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4 Trend 2. Hyperconnectivity 
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Bron: 2016, Visual Capitalist & David Jenkins

Wat gebeurt 

er online in 1 

minuut?
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Apps apps apps will do the magic
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62% 
winkelt 
online  
(4de in 
EU)

95% jongeren 
gebruikt social 
media

#1 
80% gebruikt 
online 
bankieren

#2 
94% > 1 pc 
per familie

Nederland is afhankelijk en kwetsbaar

#3
Na VS en VK op 
internet
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Wake up calls (2011-nu)
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Heartbleed: Hoe kwetsbaar is je website (en 
je organisatie)?
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Cryptolockers, zoals Wannacry
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Eén van de grootste bankovervallen ooit
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PMS
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Nederland - a safe place to do business

Nederlandse cyber security aanpak zorgt voor positief 
investeringsklimaat

• NL als digitale mainport van Europa is een safe place to do 
business 

• NL is internationale speler in like minded coalitions op het 
gebied van cyber security, zowel met bedrijfsleven als overheden;

• NL is technologisch en conceptueel leidend op het gebied van 
cyber security kennis, kunde en strategie;

• NL schept de randvoorwaarden voor een robuuste 
infrastructuur voor integriteit, vrijheid en veiligheid; 

• NL ontwikkelt krachtdadige en effectieve aanpak van 
cybercrime en cyber security
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Cyber Readiness Index
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Ketenafhankelijkheid

PPS = Noodzakelijk
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Antwoord op de dreiging, 

ruimte voor de kansen

17

Multistakeholder 

aanpak
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Missie Nationaal Cyber Security Centrum

Het bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de 
Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een 

veilige, open en stabiele informatiesamenleving.

Rijksoverheid Vitale Infrastructuur
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28 oktober 2014

En het bieden van een privaat-publiek 
samenwerkingsplatform!
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Producten NCSC

Whitepapers Factsheets CSBN



Cyber Security Beeld Nederland
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Beroepscriminelen 
hebben zich ontwikkeld 

tot geavanceerde 
actoren en voeren 

langdurige en 
hoogwaardige operaties 

uit



Cyber Security Beeld Nederland
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Digitale economische 
spionage door 
buitenlandse 

inlichtingendiensten zet 
de concurrentiepositie 
van Nederland onder 

druk



Cyber Security Beeld Nederland
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Ransomware is 

gemeengoed 

en is nog geavanceerder 
geworden



Na awareness komt risicomanagement
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Kent de organisatie haar kroonjuwelen?
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Preventie

Situational
Awareness

Respons

Cyber Circle

Bewustwording

Beschermings-

maatregelen

Detecteren

Alerteren 

Crisis

managen

Opsporen en

Vervolgen

Belangen 

definiëren

Trainen
Adviseren

Dreiging

duiden
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Wat kunt u doen en welke vragen moeten 
we onszelf stellen ?

• Is uw organisatie voldoende voorbereid op een 
cyberincident?

• Is uw organisatie voldoende in staat om een calamiteit het 
hoofd te bieden?

• Is uw organisatie voldoende in staat om van een 
calamiteit te herstellen?
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CYBER is CHEFSACHE
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Onderdelen Vragen

Strategie Hoe houdt u uw bedrijf levensvatbaar?

Kunt u concurreren op cyber? 

Bedrijfsvoering Kunt u garanderen dat de gegevens van uw 
medewerkers en klanten niet op straat komen te 
liggen?

Kunt u vertrouwen op de gegevens die uw 
systemen u tonen? 

Financien Is uw digitale systeem chantabel? 

Zijn de processen om te kunnen reageren bij een 
incident aanwezig en getest ?



Vragen?

30


