendai en 
strategische ontwikkelingen na 2015.

deelnemende landen
Deelname aan de peer reviews is voor Europese lidstaten en de 
buurlanden mogelijk op vrijwillige basis. In totaal kunnen zes 
landen in 2015 en 2016 deelnemen aan een peer review. Bulgarije, 
Estland, Georgië, Polen en Turkije hebben reeds interesse getoond. 
De eerste algemene peer review is gepland in juni 2015 in Bulgarije.

De peers zijn collega-experts uit het werkveld die deelnemen op 
vrijwillige basis. Een team van 3 tot 4 personen per review wordt 
geselecteerd uit alle aanmeldingen, waarbij een divers team wordt 
samengesteld. Het team wordt begeleid door Falck en de Europese 
Commissie. Naast de kennis die experts inbrengen voor het land  
dat gereviewd wordt, zullen zij de ervaringen ook meenemen en 
toepassen in hun eigen organisatie. Kennisuitwisseling vindt  
dus op diverse niveaus plaats.

methodiek
In november 2014 is een projectgroep gestart met het ontwikkelen 
van de peer review methodiek. De methodiek wordt in opdracht van 
de Commissie ontwikkeld door Falck in samenwerking met 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Estlandse civiele 
bescherming. 

Voor de uitvoering van de peer reviews zijn vier kaders ontwikkeld: 
één voor de algemene review en drie thematische reviews. Tijdens 
de algemene review wordt naar alle aspecten van het risico- en 

crisismanagementsysteem gekeken. De thematische reviews 
hebben betrekking op risico-inventarisatie, risicomanagement 
capaciteiten en preparatie. 

Ieder kader bestaat uit een aantal hoofddoelen die beoordeeld 
worden door het peer review team. Per hoofddoel zijn voorwaarden 
gespecificeerd die aan de hand van diverse indicatoren worden 
behandeld. De methodiek is in februari 2015 met vertegenwoordi-
gers van diverse landen besproken en vastgesteld.

peer reView mission
Ter voorbereiding op de review wordt literatuuronderzoek uitge-
voerd en een onderzoeksrapport van het land opgesteld. De peer 
review duurt tussen de 4 en 12 dagen, afhankelijk van het type 
review. Naast het bestuderen van documentatie zoals wetgeving en 
beleidsdocumenten zal het team diverse belanghebbenden 
interviewen en een relevante locatie bezoeken. De resultaten 
worden vervolgens door het peer review team geanalyseerd. 
Algemene verbeterpunten, maar ook best practices worden geïdentifi-
ceerd en aangereikt in een rapportage per gereviewd land. Dit 
rapport wordt besproken tijdens een bijeenkomst met alle 
belanghebbenden uit het land. De reviews zullen bijdragen aan de 
ontwikkeling van rampenbestrijding op nationaal niveau.

Op Europees niveau zal de review een bijdrage leveren aan de 
doorontwikkeling van Europees beleid op het gebied van risico- en 
crisisbeheersing. De Europese Commissie krijgt meer inzicht op 
welke wijze EU-beleid wordt geïmplementeerd en welke zaken van 
belang zijn voor de nationale overheden. 

Meer informatie: www.eupeerreviews.eu

GUIDELINES 
PEER REVIEW

Programme for peer reviews in the 

framework of EU cooperation on 

civil protection and disaster risk 

management 2014-2016

Funded 
by the

http://www.eupeerreviews.eu
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Europese oefening in “Neverland” 

“ Er was eens een land dat Neverland heette. Op een dag beefde de aarde voor de kust van dit land met een kracht  
van 8,1 op de schaal van Richter. Het veroorzaakte een tsunami die de regio “Twente by the Sea” verwoestte.” 

 ■ Fanny de Swarte 
Mark Peters 
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum

Dit had het begin van een bizar sprookje kunnen zijn, maar het was 
het scenario van de EU-module-exercise die van 27 tot en met 31 
maart op de Safety Campus in Twente werd gehouden. Doel was om 
verschillende Europese hulpverleners met elkaar te laten oefenen, 
zodat zij in de toekomst beter met elkaar zouden kunnen 
samenwerken. 

Een belangrijk aspect van crisisbeheersing is het goed kunnen 
samenwerken met verschillende organisaties, regio’s en departe-
menten. Ten tijde van een ramp moet het helder zijn wie waarvoor 
verantwoordelijk is en hoe wordt samengewerkt. Reden voor 
uitgebreide opleiding, training en oefenprogramma’s op regionaal, 
nationaal en Europees niveau. 

31 lidstaten binnen Europa hebben afspraken met betrekking tot het 
Europees civil protection mechanisme. Alleen op verzoek van een 
regering kan dit mechanisme binnen of buiten Europa worden 
ingezet. De lidstaten mogen per verzoek bepalen of zij nationale 
capaciteiten beschikbaar willen stellen voor een bepaalde ramp. Zo 
zijn er naast andere Europeanen meerdere Nederlanders behulp-
zaam geweest op de Filipijnen na typhoon Hyaan of na de aardbe-
ving op Haïti. Vorig jaar zijn ook verschillende Europese teams 
ingezet bij diverse overstromingen in Oost-Europa. 

Buiten Europa worden deze capaciteiten aangestuurd onder de 
paraplu van de Verenigde Naties door een Europees coördinatie-
team, Union Civil Protection Team (UCPT). Binnen Europa mag  
een getroffen lidstaat zelf deze bijstand coördineren, maar kan de 
overheid er ook voor kiezen dat een UCPT haar daarbij ondersteunt. 
De coördinatie en de samenwerking van deze teams brengen extra 
uitdagingen met zich mee zoals verschillen in cultuur, werkwijze  
en taal.

In opdracht van de Europese Commissie heeft Falck, ondersteund 
door de Veiligheidsregio Twente, in het laatste weekend van maart 
een grootschalige oefening georganiseerd, waar 150 hulpverleners 
werden geoefend. Er waren Urban Search and Rescue teams (USAR-
teams) uit Estland, Zweden en Kroatië. Het UCPT bestond uit 
medewerkers van allerlei nationaliteiten en een ondersteunend team 
uit Finland. De teams moeten zelfvoorzienend zijn gedurende 7 tot 10 
dagen, zodat ze een lust en niet een last zijn voor het getroffen land.

Naast Defensie oefenden ook het Landelijk Operationeel 
Coördinatiecentrum (LOCC) en het regionaal operationeel team van 
de Veiligheidsregio Twente mee. In Nederland coördineert het 
LOCC, samen met het NCC en Buitenlandse Zaken, de internationale 
bijstandsaanvragen. Ook heeft het LOCC een rol als Host Nation 
Support. Dit houdt in dat de ontvangende natie zorg draagt voor een 
voorspoedige grensoverschrijding van de binnenkomende hulp, 
een verdeling van de binnenkomende capaciteiten en de laatste 
sitraps, zodat de binnenkomende hulp zo snel mogelijk aan de slag 
kan. De binnenkomende teams worden dan onder aansturing van 
ROT’s en COPI’s gebracht om daadwerkelijk operationele maatrege-
len te nemen.

Weer even terug naar “Neverland”. “Gedurende 4 dagen hebben de 
USAR-teams met behulp van hun reddingshonden 83 burgers (poppen en 
Lotus-slachtoffers) uit ingestorte scholen, een ingestort winkelcentrum, een 
neergestort vliegtuig en een ingestorte parkeergarage gehaald. Dit ondanks de niet 
aflatende regenbuien die Twente by the Sea gedurende die dagen teisterden. In 
overleg met ROT, LOCC en UCPT zijn een extra veldhospitaal, water purificatie 
teams en tenten bij de Europese lidstaten aangevraagd en toegezegd door onder 
andere Frankrijk, Zweden en Polen. De operatie was zo succesvol dat de lokale 
autoriteiten na 4 dagen het weer zelf afkonden. De teams zijn nat, maar moe en 
tevreden weer huiswaarts gekeerd. Na wederopbouw en de afronding van de nafase 
kunnen de burgers van “Twente” in Neverland weer lang en gelukkig leven.”
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Training mentale kracht als onderdeel 
van het vak 
Groot buiten, klein binnen, focus aanbrengen. Iedereen die 
de mentale krachttraining volgt, kent de termen. Het is 
binnen de Nationale Politie zelfs een gemeenschappelijke 
taal. En hopelijk in de toekomst ook daarbuiten.  
Want steeds meer Openbare Orde en Veiligheidssectoren 
tonen interesse. 

 ■ Sanne van der Most

Iedereen heeft ze er wel tussen zitten. Van die collega’s die altijd net 
iets later aankomen bij een aanrijding. Of die altijd als eerste de 
portofoon bedienen en collega’s voorrang geven bij een klus. Of die 
na jaren in de noodhulp ineens vragen om een baan elders in de 
organisatie. “Dat kunnen allemaal signalen zijn dat iemand niet 
lekker in zijn vel zit”, zegt George van den Berg, hoofd Kennis & 
Innovatie bij de Directie Operatiën – binnen de Politieacademie  
één van de grondleggers van de mentale krachttraining.  
“Als leidinggevende maar ook als collega’s onderling, zou je daar 
best eens wat meer op kunnen letten. Het heeft namelijk alles te 
maken met mentale weerbaarheid.”

impact Van het werk
Op verzoek van Van den Berg, ontwikkelden beroepstrainer en 
kwaliteitsmanager Ruud van de Veerdonk en arbeids- organisatie-
psycholoog Ad Martens vier jaar geleden een training gericht op de 
mentale (veer)kracht van dienders in het politievak. Een behoorlijke 
uitdaging. Want wat kun je dertigduizend ervaren frontlinie- 
mensen nu nog bieden? Van den Berg: “Het moest iets worden  
dat heel direct de uitvoering raakt en waar ze ook concreet iets aan 
hebben.” Ruud draait al jarenlang trainingen voor arrestatieteams. 
“Mét resultaat, want de tevredenheid en veerkracht binnen die 
teams is hoog.” De mentale krachttraining is een cursus van drie 
dagen met een terugkomdag, waarin een set van wetenschappelijke 
tools wordt aangereikt waardoor mensen in de frontlinie beter 
voorbereid worden op de impact van hun werk en veerkrachtiger 
kunnen optreden. Tijdens de training leren de deelnemers via 
theorie en praktijkoefeningen onder meer hoe ze beter kunnen 
focussen, visualiseren en doelen stellen. Ze krijgen een hele set aan 
tools waardoor ze zich beter bewust worden van hun eigen rol en de 
invloed van hun gedrag en gevoel op de situatie. 

beter politiewerk
“De reacties op de training zijn tot nu toe zeer positief”, zegt Van 
den Berg. “Mensen herkennen fysiek-mentale processen en voelen 
zich beter voorbereid op wat hen te wachten staat. Dit leidt 
uiteindelijk tot beter politiewerk.” Nu is het zaak om de mentale 
tools van de training ook te laten beklijven. “In de waan van de dag 

kan dat best lastig zijn”, merkt Van de Veerdonk op. “Het is te 
optimistisch om te denken dat je dat met drie dagen training en een 
terugkomdag voor elkaar hebt. Het echt borgen van de tools bereik 
je alleen als je het in de dagelijkse praktijk toepast.” Vanuit een 
landelijk team zit Van de Veerdonk als kwaliteitsmanager overal aan 
tafel om te zorgen dat de trainingsvaardigheden worden geborgd, 
dat leidinggevenden het belang erkennen en dat de tools worden 
meegenomen in opleidingen en debriefings. “We willen de tools 
integreren in de postinitiële trainingen van de politie zodat het 
gedachtegoed blijft leven. Bij voorkeur niet alleen binnen de 
politieorganisatie, maar liefst ook daarbuiten.”

gemeenschappelijke taal
Een gemeenschappelijke taal binnen de politie is één ding. Maar 
hoe mooi zou het zijn als ook andere veiligheids-, én hulpverle-
ningsdiensten diezelfde taal zouden spreken? “Als je ziet dat er bij 
de politie al meer dan vijfentwintigduizend mensen getraind zijn, 
dan ligt er bij andere organisaties nog heel wat braak terrein”, aldus 
Piet Schneider. Vanuit de politieorganisatie brengt hij het verhaal 
over de mentale krachttraining ook bij andere partijen voor het 
voetlicht. “Interesse is er absoluut. Zowel vanuit de brandweerhoek 
als vanuit de GHOR en de Veiligheidsregio’s. We worden regelmatig 
uitgenodigd om te praten. En waarom ook niet? Want ook al zijn er 
verschillen, uiteindelijk is de basis gelijk. De maatschappij is harder 
geworden. Mensen die werkzaam zijn in het veiligheidsdomein en 
de hulpverlening krijgen veel meer voor de kiezen. Daar moet je wel 
tegen opgewassen zijn. Een integrale benadering met gelijke taal en 
tools kan hier versterkend werken.”

Meer informatie: www.politieacademie.nl/weerbaarheid
Of mail naar: secretariaat.mentalekracht@politieacademie.nl

http://www.politieacademie.nl/weerbaarheid
mailto:secretariaat.mentalekracht@politieacademie.nl
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Internationale ervaringen  
weerbaarheid gebundeld

 ■ Corsmas Goemans 
Beleidsadviseur Directie Weerbaarheidsverhoging, NCTV

Recent is het boek “Strategies for supporting community 
resilience: multinational experiences” verschenen. De publicatie 
is samengesteld door deelnemers – in wisselende samen-
stelling - aan de informele Multinational Resilience Policy Group 
(MRPG), waarvan uit Nederland auteur dezes, Paul Gelton 
(directeur Weerbaarheidsverhoging NCTV) en TNO deel 
uitmaken. Doel van dit mondiale netwerk is het uitwisselen 
van kennis en ervaring over beleidsopvolging ten aanzien 
van het beleid van weerbaarheidsverhoging tegen risico’s, 
rampen en crises in de samenleving.

De deelnemers van de MRPG 
vonden het na vijf jaar tijd 
worden om hun praktijkervarin-
gen te bundelen en in bredere 
kring te delen. Het boek bevat 
internationale praktijkvoorbeel-
den en analyses van weerbaar-
heidsverhoging (community 
resilience) over hoe binnen 
nationale overheids- en 
crisisbeheersingsstructuren 
ruimte en ondersteuning wordt 
gegeven aan sub nationaal en 
lokaal niveau om de veerkracht 
tegen inbreuken op het dagelijks 
leven te vergroten. En zelfs ook 
om van onderop ruimte te bieden 
voor nieuwe kansen daartoe.

Het boek is verdeeld in 11 hoofdstukken met bijdragen van Australië, 
Israël, Nieuw Zeeland, Canada, VS en enkele Europese landen. 
Hoofdstuk 6 gaat over Nederland, waterland met focus op zelfred-
zaamheid, waarin ook bijdragen zijn opgenomen over beleidsveran-
dering bij vitale infrastructuur en de moderne dreiging cybercrime 
in combinatie met onderzoeksbevindingen.

Om de praktijkvoorbeelden en de kennis tot inspiratiebron te laten 
zijn, is het gebruik van teksten vrij van rechten. Het boek is gratis te 
downloaden op:

http://fhs.diva-portal.org/

“This collection of articles offers hope that even the most senior and accomplished leaders 
can learn together. In 2009, several policy officials self-organized to create an opportunity 
to have direct dialogue with their peers, without formality, protocol, or bureaucratic barri-
ers. … From my experiences here in Christchurch, the five themes that organized this pol-
icy exchange and are represented throughout this volume hit the mark. Emergency plans 
all too often either fail to understand or even misunderstand the nature of communities.”

Lianne Dalziel – Mayor of Christchurch, New Zealand 

“If we learn to listen to local residents, they will tell us how best to support them. 
Government has an essential role in resilience, but it is in finding new ways to be better 
partners and making it easier and more effective for residents to prepare themselves and 
recover together. What we have learned from our own experiences, and those of other 
nations, suggests that governments and citizens succeed when the whole community is 
involved.”

 W. Craig Fugate - Administrator, Federal Emergency Management Agency

“Our risks are changing, and with them we need new resilience strategies. In our case, 
learning to live with water in a new way is critical. Learning how to prepare for and recover 
quickly to cyber attacks is equally urgent. But making sure that our citizens are the center 
of our strategies is the priority. The chapters in this volume identify well how priorities 
are changing and what can and should be done in the next decade to build and sustain 
community resilience.”

Helena Lindberg – Director-General, Swedish Civil Contingencies Agency

”I had the pleasure of participating in the policy dialogues from which these chapters 
originated during a meeting in New Zealand. The focus on local community resilience 
and the challenges that governments face in supporting citizens to prepare for and recover 
from disasters is timely and conceptualized well. Case stories, drawing from interviews, 
local discussions, and even participant observations, serve as a useful method to convey 
these analytical insights to diverse audiences. The narratives invite readers to listen to local 
residents, which rehearse what the authors would like from senior policy leaders. The 
book complements the extensive scholarly work that continues to grow across the globe in 
search of improving our resilience to expanding risks.”

Haruo Hayashi – Professor, 
Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Japan

Editor: Robert Bach
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Nederlands-Belgisch 
memorandum inzet 
blusheli’s

 ■ Erwin de Hamer 
Directie Weerbaarheidsverhoging, NCTV

De Gouden Zaal wordt 
wel de mooiste zaal  
van het Mauritshuis 
genoemd. Deze zaal 
vormde op 4 maart het 
toepasselijke decor voor 
de ondertekening van 
een memorandum van 
overeenstemming over 
de inzet van Nederlandse 
blushelikopters in België. 

De ministers Opstelten en Hennis-Plasschaert van Nederland en 
Jambon van België tekenden onder het toeziend oog van de 
minister-presidenten van beide landen het memorandum. 
Nederland en België delen een aantal natuurparken. In een daarvan, 
de Kalmthoutse heide, woedde in 2011 een grote natuurbrand.  
Bij de bestrijding heeft een blushelikopter van de Koninklijke 
Landmacht assistentie verleend. Binnen Nederland gebeurt dit 
vaker. In een convenant tussen de ministeries van Veiligheid en 
Justitie, van Defensie en van de veiligheidsregio Noord- en 
Oost-Gelderland is dat in de zomer van 2014 geformaliseerd. Met 
enige regelmaat worden binnen Nederland blushelikopters gebruikt 
bij de bestrijding van natuurbranden. Eenheden van de luchtmacht 
en de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland oefenen daar 
gezamenlijk ook regelmatig op.

In België ontbreekt nog de ondersteuning door helikopters bij 
natuurbrandbestrijding, terwijl de belangen daar misschien nog 
groter zijn dan in Nederland, alleen al gelet op de omvang van de 
Ardennen. Mede gezien de goede ervaringen bij de samenwerking 
op dit punt in 2011 is besloten om die te formaliseren. Voordeel van 
dit memorandum is dat het aanvraag- en inzetprocedures vastlegt 
en daardoor een snellere inzet kan garanderen. Ook worden vragen 
over gezag, aansprakelijkheid en financiering eenduidig beant-
woord. Beide landen spreken ook af om de aanvraagprocedure 
jaarlijks te beoefenen. 

Het memorandum is een bevestiging van de goede samenwerking 
die al bestaat tussen brandweerkorpsen in Nederland en in België 
met Baarle-Nassau en Baarle-Hertog misschien wel als bekendste 
voorbeeld. Nederland heeft ook het initiatief genomen om experts 
natuurbrandbestrijding uit Nederland, België en Duitsland bijeen  
te gaan brengen.

http://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:795117/FULLTEXT01.pdf
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1. wat is het belang Van een wereldconferentie 
oVer cyberspace?

“De conferentie was de vierde in een reeks, na Londen 2011, Budapest 
2012 en Seoel 2013. Van meet af aan ging het erom zowel de onge-
kende mogelijkheden als de risico’s van cyber, internet en telecom-
municatie hoog op de politieke agenda te krijgen. Daarnaast om alle 
stakeholders erbij te betrekken – regeringen maar zeker ook het 
bedrijfsleven, de civil society, de technici en andere experts en niet te 
vergeten de eindgebruikers. Internet en aanverwante communicatie-
kanalen zijn de komende jaren goed voor een 20-25% aandeel in de 
groei van de wereldhandel. Maar daartegenover staan de toenemende 
problemen: cybercrime/spionage/oorlogvoering – helaas ook goed 
voor grote getallen. De jaarlijkse schadepost in de wereld was vorig 
jaar 400 miljard Euro, de dark numbers uiteraard niet meegeteld.
Niet voor niets gaat het om een Global Conference. Daarom ook is 
volgende keer Latijns-Amerika aan de beurt: Mexico. Het internet is 
zo sterk als de zwakste schakel. We kunnen het ons niet permitteren 
dat sommige landen achterblijven en notoir kwetsbaar zijn voor 
cybercrime en ander misbruik. Is er ergens een zwakke plek, dan heeft 
dat onmiddellijke gevolgen dwars door de wereld heen. Die zwakke 
plek is vaak niet te traceren; dat levert meteen grote problemen op bij 
de opsporing en vervolging en bij het aanpakken van landen die 
voorop lopen in cyberspionage en aanvallen op vitale sectoren in 
andere landen. Gebruik en misbruik van cyber kent geen grenzen.”

2. waarom was nederland dé aangewezen gastheer?
“Nederland is een frontrunner bij het gebruik van internet en 
telecommunicatie, in cyberbedrijvigheid, deskundigheid in het 
runnen en governance van het internet. We hebben een sterke 
cybersecurity strategie en andere landen weten van onze stevige 
publiek-private samenwerking. Centraal staat ook onze reputatie als 
het ankerpunt van vrede, gerechtigheid en internationaal recht. 
Vandaar dat juist bij ons het naast in plaats van tegenover elkaar 
stellen van cybersecurity en privacy in goede handen is. En dat 
Nederland en Den Haag de uitgelezen plek was voor diepgaande 
discussies over de toepassing van het internationaal recht in 
cyberspace. Dit alles omwille van een vrij, open en veilig internet  
– en om fragmentatie te voorkomen.”

3. wat waren uw meest opVallende erVaringen in 
de afgelopen 1,5 jaar?

“We staan nog maar aan het begin van onze alledaagse bewegingen 
door de cyber space. Nog meer dan we nu denken, zullen 

healthtech, e-education, e-government, e-democracy (on line 
stemmen), smart cities en vooral het internet of things ons dagelijks 
leven bepalen. Dat geldt overal waar je komt. Voor de voorbereiding 
ben ik, met voortreffelijke steun van onze ambassades, op alle 
continenten geweest. Het meest opvallend: bij de zogeheten digital 
divide heeft de Noord-Zuid tegenstelling minder betekenis dan die 
tussen de oudere generaties en jonge mensen die al vanaf hun 
kleutertijd in de cyberspace bezig zijn. Zogenoemde opkomende 
machten zijn allang grote mogendheden in de cyberspace – voor-
beeld: India. Sommige landen springen ineens van een forse 
achterstand naar bij de tijds online bankieren – voorbeeld: 
Tanzania. De dekkingsgraad van mobiele telefoons in veel niet-
Westerse landen ligt boven de 100% en over een aantal jaren gaat 
het internetverkeer vooral via de telefoon (en horloges).”

4. hoe kijkt u terug op de conferentie?
“Anderen hebben hun oprechte bewondering uitgesproken voor de 
voorbereiding, het verloop en de uitkomsten van de conferentie. De 
meest betrokken departementen – Buitenlandse Zaken als gastheer, 
Veiligheid en Justitie, Economische Zaken en Defensie – werkten 
uitstekend samen. Qua veiligheid: deze cyberconferentie is niet gehacked.
Een fors aantal voorbereidende seminars et cetera in verschillende 
landen, tot Australië aan toe, was cruciaal. Cyberdiplomatie avant la 
lettre. Temeer omdat daarbij steeds ook het bedrijfsleven, de civil 
society en de experts hun aandeel leverden. En zo waren er bijna 
2000 deelnemers uit alle delen van de wereld – en naast de plenaire 
sessies vele multistakeholders panels waar ook de civil society aan bod 
kwam. Nederland scoorde met haar beleid richting ethische hackers 
en met haar digital forensics. Privacy en de bescherming van persoon-
lijke data kregen de aandacht die ze verdienen. In de Chair’s Statement 
draait alles om dat vrije, open en veilige internet.
Tastbare opbrengst is onder andere de oprichting van het Global 
Forum on Cyber Expertise. Dat richt zich op capaciteitsopbouw – logisch 
want we kunnen ons geen zwakke schakels veroorloven. Meteen al 
hebben rond de dertig landen uit alle delen van de wereld, een 
groot aantal internationale organisaties (waaronder de EU, 
Afrikaanse Unie en Organisatie van Amerikaanse Staten) en 
bedrijven zich eraan gecommitteerd.

Voor Nederland is het nu zaak dit succes te bestendigen. Het Global 
Forum geeft houvast. Het Europese voorzitterschap in de eerste 
helft van 2016 biedt een prima gelegenheid om cyber hoog op de 
internationale politieke agenda te houden.”

uri rosenthal 
Special envoy cyber voor Nederlandse regering 

Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing 2015 - nr. 2


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Voorwoord
	Wat maakt cyber security anders dan informatiebeveiliging?
	Verslag NCSC One Conference
Let’s get ready!
	Naar een buitenlands internetbeleid
	Bilateraal cyberoverleg 
Nederland - Estland
	Vrij, open en veilig internet:
dé sleutelwoorden voor cyberdiplomatie
	Zes noties over digitale oorlogvoering
	Defensie versterkt slagkracht in cyber domein
	Civiel-militaire betrekkingen en internationale militaire samenwerking 
	Cyber Security Week zet Nederlandse aanpak digitale veiligheid stevig op de kaart 
	Meten is weten – 
cyberaanvallen geanalyseerd
	Kennisoverdracht tijdens de GCCS2015
	Digitale veiligheid op strategisch niveau
	We lopen graag digitaal voorop, 
maar is dat nou zo verstandig?
	Uitdagingen van de toekomst 
Zware en georganiseerde criminaliteit
	EZ start onderzoek naar economisch potentieel cyber security
	Responsible Disclosure als exportproduct
	Een publiek-private samenwerking dicht op de burger
Veiliginternetten.nl
	Het Privacy & Identity lab
	Cybersecurity Summit 2015 in het kielzog, nu blik op de toekomst
	Koninklijk bezoek
	Van GCCS2015 naar EU voorzitterschap 2016
	Actiekader Sendai 2015-2030: 
nieuw hoofdstuk duurzame ontwikkeling
	Prinses Margriet: beperk gevolgen natuurrampen door preventie
	Focus verleggen naar preventie 
	Watercrises wereldwijd grootste risico én kans
	Meer inclusieve en geïntegreerde oplossingen 
	Gemeenten leveren duurzame en kosten-
efficiënte bijdrage
	Kracht lokale mensen centraal
	Meerlaagswaterveiligheid 
in Japan
	Put dempen vóórdat 
kalf verdronken is
	Civiel-militaire-private samenwerking
	Kunstmatige Intelligentie en rampenbestrijding
	Are we on track?
	De Nederlandse aanpak
	Geloofwaardigheid afschrikkend vermogen NAVO niet langer vanzelfsprekend
	Is Europa aan het wieberen?
	Aandacht voor de flexibiliteit van GRIP
	Kabinet geeft meer ruimte aan drones voor veiligheid
	Symposium Onderwijs en crisis
	Dag van de veiligheidsregio 2015
	Eerste landelijke oefening burgerhulpnetwerk Ready2Help
	Kunnen we de zelfredzaamheid van verminderd zelfredzamen verhogen?
	Toezicht protocol veiligheidsregio’s geactualiseerd
	Peer reviews op het gebied van crisismanagement
	Europese oefening in “Neverland” 
	Training mentale kracht als onderdeel van het vak 
	Internationale ervaringen weerbaarheid gebundeld
	Colofon

	Knop 21: 
	Knop 22: 
	Knop 2: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 41: Off
	Pagina 62: Off
	Pagina 83: Off
	Pagina 104: Off
	Pagina 125: Off
	Pagina 146: Off
	Pagina 167: Off
	Pagina 188: Off
	Pagina 209: Off
	Pagina 2210: Off
	Pagina 2411: Off
	Pagina 2612: Off
	Pagina 2813: Off
	Pagina 3014: Off
	Pagina 3215: Off
	Pagina 3416: Off
	Pagina 3617: Off
	Pagina 3818: Off

	Knop 4: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 41: Off
	Pagina 62: Off
	Pagina 83: Off
	Pagina 104: Off
	Pagina 125: Off
	Pagina 146: Off
	Pagina 167: Off
	Pagina 188: Off
	Pagina 209: Off
	Pagina 2210: Off
	Pagina 2411: Off
	Pagina 2612: Off
	Pagina 2813: Off
	Pagina 3014: Off
	Pagina 3215: Off
	Pagina 3416: Off
	Pagina 3617: Off
	Pagina 3818: Off

	Knop 6: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 41: Off
	Pagina 62: Off
	Pagina 83: Off
	Pagina 104: Off
	Pagina 125: Off
	Pagina 146: Off
	Pagina 167: Off
	Pagina 188: Off
	Pagina 209: Off
	Pagina 2210: Off
	Pagina 2411: Off
	Pagina 2612: Off
	Pagina 2813: Off
	Pagina 3014: Off
	Pagina 3215: Off
	Pagina 3416: Off
	Pagina 3617: Off
	Pagina 3818: Off

	Knop 3: 
	Pagina 3: Off
	Pagina 51: Off
	Pagina 72: Off
	Pagina 93: Off
	Pagina 114: Off
	Pagina 135: Off
	Pagina 156: Off
	Pagina 177: Off
	Pagina 198: Off
	Pagina 219: Off
	Pagina 2310: Off
	Pagina 2511: Off
	Pagina 2712: Off
	Pagina 2913: Off
	Pagina 3114: Off
	Pagina 3315: Off
	Pagina 3516: Off
	Pagina 3717: Off
	Pagina 3918: Off

	Knop 5: 
	Pagina 3: Off
	Pagina 51: Off
	Pagina 72: Off
	Pagina 93: Off
	Pagina 114: Off
	Pagina 135: Off
	Pagina 156: Off
	Pagina 177: Off
	Pagina 198: Off
	Pagina 219: Off
	Pagina 2310: Off
	Pagina 2511: Off
	Pagina 2712: Off
	Pagina 2913: Off
	Pagina 3114: Off
	Pagina 3315: Off
	Pagina 3516: Off
	Pagina 3717: Off
	Pagina 3918: Off

	Knop 7: 
	Pagina 3: Off
	Pagina 51: Off
	Pagina 72: Off
	Pagina 93: Off
	Pagina 114: Off
	Pagina 135: Off
	Pagina 156: Off
	Pagina 177: Off
	Pagina 198: Off
	Pagina 219: Off
	Pagina 2310: Off
	Pagina 2511: Off
	Pagina 2712: Off
	Pagina 2913: Off
	Pagina 3114: Off
	Pagina 3315: Off
	Pagina 3516: Off
	Pagina 3717: Off
	Pagina 3918: Off

	Knop 14: 
	Pagina 40: Off
	Pagina 421: Off
	Pagina 442: Off
	Pagina 463: Off
	Pagina 484: Off

	Knop 16: 
	Pagina 40: Off
	Pagina 421: Off
	Pagina 442: Off
	Pagina 463: Off
	Pagina 484: Off

	Knop 18: 
	Pagina 40: Off
	Pagina 421: Off
	Pagina 442: Off
	Pagina 463: Off
	Pagina 484: Off

	Knop 15: 
	Pagina 41: Off
	Pagina 431: Off
	Pagina 452: Off
	Pagina 473: Off

	Knop 17: 
	Pagina 41: Off
	Pagina 431: Off
	Pagina 452: Off
	Pagina 473: Off

	Knop 19: 
	Pagina 41: Off
	Pagina 431: Off
	Pagina 452: Off
	Pagina 473: Off

	Knop 8: 
	Pagina 48: Off
	Pagina 501: Off
	Pagina 522: Off
	Pagina 543: Off
	Pagina 564: Off
	Pagina 585: Off
	Pagina 606: Off
	Pagina 627: Off
	Pagina 648: Off
	Pagina 669: Off

	Knop 10: 
	Pagina 48: Off
	Pagina 501: Off
	Pagina 522: Off
	Pagina 543: Off
	Pagina 564: Off
	Pagina 585: Off
	Pagina 606: Off
	Pagina 627: Off
	Pagina 648: Off
	Pagina 669: Off

	Knop 12: 
	Pagina 48: Off
	Pagina 501: Off
	Pagina 522: Off
	Pagina 543: Off
	Pagina 564: Off
	Pagina 585: Off
	Pagina 606: Off
	Pagina 627: Off
	Pagina 648: Off
	Pagina 669: Off

	Knop 9: 
	Pagina 49: Off
	Pagina 511: Off
	Pagina 532: Off
	Pagina 573: Off
	Pagina 594: Off
	Pagina 615: Off
	Pagina 636: Off
	Pagina 657: Off
	Pagina 678: Off

	Knop 11: 
	Pagina 49: Off
	Pagina 511: Off
	Pagina 532: Off
	Pagina 573: Off
	Pagina 594: Off
	Pagina 615: Off
	Pagina 636: Off
	Pagina 657: Off
	Pagina 678: Off

	Knop 13: 
	Pagina 49: Off
	Pagina 511: Off
	Pagina 532: Off
	Pagina 573: Off
	Pagina 594: Off
	Pagina 615: Off
	Pagina 636: Off
	Pagina 657: Off
	Pagina 678: Off

	Knop 25: 
	Knop 24: 
	Knop 23: 
	Knop 26: 
	Knop 28: 


