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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
Tijdens de CSR-vergadering van 21 september jl. is er onder andere informeel afscheid van genomen
van covoorzitter Eelco Blok. Dit najaar organiseert de raad een symposium over Internet of Things in
het kader van zijn afscheid. Jos Nijhuis neemt het stokje van Eelco Blok over en is per direct de nieuwe
covoorzitter namens VNO-NCW. Ook werden twee nieuwe leden van de CSR gepresenteerd, te weten
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (voorzitter FME), lid van de raad namens FME, en Ruben
Wenselaar (voorzitter van de Raad van bestuur van Menzis), lid namens de zorgsector. Een volledig en
actueel overzicht van de raadsleden vindt u op de website van de CSR.
Te verwachten adviezen en publicaties.
Ook is tijdens de vergadering van 21 september jl. inhoudelijk gesproken over het conceptadvies
Internet of Things. Dit advies wordt inhoudelijk nog op een aantal punten aangepast en zal zeer
binnenkort verschijnen.
Op zaterdag 28 oktober verschijnt de special ‘Digitalisering van de overheid’. Deze special wordt
verspreid via Elsevier in een oplage van 80.000 exemplaren. In deze uitgave is een column van de CSR
opgenomen uit naam van Jos Nijhuis (covoorzitter), CEO Schiphol Group en lid van CSR namens VNONCW. Zodra de uitgave is verschenen, zal de column ook op de website van de CSR te lezen zijn.
CSR Jaaroverzicht 2016
De CSR heeft in september het CSR Jaaroverzicht 2016 gepubliceerd. De publicatie bevat een
overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Het jaaroverzicht is te vinden op de pagina
publicaties. Een fysiek exemplaar van het CSR Jaaroverzicht 2016 is per mail aan te vragen via
info@cybersecurityraad.nl. Ook de Engelse vertaling van het jaaroverzicht is beschikbaar. Deze is
alleen digitaal beschikbaar en te downloaden via de website.

Opvolging afspraken staatssecretaris Dekker n.a.v. CSR-advies Onderwijs
Bureau Secretaris is in gesprek gegaan met respectievelijk het ministerie van OCW en curriculum.nu
(tijdelijke organisatie die werkt aan de herziening van het landelijk curriculum in het primair en voortgezet
onderwijs). Tijdens dit gesprek zijn de mogelijkheden verkend om opvolging te geven aan de afspraak die
met staatssecretaris Dekker is gemaakt om met kennis en kunde bij te dragen aan de invulling van het vak
‘digitale geletterdheid’ in het nieuwe curriculum naar aanleiding van het advies 2032 (onder leiding van
Paul Schnabel).In het proces van de curriculumwijziging zijn er in 2018 verschillende momenten om met
kennis en kunde vanuit het bedrijfsleven en initiatieven/lesprogramma’s op het terrein van cybersecurity
bij te dragen. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid verkend om met (een deel van) de coördinatiegroep
Platform 2032 in gesprek te gaan, hierin zijn o.a. de voorzitters van de PO-Raad, VO-Raad en
Onderwijscoöperatie vertegenwoordigd.
National Cyber Security Summer School (NCSC3)
Na een succesvol eerste jaar in 2016 is ook dit jaar de Summer School georganiseerd. Deze vond plaats van
21 tot en met 25 augustus jl. op verschillende locaties in het land. De organisatie lag dit jaar volledig in
handen van dcypher en CGI in samenwerking met Nederland ICT, Nationaal Cyber Security Centrum en
nog een aantal andere enthousiaste partners. Vanuit het Bureau Secretaris is inhoudelijk advies gegeven
over de inhoud en opzet.
Net als vorig jaar was er dit jaar ook de CSR Challenge dat nu geheel in het teken stond van de inzet van
nieuwe technologieën. De studenten hebben zich onder begeleiding van mentoren gebogen over de vraag
hoe we in Nederland nieuwe technologieën in kunnen zetten voor de cybersecurity van de Nederlandse
vitale sectoren. De groep met het beleidsadvies 'Toepassing blockchain in de voedings- en
landbouwsector' heeft de challenge van dit jaar gewonnen en mochten hun advies op donderdag 21
september jl. presenteren aan de raad. Na afloop van de presentatie kregen de studenten een certificaat
uitgereikt door de covoorzitters.
CSR-advies ‘Naar een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten’
Het CSR-advies ‘Naar een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten’ is op woensdag 5 juli jl.
aangeboden aan de minister van EZ, de staatssecretaris van VenJ, de korpschef Nationale Politie, het
College van procureurs-generaal, de voorzitter VNO-NCW, de voorzitter van MKB Nederland, de voorzitter
van Nederland ICT, de voorzitter van het CIO Platform Nederland en de voorzitter van de Raad van Bestuur
van de Kamer van Koophandel. Kernboodschap van het advies is dat Nederland moet beschikken over een
landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten. Informatie over cybersecurity moet voor alle
organisaties in Nederland op eenvoudige wijze toegankelijk zijn. Gelijktijdig met het aanbieden van het
advies is een mediatraject in gang gezet. Dit heeft tot veel mediaresultaat geleid.

