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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 dinsdag 11 juni jl. is de heer W. (Wiebe) Draijer officieel benoemd als lid van de raad. Wiebe Draijer
is voorzitter van de groepsdirectie van de Rabobank en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van
Banken en nu tevens lid van de raad namens de financiële sector. Tijdens de raadsvergadering van 13
juni jl. is ook kort stil gestaan bij het aanstaande vertrek van Martin Wijnen, nu hij onlangs is benoemd
tot Commandant Landstrijdkrachten. Dhr. Generaal-majoor Onno Eichelsheim, plaatsvervangend
Commandant der Strijdkrachten, is sinds eind juni de opvolger van Wijnen in de raad. Een volledig
overzicht met de samenstelling van de raad is te raadplegen op de website van de CSR.
Reactie CSR op het CSBN 2019: ‘Digitale transformatie vraagt leiderschap en holistische visie’
De Cyber Security Raad (CSR) herkent het beeld zoals beschreven in het Cybersecuritybeeld Nederland
(CSBN) 2019. Het rapport concludeert dat onze huidige maatschappij in al haar facetten afhankelijk is
van digitale technologie en van netwerken. Die onderlinge verbondenheid is belangrijk, maar maakt
ons ook kwetsbaar. De digitale dreigingen zijn daarmee permanent, overal en nemen toe in omvang
en gevolg; maatschappelijke en economische ontwrichting ligt op de loer met alle gevolgen van dien.
Cybersecurity is een cruciale randvoorwaarde voor een soepel verloop van de steeds verdergaande
digitale samenleving; men moet betrouwbaar en veilig met elkaar kunnen samenwerken en
samenleven. De digitale transformatie vraagt volgens de raad om leiderschap en een holistische visie
op de vraagstukken die hierbij komen kijken waarbij een ieder zijn verantwoordelijkheden neemt.
BNR Nieuwsradio heeft in een radio-interview met covoorzitter Hans de Jong aandacht besteed aan
het persbericht dat de raad heeft gestuurd met daarin de reactie van de raad op het CSBN 2019.
Onder de titel ‘Nederland veel te traag met aanpak cybersecurity’ is een bericht over het radiointerview en een link naar de podcast van het interview terug te lezen en te luisteren op de website
van BNR Nieuwsradio.

NCS3 genomineerd voor de Computable Awards 2019
ICT-vakblad Computable heeft tien opleiders genomineerd voor de Computable Awards 2019 in de
categorie Opleider van het Jaar, waaronder de NCS3. De summer school is een initiatief van de raad
naar aanleiding van het advies ‘Cybersecurity in onderwijs en bedrijfsleven’ dat de raad in november
2015 heeft gegeven. De NCS3 draagt bij aan het oplossen van het tekort aan cybersecurityprofessionals. Er is ook een challenge aan verbonden waarbij de winnaars advies mogen uitbrengen
aan de Cyber Security Raad. Voor de algemene jury van de Computable Awards 2019 was dit reden
om de NCS3 te nomineren.
Cybersecurity Health Check
In september 2018 is de Cybersecurity Health Check gelanceerd, een instrument ontwikkeld voor
middelgrote bedrijven om met cybersecurity aan de slag te gaan. Tevens kan het instrument gebruikt
worden door accountants om het gesprek op dit onderwerp aan te gaan. De Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft het instrument onder haar vlag gepubliceerd en
verspreid onder hun leden. Vervolgens zijn ook de Samenwerkende Register Accountants (SRA) en de
middelgrote accountancykantoren in de praktijk aan de slag gaan met de health check. De SRA heeft
onderzoek uitgevoerd onder haar leden naar de bekendheid met het instrument. Aan het onderzoek
hebben 122 respondenten van verschillende kantoren meegedaan. Onder de respondenten is 46,7%
bekend met de Cybersecurity Health Check. In totaal geeft 40% van de respondenten aan positief te
zijn over het feit dat het instrument is ontwikkeld en er gebruik van te willen maken. Daarnaast geeft
33% van de respondenten aan positief te zijn dat het is ontwikkeld, maar nog niet weet hoe het
instrument toe te passen. De raad heeft nog regelmatig contact met onder andere de NBA en de SRA.
Eind dit jaar wordt bekeken of de Cybersecurity Health Check nog aanpassingen behoeft.
CSR In de media
Naast het radio-interview op BNR Nieuwsradio waarin aandacht werd besteed aan de reactie van de
raad op het CSBN 2019 is onlangs ook een interview gepubliceerd in de derde editie van dcypher
magazine met raadsleden Lokke Moerel en Bibi van den Berg. Onder de titel ‘Een cyber hub als
bijenkorf voor multidisciplinaire samenwerking’ pleiten Moerel en Van Den Berg voor de oprichting
van een Cyber onderzoeksinstituut waarin de samenwerking tussen publieke en private partijen
duurzaam verankerd wordt. Het volledige interview is terug te lezen op zowel de website van dcypher
(pag. 4 en 5) als op de website van de CSR.
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