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Over de CSR
• Onafhankelijk en strategisch adviesorgaan van het kabinet en 

bedrijfsleven als het gaat om cybersecurity in Nederland

• Bestaat uit 18 leden (7 privaat-7 publiek -4 wetenschap) 

• Strategische benadering cybersecurity vraagstukken

• Opgericht in 2011 door de toenmalige minister van Veiligheid en 
Justitie

• Strategische adviezen

• Wetenschappelijk onderzoek

• Handreikingen cybersecurity

• Boardroom meetings



“Leadership is about creating 
the change you believe in”

 De raad levert een bijdrage aan een open, 
veilig en welvarend digitaal Nederland 
door het gevraagd of ongevraagd 
adviseren van het kabinet en het 
bedrijfsleven (via het kabinet) op het 
gebied van cybersecurity. 

 De raad signaleert trends en nieuwe 
technologische ontwikkelingen en vertaalt 
dit, waar nodig, naar potentiёle 
maatregelen om Nederland weerbaarder 
te maken tegen cyberaanvallen en de 
kansen te verzilveren die een digitaal 
veilige economie biedt.



Welke private domeinen zijn in 
de raad vertegenwoordigd?

• VNO-NCW – Ondernemingsorganisatie voor 
ondernemers en hun medewerkers

• FME  - ondernemersorganisatie voor de 
technologische industrie

• Nederland ICT - de branchevereniging van de
ICT-sector (inclusief NGO’s)

• CIO Platform - onafhankelijke vereniging van 
eindverantwoordelijken voor digitalisering en/of ICT 
van private en publieke organisaties in Nederland

• ECP, Platform voor de Informatiesamenleving 
(klanten/eindgebruikers)

• Energiesector: vitale infrastructuur

• Zorgsector



Welke publieke domeinen zijn 
in de raad vertegenwoordigd?

• Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV) 

• Nationale Politie

• College van procureurs-generaal / Openbaar 
Ministerie 

• Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

• Ministerie van Defensie

• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

• Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties



Welke wetenschappers zijn in 
de raad vertegenwoordigd?

• Hoogleraar Cybersecurity Governance verbonden aan 
het Institute of Security and Global Affairs van 
Universiteit Leiden

• Hoogleraar Cybersecurity TU Delft

• Hoogleraar Computerbeveiliging Radboud Universiteit 
Nijmegen

• Senior Of Counsel Morrison & Foerster LLP, 
Hoogleraar Universiteit Tilburg



Over publiek-private samenwerking

80% van de digitale infrastructuur is in handen van de private sector.

Succes zit in het proces:  publiek-private-wetenschappelijke benadering 
van oplossingen.

Kennis is schaars!

Slimme coalities bouwen is wat de ‘bad guys’ (het beste) doen.

Cybersecurity gaat over kansen. Het gaat om onze vrijheid en welvaart.

Ontwikkel een internationaal (EU/NATO/WEF) gedragen visie op tactisch 
en strategisch niveau.

“Cybersecurity vraagt om een actieve samenwerking, 
coördinatie en sturing tussen de overheid, de private 

partijen en de wetenschap. Groot helpt klein voor 
digitale veiligheid.”



Welke ontwikkelingen 
zagen we tot dusver?

Bewustwording en 
verantwoordelijkheid

 Informatie-uitwisseling

 Fragmentatie

Heden vs toekomst

 IoT /PCS / nieuwe technologieёn/
digitale verstoringen

Opleiding en cyberspecialisten

 EU 



Cybersecuritybeeld Nederland 2018 (CSBN 2018)



Adviezen

 Informatie-uitwisseling

o Landelijk dekkend stelsel van 
informatieknooppunten

 Cybersecurity-handreikingen voor organisaties

o Cybersecurity is een verantwoordelijkheid 
van de boardroom

o Digitale zorgplichten

o Cybersecurity Health Check

 Internet of Things (IoT)

o Handhaving en toezicht, wetgeving en 
certificering

 Onderwijs

o structurele aandacht voor digitale 
opvoeding in het onderwijs 

o groeiend tekort aan cyberspecialisten

 Europa

o IOT



RESULTATEN 
Awareness en accountability 
 Adviesbijeenkomsten voor boardroomleden 
 Handreiking cybersecurity voor de bestuurder
 handreiking voor bedrijven op het gebied van cybersecurity: 'Ieder bedrijf heeft zorgplichten' 
 Cybersecurity Health Check 
 CSR Magazine

Informatie-uitwisseling 
 Digital Trust Centre  (DTC)
 Publiek-Private Participatie voor nationale 

informatie-uitwisseling 
 Health check  

IOT 
 Roadmap Digital Safe Hard- en Software (DVHS)

Onderwijs
 ‘Digitale geletterdheid’ wordt vanaf 2021 geїntegreerd in het kerncurriculum. 
 National Cyber Security Summer School (NCS3)



Adviezen CSR in 2019

Nieuwe technologieën

Meldplicht Datalekken

Industrial Automation & Control Systems 
(IACS)

Evaluatie rapport Verhagen



Rapport Verhagen

 Overheid, organisaties en burgers hebben een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid in het 
beschermen van onze economie, welvaart en 
maatschappij.

 Centrale aansturing is noodzakelijk en de overheid
heeft hierin een belangrijke (voorbeeld)rol door 
het benoemen van een hoge functionaris voor 
cybersecurity.

 Een maatstaf voor overheid, bedrijven en 
organisaties is om structureel 10 procent van het 
IT-budget te investeren in cybersecurity.

 Cybersecurity vraagt ook om een actieve 
samenwerking en coördinatie en sturing tussen 
de overheid, de private partijen en de wetenschap. 
Groot helpt klein voor digitale veiligheid.

 Investeren in het versterken van de digitale 
vaardigheden van Nederlandse burgers is 
essentieel.



Cybersecurity Health Check

 Middelgrote en kleinere ondernemingen moeten 
ondersteund worden bij het invullen van hun 
verantwoordelijkheden. De Cybersecurity Health 
Check is een belangrijk instrument hiervoor.

 Accountants hebben een belangrijke rol om het 
belang van cybersecurity aan de orde te stellen bij 
bedrijven. Dit kan onder andere met de health check.

 De health check is op initiatief van de raad  
ontwikkeld door de vier grote 
accountantsorganisaties Deloitte, EY, KPMG en PwC .

 De NBA heeft de health check onder haar vlag 
gepubliceerd en verspreid onder hun leden. Ook de 
SRA en vijf middelgrote accountantskantoren hebben 
meegewerkt aan dit initiatief.



Vragen?


