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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 het CSR Diner van 16 oktober jl. is officieel afscheid genomen van covoorzitter Dick Schoof.
Patricia Zorko, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur
cybersecurity bij de NCTV, zal tijdelijk de rol van covoorzitter in de raad van hem overnemen. Jos Nijhuis,
lid van de raad namens VNO-NCW, zal nog tot het eind van dit jaar aanblijven als covoorzitter namens de
private sectoren. Tijdens het diner werd ook Marc van der Linden, CEO en voorzitter van de Raad van
bestuur bij Stedin Holding N.V., welkom geheten als nieuw raadslid. Hij volgt Ben Voorhorst op als raadslid
namens de vitale sectoren. Een volledig en actueel overzicht van de raadsleden vindt u op de website van
de CSR.
Nieuwe editie CSR Magazine
In september is een nieuwe editie van CSR Magazine verschenen. Het magazine staat dit jaar geheel in het
teken van de thema’s uit de CSR Meerjarenstrategie 2018-2021, te weten regie en sturing, groeiende
(digitale) afhankelijkheid, handhaving en toezicht en nieuwe technologieën. Verschillende
topfunctionarissen en wetenschappers uit overheid en bedrijfsleven geven in dit magazine vanuit hun
eigen expertise een visie op hoe we hier in Nederland, Europa en wereldwijd vorm aan kunnen geven,
waaronder Herna Verhagen (PostNL), Melissa Hathaway (leading expert in cyberspace policy and
cybersecurity), Troels Oerting (Global Centre for Cybersecurity) en Lousewies van der Laan (ICANN).
Cybersecurity Health Check
Op verzoek van de raad hebben de vier grote accountantsorganisaties Deloitte, EY, KPMG en PwC de
Cybersecurity Health Check ontwikkeld, een instrument voor middelgrote bedrijven om met cybersecurity
aan de slag te gaan. Tevens kan de health check gebruikt worden door accountants om het gesprek op dit
onderwerp aan te gaan. De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft dit
instrument vorige maand onder haar vlag gepubliceerd en verspreid onder hun leden. Ook de SRA
(Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten) en vijf middelgrote
accountantskantoren werken mee aan dit initiatief. De Cybersecurity Health Check is tevens te vinden op
de website van het Digital Trust Center (DTC).

CSR Advies ‘Numeri Fixi’
Eind juli van dit jaar heeft de raad advies uitgebracht aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) inzake de afschaffing van numeri fixi-systemen bij een aantal universiteiten.
Verschillende universiteiten hebben aangegeven de studentengroei voor de studie kunstmatige
intelligentie en aanverwante studies als data science en business analytics vanwege capaciteitsproblemen
niet meer aan te kunnen. De raad vindt dit een ongewenste en zorgelijke ontwikkeling. De sterke groei van
de digitale economie zorgt voor een nijpend tekort aan IT- en aanverwante specialisten. Inmiddels heeft
de raad reactie van de minister van OCW ontvangen waarin ze haar zorg deelt over de beschikbaarheid
van voldoende hoger opgeleiden in de ICT en andere technische sectoren die belangrijk zijn voor de
toekomst van Nederland.
NCS3 Cybersecurity Summerschool
In de week van 20 augustus dit jaar vond de derde editie van de NCS3 Cybersecurity Summerschool plaats.
Traditiegetrouw vond tijdens deze week ook de CSR Challenge plaats. Tijdens deze challenge gingen de
studenten in groepen de competitie met elkaar aan voor het beste strategische beleidsadvies aan de raad.
De groep met het beleidsadvies voor de sector manufacturing heeft de challenge van dit jaar gewonnen. In
dit advies gaven zij hun visie op hoe quantum computing in te zetten voor de cybersecurity van deze
sector. Het winnende team is uitgenodigd voor de raadsvergadering op 29 november dit jaar om met de
raad in gesprek te gaan over relevante onderwerpen op het vlak van cybersecurity.
Onderzoeksrapport Digitale Hygiëne in Nederland
Onlangs heeft de GDI.Foundation in opdracht van de NCSC een rapport gepubliceerd over de digitale
veiligheid van Nederland. In dit rapport is het ‘Nederlandse digitale landschap’ in kaart gebracht om zo de
digitale belangen van Nederland beter te kunnen inschatten. Het NCSC gebruikt de resultaten van dit
onderzoek om de impact van cyberincidenten beter in te schatten en haar adviezen meer toe te spitsen. In
dit advies onderschrijft de GDI.Foundation het advies voor onafhankelijke monitoring van gehackte en
kwetsbare IoT-apparaten, uit het IoT-advies van de raad.
CSR In de media
De publicatie van het CSR Advies inzake afschaffing Numeri Fixi en ook de Cybersecurity Health Check
heeft in de media de nodige publiciteit opgeleverd. Zo vond onder andere een radio-interview plaats met
raadslid Ineke Dezentjé op Radio 1 en bij BNR Nieuwsradio. De publicatie van de Cybersecurity Health
Check leverde onder andere een artikel op in Het Financieele Dagblad, zowel op de website als in de krant.
Ook diverse andere landelijke media en vakmedia hebben aandacht aan beide onderwerpen besteed.
Nieuwe publicaties
 Cybersecurity Health Check – Nederlands (pdf)
 Cybersecurity Health Check – Engels (pdf)
 CSR Magazine, Jaargang 4, nummer 1, september 2018 (pdf)
 CSR Adviesbrief inzake opheffing 'Numeri Fixi’(pdf)
 CSR advice letter concerning the abolition of enrolment restrictions (pdf)
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