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Deze nieuwsbrief verstrekt op hoofdlijnen informatie over de activiteiten van de Cyber Security Raad
(CSR) in de afgelopen drie maanden.
Nieuwe samenstelling raad
Op 1 februari jl. is Pieter-Jaap Aalbersberg begonnen als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid (NCTV) bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met ingang van deze maand is PieterJaap Aalbersberg eveneens gestart als covoorzitter van de raad. In december vorig jaar is ook Hans de
Jong gestart als covoorzitter van de raad namens VNO-NCW. Hij heeft daarmee het spreekwoordelijke
stokje overgenomen van Jos Nijhuis. Tijdens de raadsvergadering van 28 maart jl. werden ook de
nieuwe raadsleden Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Martin Wijnen (Defensie) welkom
geheten. Martin Wijnen volgt Sebastian Reyn op. Tijdens de raadsvergadering is kort stil gestaan bij
zijn vertrek alsook bij het vertrek van Ruben Wenselaar. Ze werden bedankt voor hun inzet in de
afgelopen periode.
Bezoek Saskia Bruines, wethouder OKI gemeente Den Haag
Op 13 februari jl. hebben verschillende leden van de subcommissie onderwijs van de raad en
afgevaardigden van het OM (Lodewijk van Zwieten) en het ECP (Marjolijn Bonthuis) een bezoek
gebracht aan Saskia Bruines, wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, Internationaal (OKI) van de
gemeente Den Haag. Doel van dit gesprek was om te verkennen of de gemeente Den Haag een
voortrekkersrol wil spelen voor cybersecurityonderwijs in het Haagse basis- en voortgezet onderwijs.
De subcommissie Onderwijs maakt zich zorgen over de lange periode die ontstaat tussen nu, de
datum waarop digitale geletterdheid zal worden opgenomen in de kerndoelen en eindtermen van het
primair en voortgezet onderwijs (naar verwachting 2021) en de daadwerkelijke datum waarop scholen
de curriculum wettelijk geïmplementeerd dienen te hebben. Daarnaast is het de vraag of docenten
voldoende geëquipeerd worden om digitale geletterdheid te onderwijzen. De gemeente Den Haag en
de raad gaan gezamenlijk de mogelijkheden verkennen om de inhoud van de leerlijn digitale
geletterdheid uit het nieuwe curriculum te vertalen naar bijscholingsprogramma’s voor docenten in
het basis- en voortgezet onderwijs in de vorm van een pilot. De raad neemt hierin een aanjagende rol
bij het motiveren en stimuleren van relevante partijen en uitgevers om het materiaal te ontwikkelen.

E-healthweek
In de week van 21 t/m 26 januari vond de e-healthweek plaats. Tijdens deze week vonden diverse
activiteiten plaats door en voor organisaties die willen laten zien wat e-health is, partijen die meer
willen weten over het gebruik van e-health, of tegen belemmeringen aanlopen en daar iets aan willen
doen. In een videoboodschap die (voormalig) raadslid Ruben Wenselaar namens de raad heeft
gepubliceerd op Twitter, vroeg Wenselaar aandacht voor het belang van cybersecurity bij
e-healthtoepassingen. “Een verantwoordelijkheid van elke zorgbestuurder”, aldus Wenselaar. De
videoboodschap is terug te zien op de website van de CSR.
Cyber Security Raad Denemarken
Op woensdag 6 maart jl. is in Denemarken een Cyber Security Raad gelanceerd. Eind april ontvangt de
secretaris van de CSR een aantal afgevaardigden van de Deense raad om over de Deense en
Nederlandse aanpak te spreken. Sinds 2016 is de secretaris met tussenpozen in gesprek geweest met
de Deense initiatiefnemers.
CSR In de media
Digitale bedreigingen zijn aan de orde van de dag. Ook in de zorgsector zijn de uitdagingen groot. Zo
wisten criminelen met de WannaCry-ransomware medio 2017 onder andere meerdere Britse
ziekenhuizen plat te leggen. Hoe is het gesteld met de digitale veiligheid in Nederland? Welk effect
kunnen dreigingen hebben op de zorgsector en wat kan hieraan gedaan worden? Daarover is in het
februarinummer van het vakblad ICT & Health een interview gepubliceerd met raadsleden Hans de
Jong, covoorzitter van de raad namens VNO-NCW en president Philips Nederland en Ruben
Wenselaar, (voormalig) lid van de raad namens de zorgsector en voorzitter van de Raad van Bestuur
van zorgverzekeraar Menzis. Het artikel is tevens op zowel de websites van de CSR en ICT & Health
terug te lezen.
Het Financieele Dagblad besteedde afgelopen maand aandacht aan het belang van cybersecurity bij
het Internet of Things. Reden hiertoe is dat het Europees Parlement met een ruime meerderheid
akkoord is gegaan om apparaten als veiligheidscamera's, op afstand bedienbare lampen en andere
slimme apparaten die niet hackbaar zijn, te voorzien van een 'goedgekeurd'- stickertje. Daardoor
wordt het voor kopers makkelijker om apparaten die met internet verbonden worden en wél te
hacken zijn, links te laten liggen. Hierover ging het FD onder andere in gesprek met raadslid Michel van
Eeten. Het artikel is op zowel de website van de CSR als de website van het FD terug te lezen.
Nieuwe publicaties
 CSR Jaaroverzicht 2018 (pdf)
 CSR Annual Report 2018 (pdf)
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