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Deze nieuwsbrief verstrekt op hoofdlijnen informatie over de activiteiten van de Cyber Security Raad (CSR)
in de afgelopen drie maanden.
Advies CSR naar aanleiding van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)
Op 25 juni jl. heeft de raad zijn advies inzake de NCSA 'Naar een open, veilig en welvarend digitaal
Nederland' persoonlijk aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Een kopie van het advies is
gestuurd naar de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Economische Zaken en Klimaat en
naar VNO-NCW. Het advies bevat aanbevelingen voor de NCSA over waar de komende jaren de focus op
moet liggen en welke onderwerpen uit de agenda nadere aandacht verdienen. De raad dringt aan op een
integrale aanpak. In dit kader omarmt de raad het voorstel voor de Cybersecurity Alliantie. Een integrale
aanpak is essentieel en de wetenschap heeft daarin een onmisbare positie. Onlangs verscheen ook de
Nederlandse Digitaliseringsstrategie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met 24
bijbehorende ambities waarmee het kabinet bijvoorbeeld het verdienvermogen van Nederland verder wil
versterken. Het is daarom des te belangrijker dat de randvoorwaarden voor economisch succes goed
worden geborgd: veiligheid, vertrouwen en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur.
Cybersecuritybeeld Nederland 2018
CSR herkent zich in het beeld dat de omvang en ernst van de digitale dreiging in Nederland nog steeds
aanzienlijk zijn en zich blijven ontwikkelen. De weerbaarheid staat onder druk door de complexiteit en
connectiviteit van de digitale infrastructuur. Incidenten binnen Nederland en Europa hebben in de
afgelopen jaren laten zien dat digitale aanvallen een grote impact op de samenleving kunnen hebben.
Volgens de CSR onderstreept dit de noodzaak om te blijven investeren in onze digitale veiligheid.
CSR ondersteunt de nieuwe Cybersecurity Research Agenda (NCSRA III)
De raad heeft besloten de NCSRA III, die op 5 juni jl. is gepubliceerd, volledig te ondersteunen. De raad
hecht grote waarde aan het vergroten van de beschikbare kennis en kunde op het terrein van digitale
veiligheid en is van mening dat wetenschappelijk onderzoek op het vlak van cybersecurity een belangrijke
bijdrage levert aan de kennispositie van Nederland. De NCSRA III draagt hieraan bij.

CSR juicht lancering Digital Trust Center (DTC) toe
De CSR onderschrijft het belang van de komst van het nieuwe DTC. In het advies ‘Naar een landelijk
dekkend stelsel van informatieknooppunten’ dat de raad vorig jaar in juli uitbracht, pleitte de raad al voor
de snelle komst van het DTC. Het centrum draagt volgens de raad bij aan een goede informatievoorziening
en helpt de digitale weerbaarheid van alle bedrijven in Nederland te verhogen. Informatie over
cybersecurity moet immers voor alle organisaties in Nederland op eenvoudige wijze toegankelijk zijn.
Derde editie National Cyber Security Summer School (NCS3) eind augustus van start
Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus dit jaar vindt de derde editie plaats van de NCS3.
Inmiddels zijn 90 kandidaten toegelaten tot de summer school en is de inschrijving gesloten. De NCS3 is
een initiatief van de CSR naar aanleiding van het advies ‘Cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’. De
jeugd is onze toekomst en de digitale toekomst moet veilig worden gesteld. Dat kan onder andere door te
zorgen voor voldoende cybersecurityprofessionals. De summer school dient als stimulans voor studenten
om als cybersecurity-expert aan de slag te gaan.
CSR erkent belang initiatief ‘Samen Digiwijzer’
De raad erkent het belang van het initiatief ‘Samen Digiwijzer’ en hoopt dat meerdere partijen zich aan
willen sluiten bij dit initiatief. De partners van ‘Samen Digiwijzer’ willen alle kinderen in Nederland gelijke
kansen bieden om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. De raad is van mening dat de jeugd onze
toekomst is en dat vraagt meer structurele aandacht voor digitale opvoeding in het onderwijs. ‘Samen
Digiwijzer’ draagt hier aan bij. Het is een initiatief van CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet en wordt
ondersteund door diverse partners.
Oratie Bibi van den Berg
De raad feliciteert Bibi van den Berg met haar oratie 'De cyberrevolutie: pak me dan als je kan' die zij op 8
juni jl. gehouden heeft.
CSR In de media
 Interview met Michel van Eeten over Internet of Things in iBestuur Magazine
 Noodklok over Nederlandse braindrain bij cybersecurity, interview met Bibi van den Berg in Het
Financieele Dagblad en op BNR Nieuwsradio
Nieuwe publicaties
 'Naar een open, veilig en welvarend digitaal Nederland', Advies CSR naar aanleiding van de
Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA)
 Handreiking Cybersecurity voor de Bestuurder (herziene versie)
 Cybersecurity Guide for Boardroom members (revised version)
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