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Managementsamenvatting (NL)
Het beveiligen van de Vitale Infrastructuur in Nederland is van groot belang. Als vitale
voorzieningen kwetsbaar zijn, lijdt de samenleving daaronder. Security-by-Design is
nodig om systeembeveiliging proactief te kunnen benaderen. Hier bestuderen we
de beveiliging van operationele technologie (OT) inclusief de industriële controle
systemen. Deze technologie zorgt voor de monitoring en aansturing van vitale
infrastructurele voorzieningen. Bij vitale infrastructuur is de gebruikersgroep breed
en veelvormig. Dat maakt beveiligingsvraagstukken taai en complex omdat ze nog
ongestructureerd zijn.
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In deze
verkenning wordt
onderzocht of
en hoe Design
Thinking van
meerwaarde
kan zijn bij het
ontwerp
van oplossingen
voor complexe
beveiligingsproblemen.

In de mensgerichte Design Thinking ontwerpbenadering staat de aandacht voor de
perspectieven van gebruikersgroepen en betrokkenen centraal. In deze WODC-verkenning naar aanleiding van een vraag van het Nationaal Cyber Security Centrum NCSC,
wordt onderzocht of en hoe de Design Thinking benadering van meerwaarde kan zijn
bij het ontwerpen van oplossingen voor deze complexe beveiligingsproblemen. Dit is
stapsgewijs onderzocht.
Vertegenwoordigers van vitale voorzieningen konden omwille van vertrouwelijkheid
van beveiliging maar beperkt openheid van zaken bieden. Daarom consulteerde het
multidisciplinaire onderzoeksteam ook wetenschappers, technici, adviseurs, toezichthouders, ethical hackers en beveiligers uit een bredere kring en werd een breed palet
van publicaties bestudeerd. Het beeld van de stand van beveiliging dat ontstaat,
mondt uit in een aantal tussenconclusies als opmaat voor de beantwoording van
de hoofdvraag: De inventarisatie laat zien dat perfecte technische beveiliging niet
altijd mogelijk is. Om voorzieningen zo te ontwerpen dat ze in praktijk veerkrachtig
functioneren, moet de aandacht ook gaan naar de organisatie van processen en de
perspectieven van mensen die met het systeem te maken hebben. Dit mensgerichte
appel biedt ruimte voor de inzet van Design Thinking in infrastructuurbeveiliging.
Of Design Thinking in praktijk ook werkbaar is en meerwaarde kan bieden bij
infrastructurele beveiligingsvraagstukken is ook een organisatorische vraag. Aan de
hand van een historisch overzicht van Design Thinking en toepassingsvoorbeelden
uit de stedenbouwkundige planning, militaire operaties, transportveiligheid
en logistiek, zijn de hoofdkenmerken geformuleerd voor Design Thinking in de
beveiligingscontext. Dit zijn (1) aandacht en begrip voor het perspectief van
verschillende betrokken partijen (2) de ruimte voor herformulering van het
oorspronkelijke beveiligingsprobleem met aandacht voor deze perspectieven (3)
experimentgewijze oplossingsontwikkeling en (4) de mate waarin flexibel wordt
gezocht naar een voortdurende verbetering van de gevonden beveiligingsoplossingen.
Met deze “lens” is de vraag geoperationaliseerd of Design Thinking aspecten in de
beveiligingspraktijk worden aangetroffen.
De doelgerichte Design Thinking benadering volgt een andere logica dan de
taakgerichte beleids- en engineeringaanpak die gangbaar is bij het ontwerp van
systemen en systeembeveiliging. Waar de laatste top-down georganiseerd is en
er op elk niveau gewerkt wordt aan de hand van vooraf gegeven specificaties, legt
Design Thinking het primaat bij eindgebruikers en is de aanpak bijgevolg bottomup georganiseerd. Ook veronderstelt Design Thinking speelruimte om veelal
onuitgesproken vragen en behoeften in het (brede) stakeholderveld te ontdekken en
prioriteren. De aanpak zal dus inzetbaar zijn als vitale infrastructuurbeveiliging
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voor zover de cultuurverschillen tussen de top-down en bottom-up georganiseerde
processen overbrugbaar blijken. In het tweede deel van deze verkenning wordt de
ontwikkelde lens gebruikt om casussen te identificeren waarin Design Thinking
principes zijn toegepast. Dit blijkt effectief mogelijk. 11 internationale casussen en 11
casussen uit de Nederlandse vitale infrastructuur zijn geïdentificeerd en worden in
dit rapport in detail uitgewerkt. De behandeling van de casussen laat zien dat Design
Thinking aanpakken in de infrastructuurpraktijk mogelijk zijn.

0

De eerste reeks van 11 internationale casussen bestrijkt een groot aantal
stakeholdercategoriëen. De tweede reeks van 11 strekt zich uit over verschillende
Nederlandse vitale infrastructuursectoren uit met name de A-categorie. Zo bezien
wordt Design Thinking dus al toegepast in de infrastructuurpraktijk.
In een analyse vergelijken we de vormen waarin Design Thinking aspecten in de 22
casussen zijn toegepast. De volgorde waarin vraagstukken die tot onenigheid leiden,
worden geïdentificeerd en oplossingsrichtingen waarover onzekerheid is, worden
verkend blijkt te variëren. Ook de oplossingsstijlen variëren ook tussen hiërarchische
regulatoire benaderingen, marktoplossingen of netwerkcoördinatie-oplossingen. Van
een vast “recept” dat wordt gevolgd is dus geen sprake, maar wel van de noodzaak
om organisaties de ontwikkelruimte te geven om de methode in hun processen op
te nemen. In alle 22 casussen blijken de onderhavige vraagstukken ook complex te
zijn. De inzet van Design Thinking blijkt dus toepasselijk, nuttig, van meerwaarde
en complementair aan engineering alternatieven, die meer van toepassing zijn als
vraagstukken meer gestructureerd zijn.
Waar de verkenning bouwt op voorbeelden waar de ruimte voor Design Thinkingperspectieven aanwezig is, ligt de uitdaging voor de toekomst bij de inzet van Design
Thinking waar die nu nog niet benut wordt. Waar de publieke sector is ingesteld om
klassieke zogenoemde Type I innovaties uit te voeren, ligt de uitdaging bij de Type II
innovaties met meer betrokken partners, probleemdefinities die zich ontwikkelen
en met openheid ten aanzien van wat werkt en wat niet. De praktijkvoorbeelden en
geïdentificeerde casussen zijn good practices van “Type II” innovaties die met Design
Thinking mogelijk zijn.
Om Design Thinking structureel in te bedden, zullen organisaties de noodzakelijke
voorwaarden moeten creëren. Ruimte voor Design Thinking impliceert dat
vraagstukken niet te voorbarig worden gespecificeerd en dat er meer dialoog en
interactie wordt bevorderd met groepen feitelijk belanghebbenden. Dit vereist een
zeer open houding t.a.v. vragen en mogelijke oplossingen en vraagt investering
en bestuurlijke moed om obstakels te overwinnen in organisatieprocessen en
regelgeving. In de vitale sector ruimte zal de ruimte voor stakeholderoriëntatie,
experimentatie en organisatieleren daarom de actieve ondersteuning behoeven van
regionaal en nationaal bestuur.
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Om de vitale infrastructuur zo te beveiligen dat deze veerkrachtig blijft, zullen
de beveiligingsproblemen zoals in het eerste deel van de verkenning werden
geconstateerd, moeten worden opgepakt als ontwerpuitdagingen. Design Thinking
kan daarbij helpen om focus te vinden en prioriteiten te kiezen. De aanbevelingen bij
deze afsluitende conclusie zijn gericht op deze ontwikkeling naar meer mensgerichte
beveiliging. Voor het bouwen van een veerkrachtige maatschappij, moeten mensen
risicovolle situaties tijdig en adequaat kunnen herkennen, duiden en bijsturen.
Operationele Technologie als proces-ondersteunende techniek is daarom het beste
gediend met getrainde, goed geïnformeerde mensen op elke verantwoordelijke
positie. Investeren in Design Thinking om dit te realiseren kan zo bijdragen om de
organisatieveerkracht te bereiken die in de vitale sector nodig is.
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Management Summary (ENG)

0

Securing the Vital Infrastructure in the Netherlands is of great importance. If vital
facilities are vulnerable, society suffers. Security-by-Design is necessary to be able
to approach system security proactively. Here, we study the security of operational
technology (OT) including industrial control systems. This technology ensures the
monitoring and control of vital infrastructural facilities. In vital infrastructure, the
user group is broad and varied. This makes security issues complex and wicked, as
they remain unstructured.
The people-oriented Design Thinking design approach focuses on the perspectives
of user groups and stakeholders. In this explorative WODC study in response to a
request from the National Cyber Security Centre NCSC, it is investigated whether and
how the Design Thinking approach can provide added value in the design of solutions
for these complex security problems. This has been investigated step by step.
For reasons of security confidentiality, representatives of vital facilities could only
offer limited disclosure here. That is why the multidisciplinary research team also
consulted scientists, technicians, advisors, regulators, ethical hackers and security
officers from a wider circle and a wide range of publications was considered.
The description of the state of security that arises, results in a number of interim
conclusions as a prelude to answering the main question: The inventory shows that
perfect technical security is not always possible. To design facilities in such a way that
they function resiliently in practice, attention must also be paid to the organization
of processes and the perspectives of people dealing with the system. This peopleoriented appeal offers room for the use of Design Thinking in infrastructure security.
Whether Design Thinking can function and offer added value in practice for
infrastructural security issues is also an organisational question. On the basis of
a historical overview of Design Thinking and application examples from urban
planning, military operations, and transportation safety, and logistics, the main
characteristics for Design Thinking in the security context have been formulated.
These are (1) attention to and understanding of the perspective of the various
parties involved (2) the openness toward reformulating the original security problem
considering these perspectives (3) experimentally-informed solution development
and (4) the intent toward continuous improvement of the security solutions found.
With this “lens” the question has been operationalised as to whether Design Thinking
aspects are encountered in security practice.
The goal-oriented Design Thinking approach follows a different logic than the taskoriented policy and engineering approach that is common in the design of systems
and systems’ security. Where the latter is organised top-down and work is done
at each level on the basis of predetermined specifications, Design Thinking places
primacy with end users and the approach is therefore organised bottom-up. Design
Thinking also assumes leeway to discover and prioritise often unspoken questions
and needs in the (broad) stakeholder field. The approach can therefore only be used
in critical infrastructure security insofar as the cultural differences between the topdown and bottom-up organised processes can be bridged.
In the second part of this exploration, the developed lens is used to identify cases in
which Design Thinking principles have been applied. This turns out to be effectively
possible. 11 international cases and 11 cases from the Dutch critical infrastructure
have been identified and are inspected in detail in this report. The analysis of the
cases shows that Design Thinking approaches are possible in the infrastructure
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practice. The first series of 11 international cases covers a large number of stakeholder
categories. The second series of 11 covers various Dutch vital infrastructure sectors,
especially the A category. Viewed from this perspective, Design Thinking is already
being applied in the infrastructure practice.

0

In a further analysis, we also compare the forms in which Design Thinking aspects
have been applied in the 22 cases. The order in which issues (leading to dissent) are
identified and (partly unknown) solution directions are explored appears to vary.
Also, solution styles vary between hierachical regulatory approaches, solutions left to
markets and forms of network coordination. There is therefore not a single fixed
“recipe” that is followed, but there is a need to give organisations the development
space to include the methods in their processes. In all 22 cases, the underlying issues
also turn out to be complex (wicked) hence unstructured. The use of Design Thinking
is therefore evidently applicable, useful, of added value and complementary to
engineering alternatives, which are more applicable when issues are more structured.
Where this report builds on examples with room for Design Thinking perspectives,
the challenge for the future lies in the use of Design Thinking where it is not yet
given space. Where the public sector is geared to implement classic so-called Type I
innovations, the challenge lies with Type II innovations with more involved partners,
developing problem definitions and with a need for openness to what works and
what doesn’t. The practical examples and identified cases througout this report are
good practices of “Type II” innovations that are possible with Design Thinking.
To embed Design Thinking structurally, organisations will have to create the proper
conditions. Room for Design Thinking implies that issues are not specified too
prematurely, and that more dialogue and interaction is promoted with groups of
actual stakeholders throughout the ideation and testing phase. This requires a
very open attitude to questions and possible solutions and requires investment
and administrative courage to overcome obstacles in organisational processes
and regulations. In the vital sector space, the space for stakeholder orientation,
experimentation and organisational learning will require active support from
regional and national government.
In order to secure the national critical infrastructure in such a way that it remains
resilient, the security problems identified in the first part of this study will have to be
addressed as design challenges. Design Thinking can help to find focus and choose
priorities. The recommendations that are part of this final conclusion are aimed at
this development towards more people-oriented security. In order to build a resilient
society, people must be able to recognise, interpret and adjust risky situations in a
timely and adequate manner. OT security is best served by trained, properly informed
people in every responsible position. Investing in Design Thinking can thus contribute
to achieving organisational resilience in the vital sector.
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1
Inleiding
In dit rapport beschrijven we de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden
van het Secure-by-Design ontwerpen van Operational Technology (OT) voor
de Vitale Infrastructuur. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) acht
het verstoren of saboteren van diensten en processen waar overheden en de
samenleving van afhankelijk zijn, één van de toenemende en reële cyberdreigingen.
De kwetsbaarheid van Industriële Controle Systemen (ICS) hebben daarbij de
bijzondere aandacht van NCSC, omdat deze zo breed worden toegepast in de Vitale
Infrastructuur van Nederland (NCSC 2019a, 2020).
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Vitale Infrastructuur
Vitale Infrastructuur dankt haar naam aan het maatschappelijk belang dat ervan
uitgaat. Mensenlevens en kwaliteit van leven hangen direct samen met het danig
functioneren van de Vitale Infrastructuur en het snel recupereren in gevallen dat
deze onverhoopt uitvalt.
Deze Vitale Infrastructuur is laatste jaren aan een nieuw soort risico bloot komen
te staan, de cyberkwetsbaarheid. Veel systemen in de Vitale Infrastructuur worden
gestuurd, gecontroleerd, onderhouden door informatietechnologie die door virussen,
of actieve inbraken (hacks) kan worden verstoord of zelfs lamgelegd.

1

Incidenteel halen de calamiteiten het nieuws zoals de ransomware aanval op
Maersk (€ 300 miljoen schade) waardoor het zeetransport in de Rotterdamse haven
dagenlang stil lag. Het verantwoordelijke NotPetya virus heeft bij Merck, FedEx en
SaintGobain nog meer impact gehad en veroorzaakte wereldwijd een geschatte
economische schade van 10 miljard dollar (Wired 2017).

Bij alle real
time industriële
controle
processen,
afstandsbedieningsprocessen,
en monitoring
voor onderhoud
zijn cyberrisico’s
een potentieel
probleem.

Begin 2020 kwamen de door TA505 gehackte universiteiten en hogescholen in
het nieuws en de actuele fysieke Corona pandemie laat zien hoe afhankelijk deze
organisaties juist geworden zijn van goed functionerende IT systemen.

Operational Technology
In dit rapport staan OT systemen centraal, de systemen die de industriële processen
maar ook veel Vitale Infrastructuur ondersteunen. Weigeren die OT-systemen,
dan kan dat impact hebben op het beschikbaar zijn en functioneren van onze
infrastructuur. Een gemaal dat niet of onjuist functioneert, veroorzaakt in Nederland
al snel een dreigende situatie. Als door een gecoördineerde aanval alle gemalen in een
gebied in de fout gaan, kan dit gevaarzettend zijn.
Om deze reden is cybersecurity ook onderdeel van het Nationaal Veiligheidsprofiel
2016 (ANV 2016). Cyberverstoring in de vitale sector wordt volgens ANV “enigszins
waarschijnlijk” geacht en zou bij optreden een “ernstige ramp” kunnen veroorzaken.
Ook de Cyber Security Raad spreekt zijn zorg uit (CSR 2020). Volgens ANV wordt
verstoring van het internetfundament “enigszins waarschijnlijk” geacht maar met
“ernstiger effecten”. Cyberspionage van de overheid wordt “waarschijnlijk tot zeer
waarschijnlijk” geacht met “aanzienlijke effecten”. Voor zover een voorziening door
een cyberaanval wordt geblokkeerd, kan die blokkade zelf weer andere voorzieningen
treffen. Er is dus veelal sprake van potentiële cascade-effecten.
Bij alle real time industriële controle processen (Supervisory Control And Data
Acquisition), meer of minder geautomatiseerde afstandsbedieningsprocessen,
en monitoringprocessen voor onderhoud zijn cyberrisico’s dus een potentieel
probleem. Hackers hoeven niet meer fysiek in te breken om toegang te krijgen tot
controlesystemen en de gevolgen kunnen desastreus zijn (Santamarta 2014).

Security-by-Design
De centrale vraag in deze verkenning is wat gedaan wordt en gedaan kan worden om
de beveiliging van de OT systemen van onze vitale infrastructuur verder te verbeteren
door de beveiliging niet áán maar ín te bouwen.
9

In het bijzonder wordt de vraag behandeld of het beter beveiligen van de Vitale
Infrastructuur een andere of nieuwe ontwerpmethode vereist: Ontwerpen met oog
voor de gebruikers en belanghebbenden staat in de belangstelling en lijkt kansrijk.
Dit ontwerpen met “empathische ontwerpersblik” veronderstelt een andere mindset
dan die gangbaar is in de wereld waarin technische systemen worden gebouwd en
onderhouden.
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Dit ontwerp met oog voor de wensen en behoeften van belanghebbenden
(stakeholders) en niet alleen de opdrachtgevende klanten, staat wel bekend onder de
noemer Design Thinking. Het is een geschikte benadering indien taaie vraagstukken
zich presenteren die met een technische benadering alleen niet oplosbaar zijn.

Design Thinking

Het gaat bij
Design Thinking
meer om een
ethos, een
houding, dan om
een proces, een
mindset waarbij
men problemen
wil oplossen op
een fundamentele
en sluitende
manier.

Er bestaan verschillende uitwerkingen van de Design Thinking mindset. Het meest
bekend en generiek is de uitwerking gepropageerd door Stanford d.school, een
methode die ontwikkeld werd door design consultancy firma IDEO.
Een voorbeeld van de stakeholdergerichte benadering met oog voor de mens
komt van het Transportation Security Agency (TSA), het nationale agentschap
voor transportveiligheid dat in antwoord op de tekort geschoten geprivatiseerde
beveiligingsdiensten in 2001 werd opgericht na de terreuraanslagen van 11 september
2001. TSA beveiligt sindsdien het vliegreizigersverkeer in de Verenigde Staten.
Sinds 10 jaar heeft men ervoor gekozen om een meer open houding aan te nemen
tegenover de reizigers die aan hun bagagecontroles en persoonlijke controles worden
onderworpen.
Waar TSA in de eerste periode als afstandelijk en ondoorgrondelijk werd ervaren,
heeft de openheid en communicatie bijgedragen aan een beter begrip voor de
veiligheidseisen die men aan reizigers oplegt. Door begrip komt medewerking beter
tot stand en de controleprocedure verloopt daardoor met minder incidenten en
minder oponthoud.
Ze ontvingen zelfs een onderscheiding voor hun aanpak uit onverwachte hoek.
Tijdschrift Rolling Stone nam TSA op in de top 5 in de lijst van ‘s werelds 100 beste
Instagram accounts. Zegsvrouw Kathryn Brenner hierover:
“We hebben de TSA in de top 5 gerangschikt omdat we het fascinerend,
onderhoudend en angstaanjagend vonden, aangezien het grootste deel
van de feed is gewijd aan foto’s van items die de TSA op verschillende
luchthavens uit bagage heeft geconfisqueerd. Het opende onze
ogen voor waar ze regelmatig mee te maken hebben - van bijlen en
boksbeugels tot geladen pistolen, levende paling en een schokkend
aantal batarang werpsterren en we genieten er echt van om het
luchthavenleven te zien vanaf hun perspectief”

Over Design Thinking zijn veel leesbare boeken, artikelen en handleidingen
gepubliceerd(bijv. HBR 2020). De aandacht voor probleemverkenning en verkenning
van oplossingen komt systematisch terug. Het gaat bij Design Thinking meer om
een ethos, een houding, dan om een proces, een mindset waarbij men problemen
wil oplossen op een fundamentele en sluitende manier. Dit verklaart de interesse
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in de stakeholders (belanghebbenden). Die hebben een rol in de oplossing. Zonder
hen wordt het vinden van een oplossing moeilijk of omslachtig. Door stakeholders te
betrekken kan tot effectievere oplossingen worden gekomen.

1

Toegepast op de in het TSA-voorbeeld benoemde beveiligingsvraagstukken: veel
problemen die worden genoemd, ontstaan door onnadenkendheid, gebrek aan
kennis, gebrek aan interesse of gebrek aan toezicht op het resultaat. Aandacht voor
die elementen, voor mensen en organisatie, biedt ook de sleutels om te komen tot
oplossingen waarbij beveiliging niet is aangebouwd maar wordt ingebouwd in een
systeem.

Deze Verkenning
Liedtka e.a. (2017) die de praktijk van Design Thinking voor innovatie van de publieke
sector hebben bestudeerd, stellen dat er tact nodig is om vernieuwing tot stand te
brengen in organisaties die vanwege vaste procedures en vrees voor een kritische
behandeling door politiek of pers vaak weinig bereid zijn om bestaande werkwijzen
ter discussie te stellen. Dit is relevant voor de Vitale Infrastructuur waarvoor de
uitvoering vaak bij publieke partijen ligt of waarbij een stelselverantwoordelijkheid
bestaat van overheidswege. Vitale Infrastructuur dient betrouwbaar te zijn met een
zo klein mogelijk risico op uitval. Dit risico management is dus nauw verweven met
alle investerings-, onderhouds- en gebruiks-overwegingen van Vitale Infrastructuur.
De kunst is daarbij te onderkennen wie als gebruiker allemaal een belang hebben. Dat
gaat voorbij de belangen van opdrachtgevers en stelselverantwoordelijke partijen die
maatschappelijke belangen meer in abstracto vertegenwoordigen.
Of Design Thinking in de Nederlandse Vitale Infrastructuur aan de orde is en mogelijk
is, verkennen we in dit rapport. We werken met casuïstiek om te voorkomen dat we
vervallen in abstracte termen. We putten uit een groot aantal concrete voorbeelden
van OT Security die zijn gedocumenteerd of waar we middels interviews meer
informatie over ontvingen.
In een verdiepend onderzoek hebben we 11 internationale en 11 nationale Vitale
Infrastructuur casussen nader bestudeerd.
Uit deze analyse blijkt dat er aanleiding is te veronderstellen dat de Design Thinking
aanpak nuttig kan zijn voor veel Vitale Infrastructuur vraagstukken. Om van idee
tot implementatie te komen is het erkennen van die belangen waar Design Thinking
nadruk op legt, een belangrijke beginstap.
De taak van TSA is om bij signalen van weerspannigheid altijd onderzoek in te stellen.
Als veel reizigers zonder kwade bedoelingen door de procedures ook geïrriteerd raken
wordt het ingewikkelder en tijdrovender te ontdekken welke zaken aandacht nodig
hebben en waar sprake is van vals alarm. Tegenover dit welbegrepen eigenbelang
in begrip van reizigers voor procedures staat het belang van reizigers om door het
achterwege blijven van conflicten vlotter de security checks te passeren.
We hebben deze verkenning zo opgesteld dat het handvatten biedt voor lezers die in
hun eigen organisatie Design Thinking willen inzetten. Om dat te bevorderen, lichten
we de principes toe met voorbeelden en uitspraken van betrokkenen en behandelen
we een grote reeks praktijkcasussen waarin beveiliging van techniek het onderwerp
is en er ruimte blijkt voor Design Thinking. We sluiten het rapport af met conclusies
en als onderdeel daarvan een aantal aanbevelingen.
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NCSC Onderzoeksagenda

1

Het onderzoek past in de onderzoeksagenda van het Nationaal Cyber Security
Centrum (NCSC 2019b) die in totaal vier thema’s omvat: Crisismanagement,
Risicomanagement, Strategische en Sociale Aspecten van Cybersecurity en
Technologie en Cybersecurity. Het past binnen het tweede thema, risicomanagement
van bedrijfsprocessen, in de zin dat ICT-beveiliging als belangrijke factor wordt
genoemd voor veilig houden van de Nederlandse Vitale Infrastructuur. Het past
ook in het derde thema Strategische en Sociale Aspecten van Cybersecurity en
Technologie vanwege de aandacht van de Design Thinking benadering voor
menselijke en organisatorische factoren.

Leeswijzer
In hoofdstukken 2 en 3 staan de onderzoeksvragen, methoden centraal en
worden de sleuteltermen en concepten die in het rapport worden gebruikt
duidelijk gemaakt voor de lezer. In het bijzonder geven we hierbij een historische context en toelichting met voorbeelden van toepassing van Design
Thinking.
Hoofdstuk 4 geeft een State of the Art van beveiliging van Operational Technology die een technische, menselijke en organisatorische kant heeft. Hierbij
is geput uit desk research en interviews met experts wat heeft geleid tot
een groot aantal gevonden voorbeelden van OT security. Zoals in de slotparagraaf wordt toegelicht, geven de problemen die worden ervaren met het
organiseren van OT security, aanleiding om de inzet van Design Thinking te
overwegen.
In de hoofdstukken 5 en 6 kiezen we uit de voorbeelden van OT security 11
internationale en 11 nationale casussen van (contexten van) OT beveiliging
waarbij gewerkt is met aandacht voor vier elementen die in Design
Thinking benaderingen centraal staan: het betrekken van belanghebbenden
(stakeholders), het komen tot een probleem-omschrijving (Need Finding)
die aansluit bij de behoeften van deze stakeholders, en een proces waarin
oplossingen worden ontwikkeld en verder worden verbeterd (iteratief
ontwerp/continuous improvement).
Hoofdstuk 7 geeft een analyse van de behandelde 22 casussen gezamenlijk.
Uit de analyse blijkt dat stakeholder-oriëntatie niet wezensvreemd is
aan het vakgebied. In de gevallen die we hebben waargenomen, worden
problemen worden beter gearticuleerd en worden vraagstukken minder
taai. Het zijn processen van geleidelijkheid. De ideale oplossing wordt niet
ineens gevonden, maar stakeholderoriëntatie is een nuttig kompas om
betekenisvolle stappen te ondernemen.
Wie meemaakt dat de perspectieven en behoeften van belanghebbenden
bij een beveiligingsvraagstuk meer aandacht moeten krijgen en wie de
betekenis wil begrijpen van het kunnen transformeren van een taai naar een
beter oplosbaar vraagstuk, kan putten uit de voorbeelden in hoofdstukken 5
en 6 en de analyse en duiding in Hoofdstuk 7.
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Hoofdstuk 8 vat de belangrijkste bevindingen van het rapport samen. Waar
de beveiligingsvraag voor de bescherming van de Vitale Infrastructuur het
beginpunt vormt, wordt toegelicht dat de organisatie van beveiliging vraagt
om afwegingen waarbij de hele maatschappij stakeholder is. Hoofdstuk 8
sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen.
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Rapportstructuur
Dit rapport is als volgt opgebouwd:

1

2

Onderzoeksvragen en Methodologie

3

Afbakening en Definities

4

5
6

7

8
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Hoofdstuk 2 Benoemt de onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan deze
verkenning en licht de gevolgde methodologie toe. Centraal staat de vraag of en
hoe Design Thinking behulpzaam kan zijn bij het bereiken van Security-by-Design
oplossingen in het OT-veld in de Nederlandse Vitale Infrastructuur.

Hoofdstuk 3 Geeft definities van de centraal begrippen in deze studie Operational
Technology, Security-by-Design, en Vitale Infrastructuur.
State of the Art of Security-By-Design
Hoofdstuk 4 Beantwoordt de vraag hoe Design Thinking kan helpen van Security-byDesign voor de Vitale Infrastructuur. In Design Thinking terminologie wordt hier een
“deep dive” in het onderwerp genomen.
Praktijkervaringen Internationaal
Hoofdstuk 5 Bespreekt de internationale voorbeelden van de aanpak van OTbeveiliging aan de hand van verschillende stakeholderperspectieven.
Praktijkervaringen in Nederland
Hoofdstuk 6 Behandelt de stand van zaken in de Nederlandse Vitale Infrastructuur
waarbij per casus ook de beleidscontext wordt gegeven van de maatschappelijke
vragen die spelen en de rolverdeling tussen infrastructuuraanbieders en
toezichthouders.
Analyse & Synthese
Hoofdstuk 7 Geeft een synthese van de bevindingen aan de hand van schema’s uit de
beleidswetenschappen die een onderscheid maken in soorten vraagstukken en stijlen
van oplossingsbenadering.
Conclusies
Hoofdstuk 8 vat de belangrijkste bevindingen van het rapport. Rapport sluit af
met een aantal conclusies en als onderdeel van de laatste conclusie een aantal
aanbevelingen.
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2

2
Onderzoeksmethodologie
Dit onderzoek had als startpunt de hoofdonderzoeksvraag (2.1) waaruit een
aantal deelvragen zijn afgeleid om het onderzoek te operationaliseren (2.2).
De vragen betreffen de aard en uitdagingen van OT-security en de aard en
mogelijkheden van Design Thinking als aanpak om oplossingen te vinden voor
deze beveiligingsuitdagingen (2.3).
Het vakgebied van Secure Operational Technology en Vitale Infrastructuur is
veelomvattend gesprekken met respondenten en bestudering van literatuur
hebben elkaar afgewisseld in deze verkenning (2.4).
Uit de bestudering van het veld en zijn uitdagingen kwam een longlist van
voorbeelden van OT-security voorbeelden naar voren waaruit twee reeksen van
11 casussen zijn geselecteerd die nader zijn bestudeerd (2.5).
Voor de selectie van de casussen, de beschrijving van de casussen en de
analyse van de casussen hebben we een aantal denkmodellen gehanteerd die
we kort toelichten in (2.6) en die voorts in deze verkenning worden behandeld.
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2.1

Hoofdonderzoeksvragen

De hoofdonderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan deze
verkenning, zijn:
Hoe zou Design Thinking kunnen worden toegepast in de Vitale
Infrastructuur bij het veilig ontwerpen van nieuwe operationele
technologie of bij het veilig verbeteren van bestaande operationele
technologie, evenals bij het veilig ontwerpen van de daarmee
samenhangende beheer- en gebruiksprocessen?

2

En :
Hoe, waar en wanneer kan Design Thinking een plaats hebben in het
veilig ontwerpen van systemen?

2.2

Hoe, waar en
wanneer kan
Design Thinking
een plaats
hebben in het
veilig ontwerpen
van systemen?

Operationalisering (Deelvragen)

De initiële probleemstelling “Hoe kan de Design Thinking methodiek worden
toegepast in een Security by Design benadering van Operational Technology in de
Vitale Infrastructuur. En wat zijn daarbij de voordelen, nadelen en knelpunten” geeft
aanleiding tot een aantal deelvragen die in deze studie zijn beantwoord:
I.		 Wat is Design Thinking?
Deze vraag wordt beantwoord in Hoofdstuk 3.
De uitkomst is een nadere omschrijving van de mindset en positionering van
Design Thinking.
II.		 Hoe werkt Design Thinking (voorbeeld)
Het terugkerende voorbeeld in deze verkenning wordt aangereikt in de inleiding
Hoofdstuk 1 en nader uitgewerkt in vervolghoofdstukken. Als men Design
Thinking in praktijk brengt, vraagt dat aandacht voor de stakeholders. In het
Vitale Infrastructuurdomein betreft dit een uiteenlopende doelgroep.
III.		 Wat zijn de karakteristieken?
Op grond van literatuur wordt de vraag in beantwoord in Hoofdstuk 3.4.
Er wordt een viertal perspectieven afgeleid die aan de orde zijn bij Design
Thinking benaderingen.
Deze vier zijn:

- stakeholder-erkenning
- need-finding
- het ontwerpen, proberen en evalueren van oplossingen
- voortdurende verbetering.
De geselecteerde perspectieven (lenzen) worden gebruikt in hoofdstukken 4-7
als specifieke voorbeeldgevallen van Security-by-Design worden uitgelicht in
de behandeling waarvan deze perspectieven zichtbaar zijn. De derde,
“ontwerpen,“proberen en evalueren” is inherent in veel benaderingen en
wordt in deze verkenning niet in diepte behandeld. Dat is stof voor
vervolgonderzoek.
IV.		 Hoe zijn Vitale Infrastructuur, Operational Technology en Security by Design te
karakteriseren?
Deze vraag wordt beantwoord op grond van literatuur in Hoofdstuk 3.1, 3.2 en
3.3. De uitkomst is een operationalisatie van de begrippen.
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V.		 Wat zijn voorbeelden van OT beveiliging?
In Hoofdstuk 4 worden aan de hand van desk research en een 19-tal interviews
met diverse betrokkenen, zaakexperts, onderzoekers, technische experts,
toezichthouders, vergunninghouders, etc. voorbeelden verzameld van aanpakken
van OT beveiliging.

2

VI.		 Wat zijn de uitdagingen in OT security in de Vitale Infrastructuur?
Op grond van de interviews en desk research wordt in Hoofdstuk 4 een beeld
gevormd van de stand van zaken en uitdagingen van OT beveiliging in de
Vitale Infrastructuur en wordt de vraag beantwoord of de inzet van Design
Thinking passend kan zijn bij deze uitdagingen. Vitale Infrastructuur kent hoge
beschikbaarheidseisen, er zijn veel stakeholders en Operational Technology
geeft veel aanleiding voor zorgen. Veel is gereguleerd maar niet altijd met oog
voor reële risico’s en kwetsbaarheden. Ook onderlinge afhankelijkheden tussen
Vitale Infrastructuur sectoren vergroten de kwetsbaarheid. Door een sturing op
kostenefficiëntie blijven veel legacy situaties bestaan die vragen om specifieke
kennis om geen nieuwe risico’s te introduceren. Om de beveiliging verder te
verbeteren zullen partijen moeten samenwerken.
VII.		 Worden DT perspectieven al toegepast in IT/OT?
In Hoofdstuk 5 worden 11 internationale IT/OT casussen uitgelicht in de
behandeling waarvan de DT perspectieven zichtbaar zijn. Kenmerkend voor
Design Thinking is het op juiste wijze inzetten van stakeholderoriëntatie in een
gegeven context en de concentratie op need finding. Dat is voor technische
contexten niet altijd vanzelfsprekend. Toch kunnen we uit de voorbeelden
gevallen identificeren met dit kenmerk. Die behandelen we in Hoofdstuk 5.
VIII.	 Worden DT perspectieven al toegepast in OT in de Nederlandse Vitale
Infrastructuur?
In Hoofdstuk 6 worden IT/OT casussen uit de Nederlandse Vitale Infrastructuur
uitgelicht in de behandeling waarvan DT perspectieven zichtbaar zijn. In
Hoofdstuk 6 kijken we naar de toepassing van Design Thinking perspectieven in
de Vitale Infrastructuursectoren. Wat de voorbeelden van H5 en H6 ons leren is
dat DT ook in een technische context en ook in Vitale Infrastructuur context al
worden toegepast en kennelijk in praktijk mogelijk zijn.
IX.		 Welke overeenkomsten en verschillen zijn waarneembaar tussen de
set internationale voorbeelden vergeleken met de Nederlandse Vitale
Infrastructuurvoorbeelden gelet op waargenomen Design Thinking
perspectieven?
In Hoofdstuk 7 worden de 22 voorbeelden vergeleken op basis het moment van
betrekken van stakeholderperspectieven, de keuze voor oplossingsstijlen en de in
de voorbeelden aanwezige inhoudelijke aspecten.
X.		 Hoe kan Design Thinking worden ingezet voor het bereiken van Security-byDesign in de Vitale Infrastructuur?
Deze synthesevraag wordt in Hoofdstuk 7 beantwoord door de gevonden
mogelijkheden voor inzet van perspectieven te koppelen aan de eisen die gelden
in de specifieke Vitale Infrastructuur context.
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2.3

Beantwoording van de vragen

Vragen I, II, III en IV worden beantwoord op basis van literatuurstudie.
Vragen V en VI worden beantwoord op basis van interviews, literatuurstudie en
bronnenonderzoek.

2

Vragen VII, VIII worden beantwoord op basis van bronnenonderzoek.
Vragen IX & X worden beantwoord op basis van dit onderzoek. Design Thinking
kan worden ingezet voor de beveiliging van Operational Technology in de
Vitale Infrastructuur door oog te ontwikkelen voor knelpunten die bestaan
of kunnen ontstaan, door hierbij niet alleen naar de uitvoerende operationeel
verantwoordelijken te kijken maar juist ook naar de betrokkenen die in het Vitale
Infrastructuurveld een brede groep maatschappelijke spelers betreft. Samen maken
zijn het functioneren en soms ook disfunctioneren van de Vitale Infrastructuur
mogelijk. Dus voor duurzame beveiligingsoplossingen doen hun behoeften en
wensen er toe. Design Thinking kan dus worden ingezet vanuit een niet aflatende
stakeholdergerichtheid.

2.4

Geraadpleegde Bronnen

We hebben deskresearch uitgevoerd. Om van theorie naar praktijk te gaan, hebben
we 19 interviews gehouden met diverse betrokkenen, zaakexperts, onderzoekers,
technische experts, toezichthouders, vergunninghouders, etc. Deze groep is breder
dan alleen direct betrokkenen bij de Vitale Infrastructuur, ook omdat men daar niet
over alle onderdelen openheid kan geven vanwege het vertrouwelijke karakter van
beveiliging. We hebben in de interviews met een vragenlijst gewerkt opgenomen
in de Appendix en daarnaast ruimte gelaten voor toelichting over specifieke
onderwerpen. Uit de gesprekken met hen zijn de voorbeelden in beeld gekomen die in
deze studie nader zijn onderzocht.

2.5

Bestudeerde Casussen

We hebben op basis van deze interviews en op basis van aanvullend
literatuuronderzoek ca 100 voorbeelden verzameld over de breedte van IT, OT
beveiliging en Vitale Infrastructuur.
We hebben uit deze ca 100 voorbeelden 11 gekozen uit de internationale context die
die worden behandeld die voldoen aan het criterium dat 3 vooraf bepaalde Design
Thinking perspectieven aanwezig zijn. Deze worden behandeld in Hoofdstuk 5.
We hebben uit deze ca 100 voorbeelden 11 gekozen uit de nationale Vitale
Infrastructuurcontext die voldoen aan het criterium dat 3 vooraf bepaalde Design
Thinking perspectieven aanwezig zijn. Deze worden behandeld in Hoofdstuk 6.
De aspecten die we per casus beschrijven in hoofdstukken 5 en 6 volgt een vast
stramien, conform onderstaande Tabel 2.1. De context en uitdaging zijn zelf geen
onderdeel van de DT aspecten, maar achten we voor de behandeling van concrete
casussen overigens wel relevant. Bij de meer taaie probleemsettings is het betrekken
van belanghebbenden zoveel belangrijker dan bij kwesties die fundamenteel niet
omstreden zijn en waarvoor goede aanpakken bekend zijn en reeds binnen bereik
kunnen liggen.
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Tabel 2.1 Casus beschrijving
Korte inleiding per casus

2

Elke casus leiden we kort in met een titel

Context / Uitdaging

Per behandelde casus is er een organisatiecontext of beleidscontext
en is er een “uitdaging”, de taaie problematiek die aanleiding geeft
voor het proberen op te lossen van een ontstane impasse of
ontwerpvraagstuk.

Stakeholder (groep)

In elke casus staat een stakeholder(groep) centraal die belangrijk is
bij het oplossen van het ontwerpvraagstuk.

Behoefte-formulering

In elke casus wordt een vraag geformuleerd die van belang is in
relatie tot de betreffende stakeholder en de behoefte die deze
stakeholder heeft. Deze wordt geformuleerd in de termen
“Hoe kan voor/door/met [de stakeholder] de [kennelijk bestaande
behoefte van/in relatie tot de stakeholder] wordt ingevuld?”

Veel vraagstukken
waarbij complexiteit
aan de orde is, laten
zich niet opdelen,
omdat de onderdelen
die men afzonderlijk
zou willen behandelen
in onderling verband
staan.

Behoefte-leniging

De mogelijke antwoorden op deze vraag vormen de
potentiële oplossingen die kunnen worden geboden om de
stakeholderbehoefte in te vullen. De oplossing die in werkelijkheid
gezocht en in sommige casussen gevonden is, is dus een antwoord
op die behoeftenvraag.

Optioneel Toetsing

Er wordt nagegaan of de geboden oplossing werkbaar is, in welk
geval deze verder wordt geïmplementeerd. Of het is mogelijk dat de
oplossing nog niet werkt zodat verder moet worden gezocht.

Optioneel Voortgaande
verbetering

Door de initiële behoefteleniging of poging daartoe is een
voortschrijdend inzicht en een nieuwe context ontstaat. Het
vraagstuk dat nu het meest dringend is, kan verschuiven.
Mogelijk komen andere stakeholders in beeld, mogelijk
komen andere behoeften in beeld, vrijwel zeker zullen nieuwe
oplossingsbenaderingen moeten worden gevonden om de
kennelijke behoefte in de nieuwe situatie ook goed te lenigen.

2.6

Gebruikte Denkmodellen

In deze verkenning komen naast de vraagstukken rondom OT technologie, beveiliging
en Vitale Infrastructuur ook een aantal problem solving denkmodellen aan de orde.
Design Thinking zelf wordt zoals toegelicht in Hoofdstuk 2.2 in delen behandeld in
Hoofdstukken 1, 3.3, 4.6, 5, 6, en 7 als we toelichten welke voorwaarden nodig zijn.
Naast de Design Thinking thematiek zelf zijn ook stakeholder-oriëntatie en
complexiteit van vraagstukken terugkerende thema’s.
Over stakeholderoriëntatie wordt uitgebreid toelichting gegeven in Hoofdstuk
3.3 en in Hoofdstukken 5 en 6 hanteren we het model van Donaldson & Preston
(1995) als een voorbeeld dat laat zien hoe breed de diversiteit van stakeholders
voor ondernemingen en organisaties kan zijn. De typologie van stakeholders kan
moeiteloos worden uitgebreid, maar het gehanteerde model biedt een eerste indruk
van perspectiefverbreding voorbij de klant-opdrachtgever-relatie.
Als we in Hoofdstukken 5 en 6 concrete casussen beschrijven om te bezien of
die Design Thinking aspecten hebben en of daar een taai vraagstuk aan de
basis lag, hanteren we Tabel 2.1 behandeld bij de beschrijving van de cases in dit
methodenhoofdstuk, Sectie 2.5.
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2

Over taaiheid van problemen, geven we hier een korte inleiding.
Eind jaren vijftig vindt in de VS een intellectueel debat plaats tussen de rationalisten,
soms logisch positivisten of enigszins pejoratief technocraten genoemd zoals de
latere Nobelprijswinnaar Simon (1957) die een maakbare samenleving voorstaan
waarin ontwerp in de eerste plaats als een ingenieurstaak wordt gezien, en
de incrementalisten zoals Popper (1945, 1957) die democratic “piecemeal social
engineering” stelt boven Utopian social engineering en Lindblom (1959) die de
blauwdrukbenadering een “futile attempt at superhuman comprehensiveness”
vindt en pleit voor diversiteit van perspectieven bij beleid, het nemen van bescheiden
beleidsmaatregelen,“doormodderen”, in het besef dat kennis voorlopig is en
waarneming van effecten kan helpen om beleid bij te sturen. Iteratie en reflectie
(Schön 1983) zijn daarbij zeer belangrijk.
Als we in deze verkenning spreken over de ingenieursbenadering, dan verwijzen we
naar een reductionistische probleemaanpak, waarbij problemen worden opgedeeld
in deelproblemen, specificaties de “taal” vormen waarin problemen kunnen worden
gedefinieerd en (deel)resultaten kunnen worden geïntegreerd. “Separation of
Concerns” is typerend voor deze benadering. Veel vraagstukken waarbij complexiteit
aan de orde is, laten zich niet opdelen, omdat de onderdelen die men afzonderlijk zou
willen behandelen in onderling verband staan.
Veel sociale vraagstukken hebben die eigenschap, maar meer in het algemeen
alle vraagstukken waarbij een systeem in werking is. Beveiliging is zo’n vraagstuk.
En zowel bij technische beveiliging als bij organisatorische beveiliging kunnen
er terugkoppelingen bestaan, waardoor systeemdelen niet los kunnen worden
beschouwd.
Om taaie vraagstukken die een zekere complexiteit hebben, op te lossen,
onderscheiden Thompson & Tuden (1959, 1987, Figuur 2.1) de dimensies kennis en
waarden in een model, een denkwijze eigenlijk die door Douglas & Wildawsky
(1983), Stacey (1996) en Hoppe (2010) is verfijnd en “tamme problemen”,
“beoordelingsproblemen”, “onderhandelingsproblemen” en “taaie problemen”
onderscheidt. Er is zoals Thompson &Tuden laten zien vaak geen institutie die
zich bekommert om de taaie problemen. Ze zijn het speelveld van politiek en
maatschappelijk debat, hebben de neiging eindeloos in impasse te blijven verkeren.
Het ruim veertig jaar oude streven om te komen tot een elektronisch
patiëntendossier is zo’n voorbeeld: kennelijk wordt men het niet en misschien wel
nooit eens omdat de belangen van patiënten, artsen, zorgaanbieders, verzekeraars,
politiek, overheid, wetenschap en de behoeften van elk van deze groepen zeer
uiteenlopen. In de ontwikkeling van Covid-19 tracing apps wereldwijd en ook in
Nederland werd bijvoorbeeld weer duidelijk hoe lastig anonimiteit, vrijwilligheid,
genericiteit en effectiviteit met elkaar zijn te verzoenen.
Het gegeven dat taaie problemen de neiging hebben onwrikbaar te blijven, maakt
het des te belangrijker eventuele taaiheid bijtijds te onderkennen zodat gericht kan
worden gezocht naar structurering waardoor de taaiheid kan afnemen. Zoals we in
Hoofdstuk 4 zullen laten zien, hebben veel beveiligingsproblemen dat taaie karakter
met belangentegenstellingen en verschillen in ervaren nut van oplossingsrichtingen.
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Figuur 2.1 Thompson-Tuden model (bron: Hoppe 2010)

Rittel & Webber (1973) stellen dat complexe taaie problemen niet zijn op te
delen in kleinere deelproblemen in tegenstelling tot de systems engineering
benadering die juist bestaat van het onderscheidbaar zijn van planning, ontwerp en
uitvoeringsfasen. Zij achten het onjuist om taaie (“wicked”) problemen als tamme
te behandelen of te trachten ze voorbarig te temmen omdat dan met zekerheid
belangen over het hoofd gezien worden.
De systems engineering “ingenieursbenadering” is in haar element in het
“tamme” probleemdomein, maar ontoereikend voor de domeinen waar de kennis
over causaliteit of het besef van belangentegenstellingen nog ontbreken. Met
de aandacht voor het opzoeken van stakeholderbelangen en de openheid voor
probleemherdefinitie is de Design Thinking benadering in die domeinen geschikter.
Georgiadou en Reckien (2018) en Hoppe (2010) benadrukken dat een directe route
van het taaie kwadrant D naar het tamme kwadrant A praktisch onmogelijk is en
in praktijk het beste verloopt met een tussenstap naar een semigestructureerd
probleem in kwadrant B of C naar de stijl die de probleemeigenaars ligt,
individualistisch, hiërarchisch of egalitair (Douglas & Wildavsky 1983) waardoor een
marktoplossing, een door de overheid voorgeschreven hiërarchische oplossing of een
netwerk coördinatieoplossing worden gevonden (Bouckaert e.a. 2010).
Als we in Hoofdstuk 7 de casussen analyseren die in hoofdstukken 5 en 6 worden
gepresenteerd, zullen we deze denkwijze en de noties voor het oplossingsroutes en
-stijlen gebruiken.
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3

3
Definities
van de Centrale
Begrippen
De ruimte voor verschillende interpretaties van de centrale begrippen noopt om
ze voor referentie nader toe te lichten en af te bakenen.
In 3.1 lichten we de afbakening toe die de Nederlandse overheid hanteert voor
de nationale Vitale Infrastructuur.
In 3.2 behandelen we wat wordt begrepen onder de noemer Operational
Technology en de daarmee in verband staande termen.
In 3.3 lichten komen we tot een werkdefinitie voor Security-by-Design gegeven
de context dat we bij infrastructuurbeveiliging van doen hebben met een
bestaande situatie.
In 3.4 wordt een uitgebreidere inleiding gegeven over de achtergrond en
kenmerken van Design Thinking met voorbeelden uit de stedenbouwkundige en
de militaire context.
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3.1.	 Vitale Infrastructuur
De Vitale Infrastructuur is in Nederland afgebakend aan de hand van criteria van
economische en sociale kosten (het risico op verlies van mensenlevens) in geval van
verstoring of uitval voorbij een zekere gestelde grens. De maatschappij wordt geacht
niet “zonder” deze voorzieningen te kunnen functioneren.

3

Voorbeeld: Watervoorziening
Een voorbeeld van Vitale Infrastructuur dat iedereen herkent, is de watervoorziening
(drinkwater en waterkwantiteit). Waar huishoudens jaarlijks 800 mln, m3 leidingwater
gebruiken, nemen landbouw en industrie elk nog 100 mln. m3 leidingwater af en gebruiken
elektriciteitscentrales en industrie respectievelijk ruim 10 mld. m3 en ruim 3 mld. m3
oppervlaktewater voor koeling. Daarnaast maakt het oppervlaktewater vervoer over water
mogelijk.

Het voorbeeld laat zien hoe enorm afhankelijk de samenleving en economie
in Nederland zijn van de beschikbaarheid van de toevoer van drinkwater en
oppervlaktewater en hoe beide tot stilstand komen waar deze vitale voorzieningen
stagneren.
De Vitale Infrastructuur in Nederland sinds de Herijking in 2015 (kamerstuk
30821-23) verdeeld in een A-categorie die onder geen beding mag falen (As Low As
Reasonably Achievable) vanwege daarmee gemoeide economisch, fysiek of sociaalmaatschappelijke impact en de cascade gevolgen die dreigen (Cf. Prins e.a. 2019):
• Economische gevolgen: > ca. 50 miljard euro schade of ca. 5,0 % daling reëel
inkomen;
• Fysieke gevolgen: meer dan 10.000 personen dood, ernstig gewond of chronisch
ziek;
• Sociaal-maatschappelijke gevolgen: meer dan 1 miljoen personen ondervinden
emotionele problemen of ernstig maatschappelijke overlevingsproblemen;
• Cascade gevolgen: Uitval heeft als gevolg dat minimaal twee andere sectoren
uitvallen.
In Tabel 3.1 zijn de vitale sectoren uit de A-categorie samengevat.
Tabel 3.1 Vitale processen uit de A-categorie beschouwd in deze studie (Bron kamerstuk 2082123)
Vitale processen

Sector

Ministerie

Hier bestudeerd

Landelijk transport en distributie
elektriciteit

Energie

EZK

deze studie

Gasproductie, landelijk transport en
distributie gas

Energie

EZK

(niet bestudeerd)

Olievoorziening

Energie

EZK

deze studie

Central Europe Pipeline System

Energie

DEF /NATO

deze studie

Opslag, productie en verwerking
nucleair materiaal

Nucleair

IenW

deze studie

Drinkwater

IenW

deze studie

Water

IenW

deze studie

Drinkwatervoorziening
Keren en beheren waterkwantiteit
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In de B-categorie worden de ondergrenzen van minstens een van de drie impactcriteria
voor categorie B geraakt:

3

• Economische gevolgen: > ca. 5 miljard euro schade of ca. 1,0 % daling reëel inkomen;
• Fysieke gevolgen: meer dan 1000 personen dood, ernstig gewond of chronisch ziek;
• Sociaal-maatschappelijke gevolgen: meer dan 100.000 personen ondervinden
emotionele problemen of ernstig maatschappelijke overlevingsproblemen.
In Tabel 3.2 zijn de vitale processen uit de B-categorie samengevat.
Tabel 3.2 Vitale processen uit de B-categorie beschouwd in deze studie (Bron kamerstuk 20821-23)
Vitale processen

Categorie

Sector

Ministerie

Inzet defensie

B

Defensie

DEF

Regionale distributie elektriciteit

B

Energie

EZK

Regionale distributie gas
(niet separaat bestudeerd)

B

Energie

EZK

Internet en datadiensten

B

ICT/Telecom

EZK

Grootschalige productie/verwerking
en/of opslag (petro)chemische stoffen

B

Chemie

IenW

Scheepvaartafwikkeling

B

Transport

IenW

Vervoer van personen en goederen over
(hoofd)spoorweg-infrastructuur

B

Transport

IenW

Vervoer over (hoofd)wegennet

B

Transport

IenW

Om praktische redenen zullen we in deze studie naast de “kern Vitale Infrastructuur”
ook de volgende sectoren medebeschouwen: Afvalwaterketen en Overige BRZO+
bedrijven. In Tabel 3.3. zijn de overige in deze studie beschouwde vitale processen
benoemd.
Tabel 3.3 Overige Vitale processen beschouwd in deze studie
Vitale processen

Sector

Ministerie

Afvalwaterketen

Waterschappen

IenW

Veiligheidsregio’s

BZK

Overige BRZO+ bedrijven

Disclaimer
Vanwege de nadruk op IT zijn, voorbeelden daargelaten, de volgende in de herziening
Strategie Nationale Veiligheid (kst-20821-23) genoemde vitale processen niet verder
meegenomen in deze verkenning: Basisregistraties personen en organisaties,
Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000, Inzet politie
Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties),
Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers, Identificatie en
authenticatie van burgers en bedrijven, Internettoegang en dataverkeer, Spraakdienst
en SMS, Toonbankbetalingsverkeer, Massaal giraal betalingsverkeer, Hoogwaardig
betalingsverkeer tussen banken, Effectenverkeer, Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
en Vlucht- en vliegtuigafhandeling.
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Voorbeeld Nationaal Veiligheidsprofiel:
Om tot een betere, meer op voorzorg gerichte, mindset te komen, is van belang te weten wie een
belang hebben bij het ononderbroken zijn van infrastructurele voorzieningen.
Dit verschilt per type infrastructuur en per locatie en tijdstip. In het algemeen geldt dat
infrastructuur voor verstoringen zorgt wanneer de effecten die optreden kwetsbare partijen
onevenredig hard treffen. Beschikbaarheid van Internet laat fraai zien hoe snel zaken die een
korte tijd geleden nog niet algemeen waren een plaats veroveren in de reeks van onmisbare

3

voorzieningen. Het medium blijkt ten tijde van de Coronapandemie een vitale steunpilaar voor
maatschappelijke functies.
Uiteraard is het verstandig voor de meest kwetsbare groepen zoals ziekenhuizen en
verzorgingstehuizen in staat te stellen onderbrekingen van infrastructuurvoorzieningen
te overbruggen, maar op de schaal van individuele huishoudens is verkieslijker dat de
voorzieningen zelf robuust beschikbaar zijn. Alleen die zaken die helemaal niet te garanderen
zijn zoals natuurverschijnselen vragen een andere aanpak. Dan is het redelijk om burgers en
bedrijven te assisteren of evacueren in geval van een calamiteit. Het Nationaal Veiligheidsprofiel

Het Nationaal
Veiligheidsprofiel
geeft per vitale
sector aan met
welke risico’s thans
gerekend wordt
en in hoeverre
daar de belangen
van specifieke
betrokkenen bij zijn
overwogen.

geeft per vitale sector aan met welke risico’s thans gerekend wordt en in hoeverre daar de
belangen van specifieke betrokkenen bij zijn overwogen.
In de mate waarin Vitale Infrastructuur op OT berust is deze in potentie kwetsbaar voor
cyberaanvallen. Ook die overweging (expliciet gemaakt door Prins et al 2019) is onderdeel van
het Nationaal Veiligheidsprofiel (2016).

3.2

Operational Technology

Operational Technology (OT) in de context van de convergentie van informatieprocessen
en operationele processen is onder de aandacht gebracht door onderzoeksbureau
Gartner (2011): hardware and software that detects or causes a change, through the
direct monitoring and/or control of industrial equipment, assets, processes and events.
OT is dus een verzamelterm voor de hardware en software waarmee allerlei processen
in een industriële omgeving worden gemonitord en worden gestuurd. Industrial
Control Systems (ICS) gericht op het aansturen van fysieke industriële processen
vormen hier een onderdeel van. Deze worden doorgaans beheerd met behulp van
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), een systeem dat instructies kan
versturen aan het controlesysteem, informatie verschaft over metingen van diverse
sensoren en bijvoorbeeld als alarmsysteem kan fungeren wanneer er iets misgaat in
een proces.
Voorbeeld:
Een voorbeeld van OT toepassing zijn de pompgemalen voor riool die op afstand kunnen
worden bediend. Deze besturing op afstand maakt het mogelijk de afvalwaterbehandeling
meer te centraliseren en de veiligheid en het gebruiksgemak voor medewerkers te verhogen.
Goede beveiliging van deze afstandsbedieningsmogelijkheden is daarbij wel aan de orde, zoals
bleek uit de veroordeling (uitspraak MN 16/705157 -18) inzake onrechtmatige bediening, waarbij
rioolafsluiters werden dichtgezet, rioleringspompen aangezet en storingsmeldingen overruled
als gevolg waarvan ernstige schade aan de rioolinstallaties mogelijk werd.

Het voorbeeld laat de voor- en nadelen zien van beterde bestuurbaarheid van
operationele technologie. Met de bestuurbaarheid neemt ook de kwetsbaarheid voor
misbruik toe.
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OT bestrijkt een breed terrein. We volgen voor OT de definitie van Idenhaus:
Operational Technology (OT) refers to the overall set of computing systems which
manage industrial processes, including the energy sector, manufacturing, water
treatment plants, etc. A subset of OT is ICS, the mission-critical systems inside of
Operational Technology (Idenhaus)1.
De OT kent vele variante acroniemen die vaak hetzelfde aanduiden, IIoT (Wang e.a.
2012, Gilchrist 2016), IoT (oorspronkelijk gemunt door Schoenberger & Upbin 2002),
ICS (Williams 1988), IACS (Strasser 2005), SCADA (Ridgeway 1973), PCN (Peerlkamp e.a.
2010), IN (Knapp & Langill 2014), CS (Kwak e.a. 2001), IA (Shin 2009). Wat OT kenmerkt,
is dat een systeem benadering wordt gekozen waarbij niet alleen de (geëmbedde)
technologie wordt aangeduid, maar ook de organisatie van procedures om daarmee
te werken.

3

“Operational
Technology (OT)
refers to the overall
set of computing
systems which
manage industrial
processes, including
the energy sector,
manufacturing,
water treatment
plants, etc.”

Hoe reëel OT-kwetsbaarheden zijn, werd duidelijk uit de publicatie van JSOF op
16 juni 2020 over de kwetsbaarheid van Ripple20. Het betreft een veelgebruikte
communicatiesoftwarebibliotheek ontwikkeld door Treck Inc, die vanwege ontdekte
kwetsbaarheden een groot risico introduceert overal waar deze in geëmbedde
systemen operationeel is. Honderden miljoenen apparaten zijn daardoor kwetsbaar.
De Common Vulnerability Scoring Systeem scores zijn het hoogste als software via
een netwerk bereikbaar is, exploits eenvoudig zijn toe te passen, er geen privileges
of gebruikersinteractie nodig is. Als de exploit wijzigingen aanbrengt, kan de
maximale kwetsbaarheidsscore (10,0) worden gehaald als hierdoor vertrouwelijkheid
of integriteit en beschikbaarheid in gevaar komen. Als motor onder de Vitale
Infrastructuur geldt voor OT dat deze een hoge beschikbaarheid moet hebben. Hoge
beschikbaarheid is sowieso al een kenmerk van OT, maar in de Vitale Infrastructuur
speelt dit in het bijzonder, omdat de belangen niet alleen economisch maar ook
maatschappelijk van aard zijn. Risico’s moeten daarom as low as reasonably
achievable (ALARA) zijn met een goed beleid wat te doen ingeval de technologie
desalniettemin dienst weigert. In de analyses van het analisten Netwerk Nationale
Veiligheid zijn de risico’s op falen dan ook benoemd en wordt rekening gehouden
met de mogelijkheid van cybersecurity gerelateerde risico’s door cyber aanvallen. Bij
Ripple20 halen 2 van de 19 gevonden exploits de 10,0 score en 2 een score 9,0. Omdat
de software als 23 jaar in circulatie is, zal het patchen van systemen in veel gevallen
niet lukken en zullen systemen in het beste geval van buitenaf door firewalls of
routers moeten worden beschermd. De naamgevers hebben de kwetsbaarheid Ripple
(rimpeling) genoemd, omdat een kleine kwetsbare component een netwerkeffect kan
hebben van verstoringen die industrieën, applicaties, bedrijven en mensen in gevaar
kunnen brengen (JSOF2020).
In een voorafgaande verkenning voor NCSC constateren De Vos e.a. (2019) dat
onveiligheid in OT systemen kan blijven bestaan door een samenspel van factoren
uiteenlopend van gebrek aan bewustzijn van OT-gerelateerde risico’s, het niet
toepassen van beschikbare OT security basismaatregelen, gebreken in beheer en
onderhoud, de kloof tussen IT-en OT-domeinen en (tekortschietende) kennis en kunde
van OT-security. De onderzoekers benadrukken het belang van deze andachtspunten
voor verbetering in te bedden in organisatie-werkwijzen en doen daarvoor concrete
aanbevelingen. In Hoofdstuk 4 zullen we deze zelfde kwetsbaarheden behandelen in
de context van perspectieven op techniek, organisatie en menselijke factor en wordt
nagegaan wat de consequenties zijn van de openheid van de vitale infrastructuur om
te kunnen komen tot sluitende beveiligingsoplossingen.
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https://www.idenhaus.com/overcoming-operational-technology-ot-and-it-integration-challenges/

3.3

Security-by-Design

Met het inbouwen van beveiliging bij het ontwerpen van een systeem wordt de
beveiliging (security) als onderdeel betrokken bij de ontwerpfase van producten,
diensten en organisatie. Met deze beveiliging “vooraf” wordt afstand genomen van
traditionele ‘security-after-the-fact beveiligingsaanpak die pas in gang wordt gezet als
zich problemen voordoen en als er iets mis gaat.

3

Bij nieuwe projecten is Security-by-Design mogelijk voordat een product of dienst in
gebruik is genomen. Bij onderhoud en herbouw legt Security-by-Design de focus op
het vanaf dat moment structureel meenemen van beveiliging.
Het inzicht dat System Security een ontwerpvraagstuk is, wordt al benoemd door het
onderzoeksteam van Willis Ware (1970) in het befaamde RAND Computer Security
adviesrapport dat de basis legde voor het huidige denken over cybersecurity:

“. . . dat wat
aanvankelijk gold
als een goede
garantie van initiële
veiligheid na verloop
van tijd niet meer
voldoet.”

Providing satisfactory security controls in a computer system is in
itself a system design problem. A combination of hardware, software,
communications, physical, personnel and administrative-procedural
safeguards is required for comprehensive security. In particular, software
safeguards alone are not sufficient.

Tegen de achtergrond van verantwoordelijke instanties en toezichthoudende
organen beschouwen we meer in het bijzonder het streven om Security-by-Design te
realiseren.
Zowel de technologie, de omgeving en de gebruikscontext kunnen zodanige
veranderingen doormaken dat, wat aanvankelijk gold als een goede garantie van
initiële veiligheid na verloop van tijd niet meer voldoet. Een duurzaam ontwerp zal
daarom omvattend moeten zijn en niet alleen de techniek, maar ook de processen en
procedures daaromheen beschrijven.
Voorbeeld Lockheed Martin Cyber Solutions:
Viergutz (2018) constateert dat veel bestaande OT ontworpen, gebouwd en geïmplementeerd
werd in een tijd dat cyberdreigingen niet aan de orde waren zodat weerstand tegen deze
bedreigingen vaak ontbreekt. Waar vitale fysieke onderdelen in bijv. marineschepen en
-vliegtuigen dubbel of zelfs vierdubbel zijn uitgevoerd, moet die robuustheid en veerkracht
in het OT domein vaak nog worden ontwikkeld: Vitale systemen moeten ook blijven werken
als ze worden aangevallen met cyberattacks en ze moeten ook weer volledig kunnen
herstellen binnen de standaardgebruik- en onderhoudsprocedures. Lardieri (2018) trekt de
vergelijking met biologische verdediging: naast hygiëne, huid en slijmvliezen als fysieke
barrières, beschikt een gezond lichaam ook over interne afweermechanismen. Naar analogie
leveren detectie, diversiteit en segmentatie, automatische beveiliging en herstelvermogen
een veerkrachtig antwoord op cyberbedreigingen. Om die maatregelen te doordenken en
bespreekbaar te maken, hebben Lockheed Martin Cyber Solutions en de VS Marineluchtmacht
een kwetsbaarheidsalyseproces ontwikkeld, de Cyber Table Top, dat men thans bij voorkeur
in een vroege ontwerpfase inzet om verbeterd inzicht in dreigingen om te zetten in
ontwerpuitdagingen.

Het voorbeeld laat zien dat Security-by-Design begint met het kennen van de
vele potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden van het systeem en het inzicht
dat de beveiliging van een systeem naast afweer ook vraagt om maatregelen die
robuustheid en herstelvermogen garanderen.
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Bij nieuwe projecten is Security-by-Design mogelijk voordat een product of dienst in
gebruik is genomen. Bij onderhoud en herbouw legt Security-by-Design de focus op
het vanaf dat moment structureel meenemen van beveiliging.
Verwant aan de Security-by-Design is het meer omvattende Defense-in-Depth
(Schwartau 1995) dat als aanpak ook impliceert dat veiligheid vroegtijdig in
systeemontwerp wordt meegenomen. Kenmerkend voor Defense-in-Depth of Layered
defense (McConnell 2002) is de gedachte dat er verschillende verdedigingslagen
zijn die het correct functioneren van een systeem verdedigen tegen inbreuken
en toegebrachte schade aan het systeem. Als er een aanval plaatsvindt of als
een deelsysteem faalt, treedt er een ander systeem in werking om de schade te
beperken en de beveiliging over te nemen. Deze meerlaagse aanpak met opzettelijke
redundanties verhoogt de veiligheid van het systeem.

3

Architectuur als instrument voor Security-by-Design

“Het beveiligen
maakt onderdeel
uit van het
ontwerpproces.
Het definiëren van
beveiligingseisen, en
het toetsen en testen
daarop start al in de
ontwerpfase”

Gelet op de eis dat Security-by-Design omvattend moet zijn, wordt vaak gewezen naar
Architecturale benaderingen als eerste oplossing. Enterprise architectuur (Lankhorst
e.a. 2009) is een vehikel om zaken die van belang zijn te agenderen en borgen. Als
conceptueel model definieert een architectuur structuur en gedrag van systemen in
verschillende weergaven die het redeneren over deze zaken ondersteunt.
Zo zal Security-by-Design van een enterprise architectuur vereisen dat deze naast
systemen ook processen en procedures omvat. Technische systeemafspraken zijn
noodzakelijk, maar in isolatie niet voldoende. De baseline Informatiebeveiliging
Overheid in december 2019 geratificeerd door de Nederlandse Ministerraad als
onderdeel van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur stelt dan ook:
Het beveiligen maakt onderdeel uit van het ontwerpproces. Het
definiëren van beveiligingseisen, en het toetsen en testen daarop start
(voorafgaand aan het programmeren) al in de ontwerpfase (‘Securityby-Design’). De testsets ontwikkelen mee met de ontwikkeling van het
product en de bedreigingen/risico’s. (Koers e.a. 2015)

Inhoudelijk verwijst men inzake Security-by-Design naar de SIVA aanpak (Figuur 3.1).
De letters staan voor Structuur, Inhoud, Vorm en Analysevolgorde. Deze aanpak is
ontwikkeld door Tewarie (2010, 2014) en geeft de mogelijkheid in de ontwerpfase
al waarborgen te creëren voor toetsing achteraf: single design & audit. Zoals
kenmerkend is voor architecturale benaderingen, worden systemen in SIVA in een
aantal structurele en inhoudelijke domeinen beschreven.

Figuur: 3.1 Lagenstructuur SIVA Bron: www.noraonline.nl
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3

Om de architecturale benaderingen als deze “single design & audit” (Tewarie
2014, NORA BIO 2019) in elk geval recht te doen, maar daar niet toe te beperken,
operationaliseren is Security-by-Design hierbij op te vatten als Security from the
design phase onward. Juist omdat design door partijen zelf verschillend wordt
afgebakend, zullen we het begrip niet preciezer afbakenen. De meer of minder strikte
afbakening van design die we bij organisaties aantreffen houdt verband met het al
dan niet in praktijk brengen van “Design Thinking”. Binnen die benadering begint
design vroeg en gaat dit (evt. herontwerpen) lang door. Dit contrasteert met de
klassieke “watervalbenadering” waarbij design a.h.w. is “ingeklemd” tussen fasen
waarin behoeften worden vastgesteld en de fasen waarin de realisatie en uitvoering
aan de orde zijn.

3 .4

Design Thinking

Als term kwam Design Thinking breed onder de aandacht door het artikel van
IDEO’s CEO Tim Brown in Harvard Business Review (Brown 2008, HBR 2020). Maar
het ontwerpen voor de hele mens staat al een eeuwlang op de agenda. (McKim 1959,
maar ook Gropius 19132 doen een pleidooi voor het ontwerpen voor de hele mens.)
Vanaf de jaren 1980 ontstaan meer formele beschrijvingen
(Basadur, 1986, en Faste 1987) als een proces van afwisselende divergentie (de
ideation fase steeds gevolgd door een evaluatiefase). Later is dit principe van
divergentie/convergentie door de British Design Council (2004, 2019) samengevat
en vereenvoudigd in de “Double Diamond” benadering van cycli van divergentie en
convergentie rondom behoeftenbepaling en oplossingsontwikkeling. De benadering
wordt geschikt geacht voor het behandelen van complexe vraagstukken waarbij de
stakeholder behoefte niet op voorhand duidelijk is. Dit geldt bij security vraagstukken
zeer vaak, omdat het stakeholderveld vaak groter is dan alleen maar het technische/
engineering perspectief.
De vraag aan de orde is hoe Design Thinking Security by Design voor Operational
Technology in de Vitale Infrastructuur kan bevorderen. Daarvoor keren we terug
naar de context waarin Design Thinking als mindset ontstond. Design Thinking is
in de jaren 40 en 50 ontwikkeld als een mindset en vaardigheid die moet worden
getraind zoals spieren worden getraind. “train engineers with a broad set of new
skills”. In Engeland bepleit Design Council oprichter Lord Hugh Dalton (1944) “a
real appreciation of the importance of design”. In Europa komt de sociotechnical
system theory tot ontwikkeling met Trist & Bamforth (1951). In de Verenigde Staten
ontwikkelt Rogers (1954) een Theory of Creativity met aandacht voor het empathische
(human-centered) perspectief als sleutel tot beleving, betekenisgeving, motivatie en
ontwikkelvermogen. Osborne (1953) beschrijft technieken om te komen tot Applied
Creativity zoals brainstorming.
Maslow (1958) pleit voor een betere integratie van aangeboren primaire en
geaccultureerde secundaire creativiteit. Maslow pleit voor meer ruimte op de
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Die Entwicklung Moderner Industriebaukunst in: Jahrbuch Deutschen Werkbundes 1913, pp 17-22. Citaat:
Een fabriek die op deze manier tot stand is gekomen in samenwerking met de gebouweigenaar en architect,
heeft bij voorkeur voorzieningen die moeten worden gecommuniceerd met het hele bedrijf. Een duidelijke
innerlijke opstelling, die ook duidelijk wordt geïllustreerd aan de buitenkant, kan het fabricageproces aanzienlijk
vereenvoudigen. Vanuit sociaal oogpunt maakt het een verschil of de moderne fabrieksarbeider zijn werk doet in
een nietszeggende, lelijke industriekazerne of in adequaat geproportioneerde ruimtes. Hij zal met meer plezier
werken aan het creëren van grote gedeelde waarden waarbij zijn door de kunstenaar gevormde werkplek zijn
ingeboren gevoel van schoonheid aanspreekt en verkwikkend werkt tegen de eentonigheid van mechanisch werk.
Met toenemende tevredenheid zullen arbeidsmoraal en de kwaliteit van prestaties in het bedrijf groeien.
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werkvloer om creativiteit en kwaliteit vanuit waarachtigheid en authenticiteit een
kans te geven. “We’ll have to find some way of permitting people to be individualistic
in an organization”. Aan MIT en later aan Stanford University zet John Arnold
ontwerpopleidingen op (zie bijv. Arnold 1953 en Stewart 1985) om de creatieve
vaardigheden een plaats te geven in het engineering curriculum: indachtig Maslow’s
behoeftenhiërarhie stelt McKim daarbij het ontwerpen voor de hele mens als
uitgangspunt centraal (McKim 1959, Thienen e.a. 2018, 2019). Die aandacht voor de
hele mens komt van pas wanneer we kijken naar beveiligingsvraagstukken waar de
menselijke factor een beslissende rol kan spelen.

3

Veel voornemens om veiliger te werken, processen beter te beveiligen, leiden
schipbreuk omdat niet iedereen voldoende op de hoogte of voldoende gemotiveerd
of geëquipeerd is om een systeem juist te bouwen te onderhouden, te bedienen, te
bewaken, of te gebruiken. Wat dan ontstaat is een moeilijk te doorbreken impasse dat
activiteiten moeten worden ondernomen of juist moeten worden verboden maar dat
de steun daarvoor eigenlijk ontbreekt zodat in praktijk het beveiligingsbeleid faalt.
Zeker wanneer de problemen pas op een later en onverwacht moment aan het licht
komen, is het niet eenvoudig hier meer steun voor te verwerven. Dat vergt empathie.

“. . . de zoektocht
naar trefzekere
ontwerpbenaderingen
door een focus
op empathie met
doelgroepen”

De doelstelling van de Stanford school is om ruimte in de cultuur terug te claimen
voor niet-standaard benaderingen. Waar Arnold (1959) diverse denkstijlen benoemt,
en het “creatieve” denken plaatst tegenover het “oordelende” en “analytische”
denken, benadrukt hij dat de minder geremde “flow”- ,“droom”- en “visie”- achtige
denkstijlen behulpzaam kunnen zijn bij complexe vraagstukken zoals ruimtelijke
ordeningsvraagstukken. Wong (2020) merkt op dat Arnold daarmee vooruitloopt op
de behandeling van complexe ontwerpvraagstukken die Rittel & Webber (1973) als
taai (wicked) bestempelen. Wat al deze benaderingen verenigt, is de zoektocht naar
trefzekere ontwerpbenaderingen door een focus op empathie met doelgroepen,
gebruikersbehoeften en tussentijds toetsen aan de hand van prototypen. De
Stanford-benadering om ingenieurs “breed” op te leiden heeft vrucht gedragen met
veel bekende succesvolle spin-offs en producten, maar heeft zich vooral ook verbreed
naar het ontwerpen van processen, diensten, bedrijfsmodellen, naast producten. Zo
wordt de methode ook toegepast in strategische veiligheidsvraagstukken (Denning
2013 en Giachetti & Whitcomb 2016).
Hassno Plattner, oprichter van software firma SAP, acht het ontwikkelen van
de ‘Design Thinking muscle’ bij software engineers zo essentieel, dat in twee
continenten instituten worden opgezet om de opleiding in Design Thinking breder
toegankelijk te maken (Plattner e.a. 2012, 2016 en Banerjee & Gibbs 2016). De Stanford
d.School dankt zijn naam met kleine “d” aan de fundamenteel dienende rol die
design zou moeten hebben om problemen op te lossen. Het meest kenmerkende
van de moeilijke (wicked) ontwerpproblemen is dat er onenigheid bestaat over
probleemstelling en oplossingsmethode. De eerder geschetste “double diamond”
duidt op de twee wegen uit deze impasse: betere probleemdefinitie en het vinden
van betere oplossingen. Kenmerkend voor de Design Thinking benadering is dat
verondersteld wordt dat beide niet op een presenteerblaadje liggen, maar moeten
worden ontdekt niet voor maar bij voorkeur met de gebruikers. Dat maakt het zo
essentieel te beseffen wie de gebruikers van een product, proces of dienst zijn.
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In deze verkenning volgen we voor Design Thinking de omschrijving die
ontwerpadviesbureau IDEO hanteert als:
een proces voor het creatief oplossen van problemen. Design Thinking
heeft een mensgerichte kern. Het moedigt organisaties aan om zich te
concentreren op de mensen voor wie ze creëren, wat leidt tot betere
producten, diensten en interne processen.
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Er bestaan verschillende uitwerkingen van de Design Thinking mindset. Die
ontwikkeld door IDEO en Stanford d.school geldt als de meest generieke. Deze
onderscheidt de elementen “empathie”, “probleem definitie”, “ideeënontwikkeling”,
“prototyperen” en “testen”. Hilllnera & Limb (2018) laten zien hoe de fasering in
vier onderzochte aanpakken licht verschilt maar de empathie en probleemdefinitie,
de ideeënvorming en eerste invulling en de test en voortgaande verbetering
terugkerende elementen zijn in elke aanpak. Als we in deze verkenning over de
Design Thinking mindset en perspectieven spreken, richten we ons in elk geval op de
volgende zaken:
1) de stakeholder oriëntatie, 2) de need finding, 3) de oplossing (behoefte-inlossing) en
4) een test van feitelijke bruikbaarheid en daaruit voortvloeiende vervolgverbetering,
de continue verbetering, die eigenlijk weer naar de beginstap terugverwijst omdat
nieuwe belanghebbenden dat proces kunnen sturen. Het schema van Hilllnera &
Limb laat zien dat verschillende aanpakken die centrale elementen steeds aan boord
hebben. Hilllnera & Limb laten zien dat empathie, need finding en prototyperen testen
en voortdurend verbeteren in alle aanpakken voorkomen.

Figuur: 3.2 Vergelijking van Design Thinking methoden (Hilllnera & Limb 2018)

Waar de technische benadering vaak gekenmerkt wordt door een “separation of
concerns”, staat bij de stakeholdergerichte benadering de complexe samenhang
centraal. Inzicht en overzicht krijgen gaat in die benadering vooraf aan het zelfs
maar kunnen identificeren van het hoofdprobleem laat staan het ontwikkelen
van kansrijke oplossingen. Zoals IDEO co-founder Moggridge (2007) liet zien,
verschilt de volgorde waarin respectievelijke fasen soms herhaaldelijk worden
doorlopen per geval. De theorie volgt de zwarte pijlen in en cyclisch proces, maar de
praktijk is complex en minder ordelijk. Moggridge benadrukt dat in de praktijk de
behandelvolgorde niet vastligt en er tussenstappen, herhalingen, en tussentijdse
toetsingen mogelijk en soms noodzakelijk zijn.
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Figuur: 3.3 De volgorde waarin de perspectieven worden behandeld wisselt in de praktijk vaak
per geval (Moggridge 2007)

Design Thinking:
mensgerichte
ontwerpprocessen
toepassen op
uitdagende
problemen

Moggridge stelt dat je spreekt van Design Thinking als je de mensgerichte
ontwerpprocessen toepast op uitdagende problemen, bij voorkeur door teams
van mensen met verschillende achtergronden, waardoor ze kunnen profiteren van
de generatieve kracht van de methodologie zonder deze uit te hoeven leggen. Ze
kunnen oplossingen bedenken en tastbare resultaten zien, voelen en uitproberen
en de tekortkomingen in bepaalde oplossingen ontdekken en doorgaan naar een
andere, betere versie. Dit interdisciplinaire ontwerpdenken is vooral waardevol om
te beslissen wat er in de eerste plaats moet gebeuren, zodat de kracht van intuïtieve
creatieve processen kan worden aangewend om innovatie te stimuleren, moeilijke
problemen op te lossen en nieuwe kansen te ontwikkelen (Moggridge 2010).
Voorbeeld: Roombeek
Een goed gedocumenteerd voorbeeld van gebruikersgerichte ontwerpaanpak is de
herontwikkeling van de wijk Roombeek in Enschede na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 via
een intensief participatietraject. Stedenbouwkundig supervisor Pi de Bruin betrok bewoners en
belanghebbenden vanaf het begin intensief bij de ontwikkeling van de plannen. Peter Kuenzli
begeleidde als directeur van het Projectbureau Wederopbouw het hele proces. Enschede stelde
een aparte Raadscommissie in en had een eigen projectwethouder. De kwaliteit van de proces
organisatie was daarmee hoog. Men achtte het van belang een groot deel van de woningen
via particulier opdrachtgeverschap te laten realiseren. De invloed van de (voormalige)
bewoners van het gebied is groot geweest. Er zijn intensieve sessies samen met de bewoners
gehouden om de kernpunten te formuleren waaraan het gebied moest voldoen. Hierin ligt
ook de grondslag voor de vrijetijdsvoorzieningen in het gebied. De bewoners vonden integrale
ontwikkeling zeer belangrijk en wilden een gemengde wijk, waarin historie zichtbaar zou zijn
en diverse functies naast elkaar kunnen bestaan. (bron: Harmelink 2009)

Het voorbeeld laat een nieuwe werkwijze zien, die gemeenten en
woningbouwverenigingen ongebruikelijk was. Zij waren voorheen gewend projecten
te ontwikkelen zonder deze brede participatie. In een discussie-avond in 2012 bracht
een van de organisaties nog in dat het proces door de inspraak meer tijd in beslag
nam dan woningbouwverenigingen gewend waren. Men kan immers ook zonder
ruggespraak hele wijken ontwikkelen. Maar de meer interactieve aanpak heeft
uiteindelijk wel de leefbaarheid van de wijk bevorderd. Experience design is dus geen
toekomstmuziek. Het wordt al in praktijk gebracht.
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Ervaringen met Design Thinking binnen het militaire domein.
Vanwege haar kwaliteit als strategisch denkgereedschap staat Design Thinking al geruime
tijd in de belangstelling voor militaire vraagstukken. In de Nederlandse, Europese (WestEuropa sinds 1948, EU sinds 1999), NATO (sinds 1949) is het handhaven van stabiliteit (vrede
en veiligheid) het uitgangspunt en hebben interventies de laatste 70 jaar in de eerste plaats
een de-escalerend oogmerk met een primaat voor diplomatie op politiek, strategisch, tactisch
en operationeel niveau. In de context van machtsbalans zijn dreigingsbeelden tegenwoordig

3

primair asymmetrisch en fundamenteel minder voorspelbaar. Dit vraagt om nieuwe manieren
van denken.
Sinds de 70’er jaren is Design Thinking in dit kader toegepast in militaire context in de VS
onder de benaming Observe–Orient–Decide–Act (OODA zie John Boyd, 1976) en Israël onder de
benaming Systemic Operational Design (SOD, zie Naveh, 1995, 1997) waarbij men operationeel
inzicht (Cf. empathie in de standaard DT-benadering) als beginpunt ziet voor strategievorming.
Ook de Nederlandse Defensie Doctrine (2019) erkent de toegenomen verwevenheid tussen
operaties en strategie en spreekt van strategische compressie (Figuur 3.4).
Juist ook in vredesmissies is een nieuw paradigma van belang. Zo constateert Kitzen (2020) dat
uit de Afghanistan vredesmissie kan worden geleerd dat de Nederlandse krijgsmacht zich bij
elke missie grondig moet verdiepen in de samenstelling, wensen en benaderingswijze van de
lokale bevolking.

Juist ook in
vredesmissies is een
nieuw paradigma
van belang

Figuur: 3.4 Toenemende verwevenheid van de niveaus van militair optreden
(Bron: Nederlandse Defensie Doctrine 2019)
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4
OT beveiliging ontwikkelen in de praktijk:

Design Thinking
aan zet

In dit hoofdstuk beschouwen we de kenmerken van OT en drie aspecten van OT
beveiliging, de technische kant, de mens-kant en de organisatorische kant. Voor
een overzicht van technische en mensgerichte kwesties is teruggegrepen op
literatuuronderzoek.
Voor de organisatorische kant hebben we 19 respondenten geïnterviewd die
verschillende perspectieven hebben op het onderwerp. Er blijken op dit moment
kwetsbaarheden te bestaan in OT die in praktijk maar langzaam kunnen worden
bestreden. We geven een overzicht van de voornaamste problemen en dilemma’s.
De dilemma’s wijzen in de richting van taaie problematiek: Er bestaat geen
overeenstemming tussen stakeholders waardoor oplossingen op zich laten
wachten.
We beschouwen de Design Thinking aanpak van dit type problemen en stellen een
aantal criteria voor die de aanpak karakteriseren. In deel II van deze verkenning
wordt getest of deze aanpak in praktijk al wordt toegepast.
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In Hoofdstuk 4 staat de vraag centraal wat de huidige uitdagingen zijn in OT
security in de Vitale Infrastructuur. Dit onderzoek hebben we uitgevoerd met een
combinatie van desk research en interviews met zaakexperts vaak weer gevolgd door
desk research. Een aantal inzichten komen uit deze deelverkenning naar voren die
aannemelijk maken dat Security-by-Design van de Vitale Infrastructuur voldoende
“wicked” aspecten heeft om de inzet van Design Thinking te verantwoorden.

4

In 4.1 t/m 4.3 behandelen we de literatuur over OT en security en de techniek-aspecten
en menselijke kanten van OT beveiliging. In 4.4 beschouwen we de inputs die we
kregen uit interviews en gesprekken met respondenten en in 4.5 geven we aan
hoe deze bevindingen het aannemelijk maken dat Design Thinking aanpak in voor
beveiliging van OT in de Vitale Infrastructuur inzetbaar is.

4.1 Belemmeringen in het Organiseren van OT-Security
Operational Technology begrepen als procesautomatisering heeft een lange traditie.
Als het patent van Harlow (1921) voor het op afstand monitoren en kunnen bijsturen
van industriële processen als beginpunt wordt genomen, is SCADA een eeuw oud
en de innovatie om de logische componenten daarin programmeerbaar te maken in
plaats van “hard wired” heeft ook meer dan vijftig jaar traditie. De MOdular DIgital
CONtroller (Modicom) van Bedford Associates (1968) naar een oproep van Clark (1968)
wordt vaak als beginpunt genomen, maar de vondst om instructies in code te vangen
dateert al van Basile Bouchon (1725). Pas als de op moderne PLC’s gebaseerde SCADA
systemen vanaf de 70’er jaren van de vorige eeuw gangbaarder worden, geeft dit
aanleiding om na te denken over de ontwerpeisen die aan deze door automatisering
en informatisering steeds complexere Industrial Process Control systemen worden
gesteld. Recensent Chris Dillon (2001), stelt in een bespreking van Samad & Weyrauch
(2000):
“Complexiteit en het beheer van complexiteit levert nieuwe problemen
op (en nieuwe kansen) in het ontwerp, de toepassing en de werking
van grootschalige engineering systemen. […] systemen die nu worden
ontwikkeld […] vragen om nieuwe denkwijzen die expertise integreren in
verschillende disciplines. Deze omvatten niet alleen bekende technische
gebieden zoals controle, signaalverwerking, sensoren en softwareengineering, maar ook menselijke factoren, […]. Dit bredere perspectief
leidt tot verschuivingen in het denken over de techniek en over het
ontwerpproces zelf. […] Het idee dat goed ontworpen systemen [worden
belemmerd] door [het handelen] van feilbare mensen [staat tegenover]
het argument dat de essentiële rol van operators [en menselijk toezicht] en
de aan hen gestelde eisen deel moeten uitmaken van het systeemontwerp
vanaf het begin.”

In de jaren die volgden is gebleken dat systemen niet alleen inherent complex zijn,
maar dat ze ook vatbaar zijn voor cyberverstoring.
Voorbeeld DEF CON 27:
In een presentatie voor de DEF CON 27 conferentie geeft Kubecka (2019) een ontluisterend
overzicht van kwetsbaarheden van alle onderdelen van Vitale Infrastructuur in vele landen.
Onder meer door verouderde systemen zonder credentials, slecht gebouwde of afwezige
beveiliging, systemen met default credentials, en group credentials voor remote maintenance
zijn veel systemen te gemakkelijk toegankelijk. Door free riding gebruik van voorzieningen als
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water, elektriciteit of transport of vervoer ontstaan nieuwe maatschappelijke gevaren. Ook de
zelfregulering van sectoren in het kader van liberalisatie is vaak niet waterdicht. Vliegtuigen,
zeeschepen, zelfs satellieten blijken te hacken.

Ook Prins e.a. (2019) waarschuwen voor het gevaar voor economie en samenleving
van digitale ontwrichting.

4

Van digitale ontwrichting is sprake wanneer het normale leven ernstig
is verstoord. Met de groeiende verwevenheid van de digitale en fysieke
wereld kunnen digitale incidenten resulteren in maatschappelijke
ontwrichting met de zichtbare aantasting van belangrijke processen.
Het openbaar vervoer, internet, het betalingsverkeer of de
elektriciteitsvoorziening functioneren dan niet meer of schakelen over op
een minder efficiënte modus. Dergelijke verstoringen leiden vaak tot grote
economische schade.

“Digitale
ontwrichting
...
een gevaar voor
economie en
samenleving ”

OT-toepassingen vragen dus om veiliger ontwerpen dan thans gangbaar zijn.
Er blijken verschillen in prioriteiten vanuit OT-perspectief vergeleken met ITbenaderingen. Leppink (2019) schetst een onderscheid (Tabel 4.1) van Operational
Technology gecontrasteerd met Information Technology waar veel cybersecurity
maatregelen zich thans vooral op richten. Het beeld wordt gegeven vanuit de
dienstenaanbieder, respectievelijk de (proces-/productie-)automatiseerder.
Uiteraard zijn de diensten in de loop van de tijd enorm uitgebreid met zakelijke
transacties, social media toepassingen en koppeling van tal van zaken aan online
apps. In de kern staan de uitdaging van een data-integriteitsvraagstuk en een
procesbesturingsvraagstuk echter nog steeds tegenover elkaar.

Tabel 4.1 Vergelijking tussen IT en OT als uitgangspunt voor Security-by-Design
(bron: Leppink 2019)
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IT

OT

IT is dynamic

OT is deterministic

IT has a lot of moving parts which means
it also has an incredible number of exploit
variants. From network to computer to
application to data and more, IT teams are
responsible for safeguarding every layer
in a stack with its own brand of add- on
security (e.g., VPN, SEIM, NGFW, DLP).

OT systems are engineered for specific,
measured, prescribed actions based
on content, and not context. That’s
determinism. Things only happen one way,
the way they were designed to act. If given
a certain input, they will always produce a
certain output, time and time again. (…)

IT: Data is king

OT: Process is king

IT is about digital information storage,
retrieval, transmission, and manipulation.
Most businesses want to ensure smooth
data flow.

OT is all about process control. Industrial
organizations typically run a small suite of
control applications, and maybe a few more
to help manage and maintain systems.

IT: Gateways are everywhere

OT: Fewer gateways

More gateways mean a larger attack
surface. Consider that 60 percent of
network traffic is bots. It’s nearly impossible
to keep up.

Fewer gateways, fewer avenues for
attackers to pursue. The key is reinforcing
armaments at those known gates, moats,
and tunnels from the start.

Security-by-Design in de Vitale Sector | Operational Technology Beveiligen vanuit Design Thinking Perspectief

4

IT

OT

IT: Confidentiality is priority #1

OT: Control is priority #1

In order of importance, priorities are:
confidentiality, integrity and availability (the
CIA triad). First and foremost, businesses
and consumers expect financial, medical,
personal data to remain private.

In OT, the order of importance is: control,
availability, integrity, and confidentiality.
Control equates to safety because, in this
environment, loss of control could have dire
consequences.

IT: Throughput matters

OT: Throughput is secondary

The amount of data that can be transferred
at any given time is a big deal in the IT
world

The “information highway” infrastructure is
less complicated and less congested in OT.

Wat uit de vergelijking van Leppink (2019) kan worden opgemaakt, is dat het fysieke
proces dat moet worden aangestuurd leidend is in OT. De set van functies die door
OT systemen worden uitgevoerd is in beginsel overzichtelijk. En de systemen zijn in
theorie goed fysiek te beveiligen. De vraag is hoe het dan toch mis kan gaan.

“. . . werkelijk elke
advanced persistent
threat voor aanval
en ondermijning
van OT systemen
moet voor mogelijk
worden gehouden
als de aanvallende
partij de middelen
beschikbaar
heeft om
kwetsbaarheden
te ontdekken en
benutten. ”

Doordat procescontrole essentieel is, kunnen conflicterende belangen ontstaan die
beveiligingskeuzes beïnvloeden: beveiliging die leidt tot tragere of zelfs te traag
functionerende procescontrole, kan ontregelend werken en zelfs gevaarzettend zijn.
Integraal beveiligen betekent in de OT-context dat niet alleen het functioneren van
de OT-logica gewaarborgd is, maar dat de realtime eigenschappen van resulterende
systeem voldoen aan de specificaties die op grond van procescontrole vereist zijn.
Anders gesteld: Cyberbeveiliging kan leiden tot verstoring van de procescontrole en
dit kan aanleiding zijn om de beveiliging van een gegeven OT-systeem anders vorm
te geven door het systeem af te schermen zodat de OT wel kan functioneren met
behoud van de beoogde procescontrole.
Security-by-Design houdt voor OT-systemen dus in dat de systemen als geheel (dus
lettend op de bedoelde en gerealiseerde procescontrole) moeten worden beveiligd en
dat aandacht voor enkel de logische werking van de OT ontoereikend kan zijn om een
veilige installatie te garanderen.

4.2 Technische bedreigingen van OT-Security
Vanuit veiligheidsmanagement zet men zich al bijna 20 jaar in voor normen
(baselines) voor veiligheidskritische Industrial Control Systemen (Smith, 2003).
Vooruitlopend op standaardisatie stelden procesindustriebedrijven in de werkgroep
WIB in 2011 afsprakenkaders op, en eisen aan vendors inzake veilige productlevering.
Een aantal van deze baselines zijn inmiddels onderdeel geworden van de ISO/IEC
2700x3 standaard als normering voor informatiebeveiliging. Spit e.a. (2017) beschrijven
bijvoorbeeld een universele security management aanpak waarin op verschillende
niveaus (strategisch, tactisch, operationeel) inhoud wordt gegeven aan de ISO High
Level Structure (HLS) voor o.m. Information Security Management (ISO 27001 ISMS).
Luiijf & Te Paske (2015) gaan specifieker in op OT-Security eisen en pleiten voor
overheidsbeleid met ictQatar (2014) als good practice.
In theorie is de veiligheid van cyberfysische systemen beredeneerbaar. Kott e.a. 2014
en Kott 2014 stellen een “security science” voor. In elk geval zullen de modellen de
weerbarstige werkelijkheid moeten kunnen beschrijven. Beruchte OT aanvallen
3
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zoals “Stuxnet” hebben dit laten zien. Evancich & Li (2016) beschrijven de impact
van Stuxnet op de praktijk van “security by obscurity”: werkelijk elke advanced
persistent threat voor aanval en ondermijning van OT systemen moet voor mogelijk
worden gehouden als de aanvallende partij de middelen beschikbaar heeft om
kwetsbaarheden te ontdekken en benutten. In de eerste jaren werden alleen
“statelijke actoren” geacht de middelen voor zulke gerichte aanvallen beschikbaar te
hebben, maar inmiddels worden gerichte aanvallen ook ingezet met cybercrimineel
oogmerk waarbij zeer hoge losgeldbedragen worden geëist. In het geval van de
“statelijke” Stuxnet aanval maakte de “sophisticated cyberphysical attack” gebruik
van een kwetsbaarheid in de IT-beveiliging in de ICS laag en benutte het via deze
route de kwetsbaarheid van het fysieke systeem.

4

Doordat aanvallers wisten dat gegeven SCADA systemen nog werkten met een
verouderd Microsoft operating systeem met bekende beveiligingsproblemen, kon dit
gegeven gericht worden geëxploiteerd.

“Niet alleen
digitale
scherpschutterij,
maar ook
schoten met
hagel kunnen
grote schade
veroorzaken”
Figuur 4.1 Reconstructie van aanval op Oekraïense elektriciteitscentrales(Butrimas 2017)

Ook de aanval op de Oekraïense Prykarpattia- , Kyiv- en Chernivtsi elektriciteitscentrales kenmerkt zich door een samenspel van aanvalstechnieken. Butrimas
(2017) reconstrueert een aanvalsroute (Figuur 4.1) die liep via spear phishing,
netwerkinfectie, toegang tot VPN credentials, toegang tot het noodstroomsysteem,
tot het ICS, systeem en uiteindelijk terug naar verstoring van telefonie om coördinatie
te belemmeren.
Niet alleen digitale scherpschutterij, maar ook schoten met hagel kunnen grote
schade veroorzaken. In praktijk wordt veel ICS lamgelegd met ransomware- aanvallen
(Cf. Young & Yung 199) die niet noodzakelijk “sophisticated” zijn en meer generiek
toegrijpen op kwetsbaarheden ongeacht de specifieke systemen. De Maersk aanval
met het NotPetya virus uit de inleiding van deze verkenning is hiervan een goed
voorbeeld. Zo vormt “eenvoudige” ransomware inmiddels een majeur probleem
voor bedrijven en industrieën ongeacht of dit met gerichte of ongerichte aanvallen
geschiedt. Emsisoft (2019) schatte de totale ransomware kosten voor bedrijven in de
Verenigde Staten om 7,5 miljard dollar. Een greep uit hun onderzoek:
113 staats- en gemeentelijke overheden en instanties, 764 zorgverleners, 89
universiteiten, hogescholen en schooldistricten, met operaties
op maximaal 1233 individuele scholen werden mogelijk getroffen.
Daarbij traden ook OT haperingen op: 112 diensten werden
onderbroken, surveillance systemen gingen offline, badge-scanners
en toegangssystemen voor gebouwen werkten niet meer en
gevangenisdeuren konden niet op afstand worden geopend.
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4.3

4

“. . . ieder nieuw
systeem levert
mogelijk een nieuwe
last op in hun
werk en daardoor
ontstaan er risico’s
van onjuist gebruik
”

De menselijke factor van OT-beveiliging

In een organisatie waar OT gebruikt wordt, houdt men bij het ontwikkelen van
nieuwe systemen niet altijd voldoende rekening met de mensen die deze systemen
gaan beheren en gebruiken. Voor de betrokkenen, zoals eigenaren, beheerders,
gebruikers, schoonmakers, leveranciers, etc., levert ieder nieuw systeem mogelijk
een nieuwe last op in hun werk en daardoor ontstaan er risico’s van onjuist gebruik.
Bridges (2013) laat aan de hand van talrijke voorbeelden zien dat onveiligheid kan
ontstaan zodra OT disfunctioneert, zelfs als de gevaren bekend zijn. Zo gebeurde 12
dagen na de première van de film China Syndrome, op Three Mile Island een ramp
door een veiligheidssysteem dat zelf dienst weigerde. Ondanks dat er een klep open
stond, gaf een lampje op het bedieningspaneel aan dat deze gesloten was. Het
lampje indiceerde eigenlijk niet de positie van de klep, maar slechts de status van de
elektromagneet die wel of niet werd aangedreven, wat een vals bewijs was van een
gesloten klep. Zo lang alles correct functioneerde, was de indicatie steeds consistent
en ontwikkelden de operators de verkeerde gewoonte op dit signaal te vertrouwen.
Toen er echter iets mis ging en de hoofdontlastklep open bleef staan, misleidde de
onverlichte lamp de operators door te suggereren dat de klep gesloten was.
Adequaat handelen onder uitdagende omstandigheden vergt dus dat personeel goed
is getraind en voorbereid in onverwachte situaties. Hoe moeilijk dit kan zijn, blijkt
als men “logische” berichten als testcasus gebruikt die men kan plaatsen en die men
verwacht maar waarmee toch iets aan de hand blijkt.
Bridges (2013) benoemt het belang om al diegenen die vanuit verschillende rollen
te maken hebben met de ontwikkeling, de exploitatie of het gebruik van een
te ontwikkelen systeem te betrekken bij de ontwikkeling van het systeem. Dit
kan betrekking hebben op de systeemeigenaren, de functioneel beheerders, de
systeemontwikkelaars, maar ook de toekomstige operators onderhoudsmedewerkers,
gebruikers en beheerders van de netwerken waar het systeem mee verbonden zal
worden. Hierbij is het van belang dat de systeemontwikkelaars oog hebben voor
enerzijds de taakbelasting die het te ontwikkelen systeem plaatst op degenen die
met het systeem gaan werken of wier taken door het systeem anders zullen worden
en anderzijds voor de menselijke betrouwbaarheid. Anders kunnen risico’s ontstaan
doordat een medewerker door nonchalance of onwetendheid bijvoorbeeld een
phishing mail opent, omdat die afkomstig lijkt van een manager, of een virus met een
usb-stick op het netwerk terecht laat komen.
Bridges noemt het belang om bij veiligheidsontwerpen ook aandacht te geven aan
vaak vergeten stakeholdergroepen zoals inhuurkrachten voor wie te gemakkelijke
wachtwoorden worden bedacht waardoor de systeemveiligheid als geheel omlaag
gaat, of voormalige werknemers die nog kennis hebben van de bouw en beveiliging
van systemen. Personeel wordt in beginsel op vaktechnische deskundigheid
geselecteerd, niet op beveiligingsbekwaamheid. Toch kunnen karaktereigenschappen
die veel te zien zijn bij technisch personeel zoals autoriteitsproblemen, eigenwijsheid,
pragmatisme, moeite om onder druk te kunnen presteren, in combinatie met
bedrijfsdoelen die door de beveiligingseisen belemmerd worden, een probleem
vormen om beveiligingsbeleid te implementeren.
Het centrale probleem bij het implementeren van beveiligingsbeleid is dat men
niet moet uitgaan van de mens als meewerkende factor. Mensen zullen elke kans
aangrijpen om het leven gemakkelijker te maken. Hun primaire doel de “line
of desire” is richtinggevend, stelt Bridges. En beveiligingsmaatregelen worden
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vaak gezien als een sta-in-de-weg. Door waar te nemen wat mensen echt doen,
waar ze bochten afsnijden, en daar eerlijk over te zijn, wordt ook duidelijk waar
beveiligingsmaatregelen hun doel voorbij schieten.
Een verhaal is bekend van een onderhoudsmonteur die, omdat hij vaak uit bed gebeld
was om een technisch probleem bij de klant op te lossen, vanuit zijn eigen huis een
modem had geïnstalleerd om bij de systemen van zijn klant te kunnen als hij ’s nachts
uit zijn bed gebeld werd. Wat hem dichter bij zijn primaire doel bracht, introduceerde
voor het bedrijf een ernstig beveiligingsrisico omdat zijn dienstverlening buiten
het algemene bedrijfsbeveiligingsbeleid was gehouden en feitelijk voor de
beveiligingsprocedures onzichtbaar was gebleven. Alleen wanneer werknemers de
juiste houding, waarden en veronderstellingen hebben, wordt het aannemelijk dat
beveiligingsbeleid kan slagen. Van onwil kan het overgaan in moedwil wanneer
toegang tot systemen en informatie persoonlijke belangen dient, zoals bij vatbaarheid
voor omkoping of het handelen met meer petten.

4

“ Het
optimaliseren
van de menselijke
factor is veel
belangrijker dan
het proberen
te bouwen van
een onwrikbaar
systeem . . .”

Om deze vatbaarheid te voorkomen, is aan de orde dat men de scheiding tussen
privéleven en professionele activiteiten zo ver als mogelijk doorvoert. De vermenging
via social media kan het begin zijn van een hellend vlak ter zake.
Ook onnadenkendheid in het publiceren van gegevens over werknemers kan
beveiliging in de weg staan. Informatie over het bedrijf en de werknemers baant
de weg vrij naar social engineering waarbij werknemers ongewild meer prijsgeven
dan goed is vanuit beveiligingsoptiek vanuit vriendelijkheid, vanuit een wens
om geïnformeerd over te komen, vanuit ijdelheid, eerlijkheid of betrokkenheid.
In dit perspectief is belangrijk dat een beveiligingsbeleid definieert wat nodig is,
wat werknemers kunnen gebruiken en willen gebruiken. Het is goed om vanuit
de lines of desire te weten waar bochten worden afgesneden en te komen tot
een doordacht systeem dat rekening houdt met mensen. Welke informatie moet
worden opgeslagen, hoe lang en wie er toegang toe moeten hebben. Voor alles moet
beveiliging onderdeel zijn van een uitgebreider systeem, goed geborgd in de lijn,
onder de aandacht bij het bestuur, ondersteund door betekenisvolle metrieken (bijv.
aantal zorgmeldingen), gedragen door de leiding. En met een duidelijk georganiseerde
beveiligingsorganisatie.
Het optimaliseren van de menselijke factor is veel belangrijker dan het proberen
te bouwen van een onwrikbaar systeem dat misschien wel superveilig is, maar
tekortschiet in praktische bruikbaarheid en daardoor in praktijk wordt omzeild. De
memoires van Frans Saris (2009) leren dat veiligheidsprocedures aandacht vergen om
niet te verslappen. In 2001, 22 jaar na Harrisburg, ontkwam Nederland op een haar na
aan een ernstige meltdown. Trouw:
Op die bewuste 16 november viel de door Nuon geleverde stroom uit
in Petten. De noodstroomvoorziening van de kernreactor, nodig om de
koeling ervan op peil te houden, functioneerde niet. Daardoor vielen de
koelpompen en het licht in de controlekamer uit. De zaklamp die in de
controlekamer hoort te hangen ontbrak, omdat een van de medewerkers
deze gebruikt had om zijn auto te repareren…

Men kan dus twee soorten beveiligingsrisico’s onderscheiden, de (puur)
technologische die zijn terug te leiden op kwetsbaarheden in de techniek die met
technische hulpmiddelen kunnen worden voorkomen en alle overige risico’s die
ook een organisatorische of menselijke component hebben. Dit geldt ook voor
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cyberkwetsbaarheden en kwetsbaarheden in OT beveiliging. Om beveiliging
te ontwerpen die zowel technische als organisatorische en gedragsaspecten
omvat, is een open multidisciplinaire ontwerpaanpak te verkiezen boven een
ontwerpbenadering die wordt vastgelegd door specificaties vooraf.

4.4

4

Experts aan het woord over OT-beveiliging

We hebben 19 respondenten gesproken, 1 in een dubbelrol, die zelf als onderzoeker,
adviseur, manager, of toezichthouder betrokken zijn bij de cyberveiligheid van
industrie en Vitale Infrastructuur. De constatering van deze respondenten is dat
er sowieso grote cultuurverschillen zijn die aandacht verdienen: Wetenschap ziet
zaken die in praktijk nog niet worden opgepakt, de publieke sector werkt anders dan
de private sector, maar ook de wereld van industriële techniek en procestechniek
en -automatisering staan nog sterk los van de IT wereld die vaak in naam
verantwoordelijk is voor cybersecurity.
Academie

“Men beseft dat
deze netwerken
uiteindelijk beter
intrinsiek veilig zullen
moeten worden”

We consulteerden een hoogleraar Internet Security, een hoogleraar Safety
and Security Science, en een hoogleraar Toezicht en de coördinator van een
wetenschappelijk onderzoeksprogramma. De volgende inzichten zijn afkomstig uit
deze interviews:
• In de Wetenschappelijke wereld is er het besef er dat veel systemen in de Vitale
Infrastructuur nog potentieel kwetsbaar en doordringbaar zijn. Het zal een
kwestie van kostenbatenafweging zijn indien aanvallende partijen van deze
systeemzwaktes gebruik willen maken. Men beseft dat deze netwerken zelf
uiteindelijk beter intrinsiek veilig zullen moeten worden. Dit zal mogelijk zijn als
open source networking de norm zal worden en er volledige transparantie bestaat
over de wijze waarop de infrastructuur werkt. De praktijk heeft deze aanpak nog
niet breed geadopteerd.
• Ook constateert men dat er in Europese landen weinig overheidsregelgeving is
die industrieën oplegt om aan een cybersecurity norm te voldoen. Er zou meer
gereguleerd mogen worden. De huidige laissez-faire situatie acht men zeker
risicoverhogend. Er bestaan zorgen dat onderdelen van de industrie weliswaar
onder veiligheidstoezicht staan, maar dat deze toezichthouders geen inzicht
krijgen in de beveiliging zodra het de OT technologie behelst.
• Met de opkomst van IoT wordt de noodzaak om die systemen goed te beveiligen
urgenter. Er moet eigenlijk een keurmerk komen à la KEMA waardoor een
aantal onveiligheden aan de basis worden uitgesloten, die nu door de markt
worden bevorderd. De goedkoopste oplossing is niet de meest veilige. En op
maatschappelijke schaal introduceert dit toenemend kwetsbaarheden.
Fysieke Veiligheid
Om het maatschappelijke veiligheidsperspectief te krijgen, spraken we
met een secretaris van een veiligheidsregio en een bestuursadviseur van
het overkoepelende Veiligheidsberaad, een principal consultant Vitale
Infrastructuurbeveiliging en een principal adviseur risicomanagement. De
volgende inzichten zijn afkomstig uit deze interviews:
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• De risicomanagementexpert stelt vast dat er binnen bedrijven in de Vitale
Infrastructuur vaak al aanzienlijke volwassenheid is om cyber security in het kader
van risicomanagement aan te pakken. Veel blijkt af te hangen van de eisen die
de overheid als regulator stelt. Internationale bedrijven die bijv. ook onder Duitse
wetgeving vallen zullen zaken ook in Nederland eerder op orde brengen dan hun
collegabedrijven voor wie die compliance eisen niet gelden.

4

• De principal consultant geeft diverse voorbeelden van organisaties die nog iets
bij te leren hebben. Toch is er binnen sommige sectoren al wel ervaring met een
gedegen aanpak van cybersecurity, bijvoorbeeld in de procesindustrie. Eigenlijk
moet men volgens deze respondent toe naar een meer wetenschappelijke
benadering van OT beveiliging.

“Voor
brandveiligheid
zijn er duidelijke
richtlijnen. Voor
cybersecurity
ontbreken
vergelijkbare
richtlijnen.”

• Vanuit de veiligheidsregio’s bestaat de wens om meer kennisondersteuning.
Men zou advies kunnen gebruiken om te weten wat geschikte manieren zijn om
industrieën over hun cybesecuritybeleid en -praktijk te bevragen. Alleen met
goede gerichte vragen kan een toezichthouder een gegeven beveiligingstaak
voldoende serieus oppakken.
• Zodra een cybersysteem interacteert met een veiligheidssysteem is de
cybersecurity een veiligheidsprobleem en dus is de vraag: wie is er
verantwoordelijk? Zijn veiligheidsinstanties verantwoordelijk voor het toezicht?
Door ongewisheid hierover, ontstaat er een stakeholderprobleem.
• De vergelijking met brandveiligheidskeuring wordt gemaakt op. Voor
brandveiligheid zijn er duidelijke richtlijnen. Voor cybersecurity ontbreken
vergelijkbare richtlijnen. Het Veiligheidsberaad heeft inmiddels een rapport
opgesteld met vragen waarom er voor de veiligheidsregio’s eigenlijk geen betere
informatie beschikbaar is. Nu tast men nog te veel in het duister. Tegelijkertijd
komen de verantwoordelijkheden op termijn wel bij de veiligheidsregio’s terecht.
Security
We consulteerden en spraken met security managers, een SHEQS Manager in de
nucleaire sector, een Security Innovation & Operation manager in de publieke
Internet en datadiensten sector, en een Operational Security Officer IT in de
watersector. De volgende inzichten zijn afkomstig uit deze interviews:
• Waar cybersecurity in de nucleaire sector al lang deel uitmaakt van het
beveiligingspalet en internet en data provisioning zich vanwege schaal, impact
en sectormonopolie niet anders dan een hoge beveiligingsstandaard kunnen
permitteren, komt de security in de watersector meer geleidelijk op gang,
enerzijds doordat de OT systemen vaak nog stammen uit een pre-internettijd, en
anderzijds omdat de consolidatie van systemen en behoefte aan automatisering
nu pas schaal begint aan te nemen. Er wordt dus meer samengewerkt en meer
gelet op secure working practices.
• In de nucleaire sector komen de eisen t.a.v. adequate beveiliging van nationale en
internationale overheden. De toezichthouder beoordeelt plannen en uitvoering.
Binnen academische wereld is men vooral aan nationale en Europese regelgeving
gebonden, zoals AVG. In de watersector is er meer zelfverantwoordelijkheid en
ruimte voor invulling van het eigen beleid overigens binnen een bestuursakkoord
en conform de overheidsbaseline.
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• Voor de publieke internet en datadienstverlening zet men bij security beleid
primair in op kennis en houding van personeel zodat alle medewerkers goed
begrijpen waarom security belangrijk is. Ook wordt waar mogelijk gewerkt met
security standaarden. Men houdt expertise voor applicaties zoveel mogelijk bij
dezelfde accounthouders zodat deze ook tijd kunnen investeren in cyber security
van deze applicaties.

4

• In praktijk is binnen de waterwereld een verschil merkbaar tussen regio’s waar
CISO’s voorwaarden scheppen en actief leiding geven aan het implementeren
van beveiligingsmaatregelen vergeleken met regio’s waar CISO’s een minder
uitgesproken rol vervullen. Waar bijv. waterschappen door eenzelfde CISO worden
ondersteund, kan dit in praktijk de kennissamenwerking bevorderen.
Private dienstverlening
Voorts spraken we met diverse externe experts werkzaam voor de private sector, een
ethische hacker, IT Infrastructuur specialist, een specialist industriële automatisering.
De volgende inzichten zijn afkomstig uit deze interviews:

“Werknemers maar
ook managers zijn
zich onvoldoende
bewust van de
verantwoordelijkheid
die iedereen heeft om
gezamenlijk een bedrijf
cybersecure te houden.”

• Men neemt allerwege waar dat indringen in organisaties nog veel te gemakkelijk
is. Je kunt ergens werken of zelfs maar in de buurt van een bedrijfsgebouw zijn
en dan met je mobiel of laptop netwerksignalen oppikken. Er worden eenmaal
binnen bij bedrijven te weinig vragen gesteld. Ook het beleid wie binnenkomen is
vaak weinig waterdicht. Werknemers maar ook managers zijn zich onvoldoende
bewust van de verantwoordelijkheid die iedereen heeft om gezamenlijk een
bedrijf cybersecure te houden.
• Er bestaan grote verschillen in cultuur en achtergrond tussen de scada
programmeurs die OT opzetten en IT’ers die voor de beveiliging verantwoordelijk
zijn. Men komt daardoor te weinig tot onderlinge kennisdeling om als organisatie
in haar geheel securitybewust te kunnen zijn.
• Er is een heel andere houding die bij industriële automatisering speelt dan een
gerichtheid op security. Het gaat de automatiseerders in de industrie primair
om het draaiend houden van de machinerie. Daar zijn IT componenten dan een
onderdeel van dat je idealiter zo uit de doos haalt aansluit en waar je tot nader
order niet meer naar omkijkt.
• Men is niet avers van security, maar als de systemen gaan haperen, zal men
ook niet aarzelen om een firewall geplaatst voor beveiliging weer uit de loop te
halen om vast te stellen dat daarmee de hapering is verholpen. Deze problemen
veroorzaakt door security zijn zeer reëel en komen zeer veel voor. Dat door de
gekozen “problem solving” een groter risico op een calamiteit in de hand wordt
gewerkt, wordt niet gezien of in elk geval niet geregistreerd of gerealiseerd. Het
lerend vermogen inzake security blijkt vooralsnog gering.
• Gemak is dominant. Dus zal men bijvoorbeeld eerder een entertainment applicatie
laten draaien op een industrieel netwerk met alle gevaren dat men daardoor
een infectie met een cyberbesmetting oploopt, dan dat men hiervoor een eigen
netwerksegment creëert.
• Respondenten constateren een nonchalante houding van bedrijfsmanagement
inzake cybersecurity. Men kan wel stellen dat veel managers het onderwerp nog
niet begrijpen en zeker niet begrijpen dat ze zelf de mogelijkheid hebben om door
proactief beleid het ontstaan van incidenten te voorkomen. Als er vervolgens
incidenten en calamiteiten ontstaan, dan worden ze verkeerd geattribueerd.

43

Security-by-Design in de Vitale Sector | Operational Technology Beveiligen vanuit Design Thinking Perspectief

Volgens de respondenten is daarbij sprake van achterdocht. Zo maakte een
beveiligingsadviseur mee dat hij verdacht werd van het hebben veroorzaakt
van een hack omdat hij degene was die daar in een eerder stadium voor
gewaarschuwd had.
• Geld voor security wordt in veel sectoren toch gezien als verspild geld, zelfs als de
calamiteiten ook in het eigen bedrijf wijzen in de richting van het tegendeel.
Security Consultants

4

Tenslotte hebben we gesproken met een drietal experts met ervaring in het
beveiligen van grote en kleine organisaties. De volgende inzichten zijn afkomstig uit
deze interviews:
• Door verzekeraars en verzekeringnemers worden veel cyberrisico’s nog niet
rationeel benaderd. Enerzijds worden niet alle schades geclaimd, anderzijds blijven
de verzekeringspremies daardoor kunstmatig laag. Dat kan vervolgens weer leiden
tot onvoldoende verantwoordelijk gedrag.
• Om tot een betere vat op daadwerkelijke risico’s te komen, is een goede en vroege
detectie van aanvals-, inbraak- en infectiepogingen essentieel.

“. . . preventie is
de fundamentele
aanpak om
organisaties
structureel te
beveiligen”

• Analytische cloud gebaseerde firewall oplossingen die een vroege melding
kunnen maken van anomalieën kunnen de door toezichthouders geopperde
“rookmeldersfunctie” vervullen. Ook als gegevens beveiligd en vercijferd zijn, is het
nog mogelijk op basis van metadata over communicatie anomalieën te detecteren
en beveiliging te alarmeren. Door schaalbare cloud implementatie heeft dit type
dienstverlening een brede toepassing.
• Alarmsystemen zijn uiteraard een (belangrijk) sluitstuk, maar preventie is de
fundamentele aanpak om organisaties structureel te beveiligen. Respondenten
noemen voorbeelden van organisatorische ingrepen die helpen om individuen
en afdelingen beter te motiveren. Wie beloon je? Waarvoor? De anekdote
wordt gegeven van een beveiligingsexpert die uitmuntte in het oplossen van
ontstane problemen terwijl de oorzaak geen aandacht kreeg. Toen in overleg
de beloningsstructuur werd aangepast en niet het oplossen maar juist het
voorkomen van problemen met een bonus werd beloond, was de medewerker veel
meer gemotiveerd tot een proactieve focus in het werk.
• Vaak blijkt het nuttig om niet het individu maar een afdeling als geheel te belonen
en resultaatverantwoordelijk te maken als men onderlinge samenwerking wil
bevorderen. Bij veel aspecten van beveiliging is dit aan de orde.
• Het begrijpen van menselijk gedrag is het beginpunt van het vormgeven van een
organisatie op een manier die wenselijk gedrag bevordert en ongewenst gedrag
voorkomt.
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4.5

Conclusies desk research & interviews

Op basis van interviews en desk research concluderen we over OT het volgende:
• OT blijkt in veel organisaties een “nieuw onderwerp”
• Historisch is de sector industriële automatisering niet security minded; men is
veeleer vertrouwvol omdat het uitgangspunt vaak de collegiale ingenieurscontext
is en niet de blootstelling van systemen aan een potentieel onwelwillende
buitenwereld.

4
!
Operational
Technology

• Automatiseerders denken en werken vanuit het proces of de productie die moet
worden gerationaliseerd. Het primaat van de fysieke productie levert een andere
mindset dan de meer symbolische wereld van IT professionals. Automatiseerders
en IT’ers spreken dus in beginsel niet dezelfde taal.
• In veel industrieën is zijn productie en proces leidend en worden onderdelen per
geval geautomatiseerd. Er is dus sprake van punt automatisering i.p.v. projecten
en aanpakken in een omvattend systeem
• De business case van automatisering spreekt vanzelf. Er is vaak geen
overkoepelend management dat “lijn” in de betrachte automatisering brengt. Als
gevolg is de automatisering in veel bedrijven een lappendeken van systemen uit
verschillende generaties.
• Beveiliging van de automatisering wordt soms gezien als sta-in-de-weg voor het
goed functioneren van componenten en vaak wordt het gezien als kostenpost

Conclusies research: Security-by-Design
• Security-by-Design is – opnieuw – een mindset, niet een vaste set kenmerken.
• Niet security by obscurity maar transparantie is de way to go
• Open Standaarden zijn belangrijk om beproefde werkwijzen te protocolleren.

!
Security
by Design

• Open source is belangrijk om de economy of scale te laten werken bij het
ontdekken en repareren van kwetsbaarheden
• Er bestaat een toenemend belang voor Security-by-Design in IoT ontwikkeling
omdat het geen doen is eenmaal geïnstalleerde systemen achteraf nog te
beveiligen.
• Ten onrechte staat Security-by-Design niet op het netvlies bij veel managers.
• Een sluitend securitybeleid zal kennis en mindset van medewerkers een
belangrijke plaats geven.
• In het realiseren van Security-by-Design is het anticiperen op, bijsturen en
reguleren van gedrag van mensen de belangrijkste ingrediënt.
• Security-by-Design houdt vaak ook in het slim segmenteren zodat netwerkeffecten
worden gemitigeerd.
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Conclusies research: de Vitale Infrastructuur
• De vitale sector is sterk gereguleerd
• Van overheidswege stelt men belang in baselines om beveiligingsgaranties
te waarborgen. Die lijken ook effect te hebben, al zijn ze soms open voor
interpretatie.
• Niet alle regels die de overheid stelt, blijken tegelijkertijd goed uitvoerbaar.

4

!
Vitale
Infrastructuur

• Er ontstaat in een bureaucratische context een gevaar dat men de letter van
regelgeven i.p.v. geest van regelgeving volgt.
• In een wereld die historisch gegroeid is met specialisaties en
verantwoordelijkheden zijn beveiligingsdetails lang niet altijd transparant.
• Idealiter vindt er kennisdeling plaats rondom de implementatie van nieuwe
systemen.
• Er bestaan bij het samenbrengen van organisaties in het kader van doelmatigheid
vaak legacy systemen omdat systemen historisch niet gekoppeld waren.
• Het werken volgens standaarden biedt kansen om een gegeven norm te halen en
vooral ook te handhaven.
• Door de uitgestrektheid van de Vitale Infrastructuur bestaan er regionale
verschillen.
• C-level security management lijkt behulpzaam voor coördinatie over
disciplinegrenzen heen.

Conclusies research: Industriële veiligheid
• Standaarden zijn voorhanden, maar het is afhankelijk van de sector en context of
die standaarden gewicht hebben.

!
Industriële
veiligheid

• Zonder toezicht blijven er nog veel gevallen van security by obscurity bestaan die
als ze aan het licht komen kwetsbaarheden kunnen worden.
• De Vitale Infrastructuur loopt risico’s want de kwetsbaarheid van systemen is
groot.
• Cyber security zal onderdeel moeten worden van een toekomstige toezichtstaak
bij veiligheidsregio’s.
• Regelgeving en mandatering zijn thans nog niet op orde.
• De kennis bij personeel en management is nog niet op niveau.
• Informatie over beveiligingsmaatregelen zeker ten aanzien van cybersecurity is
niet transparant beschikbaar.
• Analogon van de “rookmelder” is benodigd.
• Expertise is nodig om de toezichtstaak inzake cybersecurity te kunnen volbrengen.
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Conclusies research: Over all
• OT is toenemend de motor onder industriële processen en ook de Vitale
Infrastructuur,
• OT beveiligen is niet de cultuur, maar het moet wel,
• Organisaties onderschatten het belang van OT beveiliging nog vaak.
• Wel belangrijk dat OT beveiliging op hoger plan komt.

4

• Als onderdeel van industriële beveiliging is er enige voortgang, maar het verschilt
sterk per sector en bedrijf hoe ver men is.

!
Over all

• Formeel is het onderwerp in de Nederlandse Vitale Infrastructuur geagendeerd,
maar formele regels zijn nog iets anders als daadwerkelijke implementatie.
• Volwassenwording zal inhouden het meer toepassen van standaarden, een
hoger kennisniveau op werkvloer, verbeterde C-level aandacht, betere techniek,
betere regelgeving voor normen en toezicht, beter toezicht en beter toegeruste
toezichthouders.
• Redenen waarom we daar nog niet zijn: gebrek aan kennis, gebrek aan draagvlak,
gebrek aan regelgeving, gebrek aan good practices.
• Positionering van de problemen: gebrek aan kennis over oplossingen, gebrek aan
overeenstemming over probleem. Dit is een “wicked” setting: die problemen
hebben de neiging te blijven bestaan zolang niet tegelijkertijd aan het
kennisprobleem en het probleemhoudersvraagstuk wordt gewerkt.

4.6

Duiding

De investeringen die gedaan zouden moeten worden voor een sluitend systeem
strekken zich uit van technische beveiliging tot betere opleiding en training van
medewerkers en beter toezicht op en inzicht in het functioneren van organisaties.
In het klein maken deze noties al de business case voor het zoeken naar alternatieven
voor de puur technische beveiligingsbenadering. Met die techniek en de
ingenieursbenadering is op zichzelf niets mis, maar problemen ontstaan wanneer
vraagstukken die zich niet laten formuleren in technische termen daardoor buiten
het aandachtsveld blijven. Zo kan men een perfecte technische oplossing hebben
voor beveiliging maar een blinde vlek hebben voor de motieven voor werknemers om
met de regels in praktijk een loopje te nemen. Of omgekeerd kan men een blinde vlek
houden voor de voorwaarden die eraan kunnen bijdragen dat werknemers op alle
niveaus wel hun aandacht en energie geven aan beveiliging.
Fysiek veilig werken is binnen de meeste industrieën wel praktijk. Wie
veiligheidsregels overtreedt, kan in sommige sectoren ontslag op staande voet
verwachten. Bij beveiligingseisen en beveiligingsmaatregelen zoals rondom
cybersecurity de zijn verwachtingen, regels en afspraken vaak deels onuitgesproken
en soms ook vaag en voor meer interpretaties vatbaar.
Berucht zijn de scenario’s waarbij een phishing mail een infectie op een
bedrijfsnetwerk te weeg brengt. De oplossing om toe te werken naar een
ideaalsituatie waarin niemand ooit in de phishing technieken of andere social
engineering tuint, is onrealistisch. Een van onze respondenten meldt dat hij ondanks
intensieve trainingen nooit beter dan 80% scoort bij phishing tests. Dus naast
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bewustmaking en training zullen ook andere beveiligingsmechanismen in stelling
moeten worden gebracht zoals firewalls, netwerkscheiding, de apparatuur waarmee
gewerkt mag worden etc.

4

De tegenwerping dat een sector te onaanzienlijk is om doelwit te zijn van
cyberinbraak, snijdt geen hout omdat cyberaanvallen op industriële schaal
plaatsvinden, vaak zonder specifiek te richten. Daarnaast kunnen de belangen om
binnen te dringen, zaken te bespioneren of te verstoren altijd aan de orde zijn, zeker
ook binnen de Vitale Infrastructuursectoren. De tegenwerping dat Nederland een te
onaanzienlijk land zou zijn voor opportunisten, saboteurs of terroristen is evenmin
zinvol, omdat de agenda van deze groepen door andere afwegingen kan worden
gedomineerd dan wat vanuit het lokale perspectief op het eerste zicht logisch lijkt.
Deze verkenning is niet de plaats om alle zwakten en aspecten van beveiliging van
OT expliciet te benoemen. Doelstelling is te onderzoeken of de inzet van nieuwe
manieren van kijken meerwaarde kunnen bieden uitgaande van een praktijk die
thans vaak nog sterk techniekgericht is.
In de techniekgerichte benadering is elk probleem goed gedefinieerd, of wordt althans
gewerkt aan het definiëren van problemen voordat ze worden aangepakt. Het Design
Thinking alternatief dat overigens geenszins pretendeert de techniekbenadering
overbodig te maken, veeleer te complementeren, is erop gericht juist ook samen met
een diverse groep betrokkenen te verkennen welke aspecten allemaal spelen bij een
gegeven vraagstuk.
Als de rondgang langs de experts één ding heeft laten zien, is het dat er diverse
tunnelvisies bestaan op beveiliging, waardoor OT kwetsbaarheden in de Vitale
Infrastructuur gemakkelijker kunnen worden misbruikt. Het is spreekwoordelijk
wachten op een calamiteit.
Het vraagstuk beveiliging vanuit techniekoptiek zal al snel verengen tot
overwegingen over netwerkbeveiliging, software patches, toegangsniveaus, rollen en
functies in een organisatie. De informele organisatie waarbij netwerkbeveiliging even
is uitgezet omdat er een hapering in de productie optrad, waar software patches zijn
overgeslagen omdat er geen tijd was de machines stil te leggen, waar onderscheid in
toegangsniveaus te onhandig is om te handhaven en waarbij personeel elkaars werk
overnemen en wachtwoorden delen, kan wel zichtbaar worden in Design Thinking
benaderingen omdat de praktijkervaringen zelf leidend zijn en niet het formele
ideaalbeeld. De gerichtheid op rollen en hoe mensen omgaan met techniek, brengen
dit soort overwegingen eerder op de voorgrond dan een bestudering van de formele
werking, formele procedures en techniekgerichte analyses.
De “confirmation bias” van aanhangers van een systeembeeld is vaak dat het
systeem werkzaam is, ook als hier objectief afwijkingen in zijn op te merken.
Een bureaucratisch systeem, een informatiesysteem, een productiesysteem, elk
systeem kan in theorie anders zijn dan de werkelijke praktijk. Design Thinking als
benadering kan helpen om niet in de techniek bias-val te lopen doordat op voorhand
de perspectieven van anderen, de stakeholders, als uitgangspunt worden genomen
en gezocht wordt naar vraagstukken die vanuit hun perspectief om een oplossing
vragen.
Door jezelf te dwingen meer perspectieven bij elkaar te brengen, neemt de kans af
dat de blinde vlek van een partij blijft bestaan.
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Liedtka (2015) benoemt een negental andere cognitieve biases die worden voorkomen
bij een goede inzet van Design Thinking (Tabel 4.2).
Tabel 4.2 Mogelijke redeneerfouten die optreden die de Design Thinking benadering kan helpen
terugdringen (Bron: Liedtka 2015)

4
Dat de formele en informele werkelijkheid soms uiteenlopen is ook de oorzaak van
het kunnen bestaan van verschillen in inzicht in de aard en ernst van problemen. Een
probleem over de aard waarvan nog misverstanden bestaan, is nog geen geschikt
uitgangspunt voor het vinden van oplossingen. Een probleem over de ernst waarvan
nog misverstanden bestaan, mist nog de steun om oplossingen die eventueel
voorhanden zijn te implementeren.

“Cassussen . . .
op zoek naar
voorbeelden van
elk denkbaar
stakeholderperspectief”

Over beide, aard en ernst van de samenhang van problemen kan meer worden
geleerd in een “open minded” Design Thinking aanpak, dan in een aanpak die zich
meer richt op een diepgravende analyse van alleen aspecten van het probleem.
Als niet goed gerealiseerd wordt dat de oorzaak en de prioriteiten van een probleem
buiten de eigen aandachtssfeer kan liggen - ook als voor het oplossen van dat
probleem de eigen aandachtssfeer zeer relevant is - kan de effectiviteit van een
oplossing en de mate waarin deze als bevredigend wordt ervaren tegenvallen. Als
de aard van het probleem niet ter discussie wordt gesteld, is de kans aanwezig dat
wordt ingezet op het oplossen van het verkeerde probleem. Als de ernst van het
probleem niet ter discussie wordt gesteld, is de kans aanwezig dat de steun voor het
implementeren van oplossingen in praktijk niet is te vinden.
In het kader van de verkenning en aan de hand van veel voorbeelden die
respondenten hebben aangereikt, hebben we een lijst opgesteld van casussen die te
maken hebben met het komen tot Security-by-Design. Die lijst is bewust zonder veel
structuur aangelegd. Quantity over quality. En in die lijst hebben we gezocht naar
voorbeelden van Security-by-Design waarbij de rol van stakeholders in de gezochte
oplossing expliciet benoemd is. We hebben dat in eerste instantie gedaan om
voorbeelden te vinden van elk denkbaar stakeholderperspectief.
We hebben dat in tweede instantie gedaan, dichter bij de opdrachtformulering om
voorbeelden te vinden binnen elke vitale sector in Nederland.
Per uitgelichte casus keren we terug naar de 4 aspecten die in Hoofdstuk 3.4
werden benoemd: 1) stakeholderoriëntatie, 2) need finding, 3) oplossingen en 4)
bruikbaarheidstoetsing en voortgaande verbetering. Het geheel wordt omlijst door
een context die de probleemsetting karakteriseert waarin de gekozen oplossing voor
gegeven stakeholder een stap op weg naar het verbeteren van de omstandigheden is.
Dat leidde per casus tot een analyse:
• wat de taaie probleemsetting was die voorlag
• hoe het behulpzaam was om daar gegeven stakeholderperpectief bij te betrekken
• tot welke probleemformulering dat leidde en welke oplossing daarbij werd
voorgesteld
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• hoe de gegeven aanpak ook een weg blijkt te zijn die het toelaat om op een
iteratieve manier tot voortgaande verbeteringen te komen.
Het ontwerp van werkbare oplossingen die rechtdoen aan security-eisen die
hanteerbaar zijn in de praktijk, is bij uitstek een aangelegenheid die goed kan
worden uitgevoerd in gezamenlijkheid (co-design) als er sprake is van een
multistakeholderprobleem.
Liedtka (2018) beschrijft het belang om in het zoeken van deze co-design oplossingen
met eenvoudige middelen (prototype oplossingen) experimentgewijs te werk te
gaan zodat feedback kan bijdragen tot het vinden van de juiste oplossingsvorm. De
“schaakblindheid” die soms speelt in organisaties met onwrikbare systemen wordt
zo voorkomen. En in een bij uitstek multistakeholdergericht domein van de Vitale
Infrastructuur waar vraagstukken zoals blijkt soms nog onhelder en betwist zijn, kan
Design Thinking meerwaarde bieden.

4

4.7

“Als er geen
gemakkelijke
antwoorden zijn,
vind ik dat de beste
strategie is om
nieuwe vragen te
stellen.
”

Design Thinking aanpak van OT beveiliging

In sectie 4.7 belichten we hoe empathie voor de stakeholder uitpakte in de TSA casus
waarin beveiliging werd verbeterd door het kweken van meer begrip bij het brede
reizigerspubliek.
TSA heeft nadrukkelijk Design Thinking toegepast om deze publieksoriëntatie te
ontwikkelen. Liedtka e a. 2017 beschrijven de casus uitgebreid:
Voormalig ondernemer Hawley kwam in dienst bij TSA direct toen de organisatie
werd opgericht. Hij wilde reeds vanaf 2001 inzetten op een benadering waarbij
reizigers niet alleen werden ondersteund om de veiligheid aan boord te bevorderen,
maar daarin ook actief werden voorgelicht. Hoe zorgen we dat TSA en de passagiers
elkaar als partners gaan zien en niet als tegenstrevers? Die aanpak werkte, blijkens
de onderscheidingen die de organisatie ten deel vielen, maar daar hield het niet op.
De vervolgstap was het inzicht dat niet de managers maar de werknemers in de
uitvoering de belangrijkste bronnen zijn voor het verbeteren van de werkwijzen. Dit
leidde tot een training voor zowel de beveiligingsmedewerkers als voor passagiers
hoe beveiliging kan worden bevorderd. Het ging om 50 duizend medewerkers maar
daarnaast om het bereiken van miljoenen passagiers. Dit is waar de inzet op social
media zijn oorsprong had. De communicatie-aanpak bleek en blijkt te werken. Brown
(2016) merkt op dat er nog veel meer te verbeteren is:
Als er geen gemakkelijke antwoorden zijn, vind ik dat de beste strategie
is om nieuwe vragen te stellen. Dat vereist een stap terug om het grotere
geheel te bekijken Vliegreizen bestaan uit een onderling verbonden
systeem en het is moeilijk om significante veranderingen aan te brengen
in welk systeem dan ook door slechts naar een deel van de ervaring
te kijken. Wanneer IDEO dergelijke complexe uitdagingen aangaat,
proberen we naar de hele taart te kijken in plaats van slechts een stuk.
Dus in plaats van ons te concentreren op de voor de hand liggende vraag
om passagiers door röntgenapparatuur en bodyscanners te leiden,
willen we het hele systeem van vliegreizen, inclusief de financiering
ervan, in overweging nemen.

Wat we zien in de benadering van Brown is de lenigheid om naar de kwestie te
kijken vanuit het oogpunt van mogelijke verbeteringen zonder deze direct op een
plaats te fixeren. Brown vraagt zich af hoe de drukte bij de bagagecheck kan worden
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opgelost. Een eerste benadering zou zijn dat er meer controlepersoneel beschikbaar
is op drukke dagen of dat ze die dagen extra betaald krijgen. Een out of the box
gedachte is vervolgens dat er thans sprake is van een perverse prikkel voor reizigers
om bagage aan boord te nemen: minder extra kosten. Maar dus wel rijen bij de
bagagecontrole en een “loterij” welke koffers in het bagagerek passen. Er worden
dus veel meer problemen getackled als maatschappijen bereid zouden zijn het
ingesleten verdienmodel deels of zelfs geheel te verlaten en een manier bedenken om
zoveel mogelijk reizigers te motiveren spullen in te checken in plaats van aan boord
te nemen. Alle gevaarlijke spullen die nu uit de bagage worden geconfisqueerd zijn
dan onbereikbaar en kunnen veel minder kwaad. De oplossing lijkt eenvoudig, maar
zal juist alleen dan werken als wordt onderkend dat niet alleen TSA maar veel meer
betrokken partijen hier een belang hebben bij een werkende oplossing.
Brown verwijst heel letterlijk naar de helicopterview die een beter inzicht geeft in het
voorhanden probleem.

4

“. . .
know your
stakeholder,
know your
problem”

Vraagstukken in het societal challenges domein zijn vaak complex of taai (wicked)
in de zin dat een oplossing voor het ene probleem een nieuw probleem ergens
anders veroorzaakt. Kennelijk is er in die gevallen nog een gebrek aan kennis over
de onderhavige oorzaak-gevolg relaties (uncertainty) gecombineerd met een
belangentegenstelling rond wenselijk geachte oplossingsrichtingen (dissensus).
Deze moeten eerst worden opgelost voordat de juiste richting kan worden gevonden
(Georgiadou & Reckien 2018).
McKim (1972) benadrukt dat veel grote ontdekkingen en inzichten in andere
domeinen ontstaan dan het strikt talige en geeft methoden om ontwerpvaardigheden ontwikkelen als een vorm van “Productive Thinking”. Hij stelt de
express/test/cycle aanpak voor waarin empathie, beelddenken, ideation, evaluatie
en iteratie worden herhaald totdat het ontwerpvraagstuk is opgelost. Deze “Design
Thinking” is geïnspireerd op de uitvinderspraktijk. (Cf. Grandin 2018)
Kelley & Kelley (2013) maken veertig jaar na het verschijnen van McKim’s Visual
Thinking de balans op en benadrukken het belang om belanghebbenden, de
stakeholders systematisch in het ontwerp van producten, diensten en processen
te betrekken. Aan de hand van sprekende voorbeelden laten ze zien dat aandacht
voor de werkelijke eindgebruiker vaak aanleiding geeft voor een radicale
probleemherdefinitie. Men koopt geen boor met een diameter, men wil een gat
met die diameter boren. De boor is alleen een oplossing. Die perspectiefwisseling is
voortdurend van belang en het juist specificeren van het vraagstuk wordt daarmee
de voornaamste ontwerpuitdaging. Dus: know your stakeholder, know your problem.
Hier is het citaat van Stannis (2019) veelzeggend:
“There’s nothing worse than doing a great job solving the wrong
problem. We’ve learned, our engineers have learned to really slow
down and make sure that we understand the users and understand the
stakeholders, [I.e., that] we deeply understand their problem. So we have
a clear path of what the desired user experience looks like, before we
develop any technology.”

Toegepast op beveiligingsvraagstukken en meer in het bijzonder cyber security
vraagstukken, is van belang te erkennen dat ook hier sprake is van een combinatie
van technische, organisatorische en sociale uitdagingen. Dit hebben we behandeld
in secties 4.1 t/m 4.4 Oplossingen die duurzaam werken, vragen om aandacht voor
de menselijke factor. Security-by- Design wordt daarmee niet een oplossing die
eenmaal ingezet op de “automatische piloot” kan worden gezet. De veiligheid blijft
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aandacht nodig hebben. Probleem oplossen en strategisch denken blijven daarbij
de kernkwaliteiten van een goed beveiligingsproces. Het proces om aandacht voor
beveiliging systematisch aan bod te laten komen is daarmee een zaak die expliciet
moet worden belegd en dus ontworpen terwijl details regelmatig moeten kunnen
worden herzien.

4
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In het vervolg, deel 2 van deze verkenning, wordt de praktijk van de nadere aandacht
voor Design Thinking perspectieven in OT beveiliging en in de Vitale Infrastructuur
behandeld. In de casussen in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 gaan we na hoe ver men in
deze gevallen gevorderd is met het vinden van “human-centered” perspectieven, het
kennen van de stakeholders, het komen tot voorstellen voor duurzame oplossingen.
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5

5
Praktijkervaringen
Internationaal
In Hoofdstuk 5 presenteren we 11 casussen waarin we het patroon zien van het
ontwikkelen van een oplossing met stakeholders, de ruimte voor het herdefiniëren
van de beveiligingsvraag waarnemen en constateren dat oplossingen voor de
gegeven vragen iteratief worden ontwikkeld. Doelstelling van dit hoofdstuk is de
reikwijdte te illustreren van mogelijke stakeholderperspectieven bij OT security
vraagstukken.
De verscheidenheid aan stakeholderperspectieven wordt zichtbaar gemaakt.
De casussen zijn geselecteerd binnen de IT/OT (industrial) security context en
in sommige gevallen specifiek de infrastructuurcontext. De analyse van deze 11
casussen omvat onder meer de aard van het taaie vraagstuk dat initieel speelde,
hoe dit door de inzet van welke stakeholders is geherdefinieerd en hoe de oplossing
iteratief is of wordt ontwikkeld. In elk van de gepresenteerde casussen zijn deze
aspecten van Design Thinking dus vertegenwoordigd.
Omdat de benaderingen zelden uniek zijn voor een gegeven industrie, kunnen ze
worden opgevat als deel van een te ontwikkelen Security-by-Design staalkaart.
De casussen laten zien dat een Design Thinking aanpak over een breed terrein
stakeholderrelaties bij in OT-Security beveiligingsvraagstukken toepasbaar is.
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5.1

5

Verschillende Stakeholders in Beeld

Op basis van de desk research en interviews hebben we een longlist opgesteld
van gevallen van OT toepassing en de daarbij gehanteerde beveiliging.
Om te bepalen of de Design Thinking realistisch kan worden ingezet in de
OT beveiligingspraktijk (Hoofdstuk 5) of de Vitale Infrastructuurpraktijk
(Hoofdstuk 6), wordt nagegaan of de 3 aspecten die bij Design Thinking de
focus hebben in de casussen waarneembaar zijn. We volgen daarbij het
stramien geïntroduceerd in Hoofdstuk 2, Tabel 2.1.
De Design Thinking aspecten die in dit stramien aan bod komen, zijn
behandeld in Hoofdstuk 3.4 en het uitgewerkte voorbeeld van TSA in
Hoofdstuk 4.6 laat zien hoe een design thinking aanpak in zijn werk kan
gaan. In Hoofdstuk 5 en 6 ligt de aandacht bij een bescheidener agenda: het
herkennen van aandacht voor perspectieven die volgens de design thinking
aanpak belangrijk zijn,
1) de stakeholder oriëntatie,
2) de need finding,
3) oplossingsontwikkeling en
4) toetsing en continue verbetering.
We presenteren de casussen in Hoofdstuk 5 geordend naar de diversiteit
van stakeholders die de aandacht kunnen hebben. We presenteren
de casusssen in Hoofdstuk 6 geordend naar de diversiteit van Vitale
Infrastructuursectoren die het speelveld kunnen zijn.
Op deze wijze hebben we uit de longlijst dus een tweetal selecties gemaakt
van gevallen waarbij daadwerkelijk informatie over design thinking aspecten
kon worden gevonden.
Hiermee wordt niet beweerd dat elke gepresenteerde casus noodzakelijk
met Design Thinking tot stand is gekomen. Omgekeerd is het wel zo dat
de ontwerpvaardigheden waaruit geput is om de oplossingen tot stand te
brengen goed gedekt worden door de Design Thinking benadering als de
genoemde kenmerken zijn aangetroffen.
In Hoofdstuk 5 is de doelstelling de reikwijdte te illustreren van mogelijke
stakeholderperspectieven bij OT security vraagstukken. De geselecteerde
casussen in hoofdstuk 5 zijn afkomstig uit de VS, VK, Duitsland, Frankrijk en
Singapore.
Als “schema” voor de stakeholderperspectieven wordt hier het overzicht van
Donaldson en Preston (1995), Figuur 5.1 gehanteerd. We hebben van elke van
de door de auteurs genoemde stakeholderrelaties voorbeelden gevonden in
de selectie van de elf hier gepresenteerde casussen.
Deze auteurs lichten het toe dat in het stakeholderbedrijfsmodel meer
partijen een belang hebben bij de activiteiten van een gegeven bedrijf dan
alleen de expliciete leverancier- en afnemerrelaties. Mutatis mutandis geldt
ook voor organisaties in de publieke sector dat veel meer groepen een belang
hebben bij publieke werken dan alleen de partijen die in een opdrachtgeverof opdrachtnemerrelatie tot de uitvoerende organisatie staan.
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Contrasting Models of the Corporation:

The Stakeholder Model

5

Governments

Investors

Political
Groups
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Customers

Trade
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Employees

Communities

Figuur 5.1 Stakeholder Model volgens Donaldson & Preston 1995

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de stakeholders die centraal staan in de voorbeelden
in Hoofdstuk 5. In elk perspectief benoemen we twee stakeholdergroepen, de groep
die in de lead is en de groep waarop deze zich richt. In de derde kolom worden de
vergelijkbare rollen volgens Donaldson & Preston, Fig 5.1 genoemd.
Tabel 5.1 Belanghebbenden in beeld in de uitgelichte internationale OT casussen
Casussen

Belanghebbenden in de casussen

Cf. Donaldson & Preston 1995
(Fig 5.1)

Casus 1

Aanbieder – klant perspectief

Suppliers, Customers

Casus 2

Onderzoekers – Beleid perspectief (“truth to power”)

Government, Government

Casus 3

Publiek – Infrastructuuraanbieder perspectief

Political Groups, Trade Association

Casus 4

Overheid – Markt perspectief

Government, Suppliers, Trade
Associations

Casus 5

Hardwareleveranciers – klanten

Suppliers, Customers

Casus 6

Onderzoekers – Community of Practice perspectief

Suppliers, Communities

Casus 7

Overheid – Industrie perspectief

Government, Trade Associations

Casus 8

Professionele vereniging – Netwerkleden perspectief

Investors, Communities

Casus 9

Overheid – Infrastructuur-leveranciersperspectief

Government, Suppliers Trade
Associations

Casus 10

Investeerder/Verzekeraar – klant/verzekeringnemers
perspectief

Investors, Firm

Casus 11

Werkgevers - Werknemersperspectief

Firm, Employees

Voor de behandeling per casus volgen we een vast stramien (Tabel 2.1), Hoofdstuk 2.
Aan het slot van Hoofdstuk 5 doen we een eerste analyse van de gevonden patronen
in de uitgelichte casussen. In het synthesehoofdstuk 7 geven we een nadere
analyse van inhoudelijke aspecten van de uitgelichte casussen in Hoofdstuk 5 en 6
gezamenlijk.
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5.2

Casus 1

Digital Twins

The Stakeholder Model
Governments

5

Investors

Suppliers

Trade
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Political
Groups

Customers

Employees

Civiele Techniek Sector

Communities

“
Digital twins:
een veilige virtuele
experimenteeromgeving
“

Eckhart & Eckhart (2019) beschrijven hoe de virtuele representatie van een
OT systeem, een zogenaamde digital twin, kan helpen bij het ontwerp,
de controle, de optimalisatie en het onderhoud van het systeem, en
daarmee de veiligheid van OT-systemen kan vergroten, onder meer doordat
systeemaanpassingen virtueel kunnen worden getest:
“The digital twin is a] virtual replica of a system that accompanies its physical
counterpart during phases of its lifecycle, consumes real-time and historical
data if required, and has sufficient fidelity to allow the implementation of the
desired security measure.”
Toepassing van Digital Twins in security biedt volgens Eckhart & Eckhart
mogelijkheden voor het verbeteren van de security over de product life cycle
van ontwerp tot en met decomissionering (Fig 5.2). Daarmee is de aanpak
nuttig voor Security-by-Design.
		

Figuur 5.2 Eckhart & Eckhart (2019) laten zien dat de digital twin benadering een systeem in
alle levensfasen kan begeleiden.

Bosch’ IoT Things-Service is een voorbeeld van een bedrijfsmatige toepassing
van het Digital Twins concept voor beheer. Het stelt beheerders in staat om
digital twins van hun IoT-assets op vergelijkbare manier te beheren.
Zeker waar de resilience van bedrijven moet worden getest en de
kwaliteit van maatregelen, bieden digital twins als testbed een veilige
experimenteeromgeving.
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Samenvatting

Casus 1 Bosch’ IoT Things-Service

Stakeholderperspectief:

Aanbieder – klant perspectief

Stakeholderbelang:

Dienstverlening aan klanten van IoT producten om ze in staat te stellen deze beter te
beheren.

Risico:

Bij het gebruik van industriële hardware bestaat het risico dat operators maar
beperkt veranderingen in de configuratie willen doorvoeren, wanneer ze vermoeden
dat elke verandering een desastreuze invloed kan hebben.

Oplossing:

De Digital Twin inzet neemt die risico’s weg en maakt het beter mogelijk om
veranderingen te bestuderen en ze met vertrouwen in te voeren.
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Reframing:

De aangeboden Digital Twin dienst stelt klanten in staat systeemaanpassingen
interactief te bestuderen en zonder risico voor te bereiden.

Problem Reframing:

Beheerders kunnen IoT configuraties beheren door de digital twins te beheren.

Oplossing 2:

Digital twins stellen in staat om gedurende de product life cycle van ontwerpfase
van systemen tot aan decommissionering veilig te experimenteren, testen en voor te
bereiden.

Continuous Improvement: Naast monitoring van de operationele configuratie in bedrijfskritische
omstandigheden, laat de dienst ook simulatie en analyse toe van scenario’s om
resilience veilig te ontwikkelen en testen. Met virtuele replica’s van het werkelijke
systeem kunnen systeemaanpassingen worden getest in alle fasen van de
systeemlifecycle. Ook simulatie van de real-time configuraties is mogelijk. Zo nodig
kan worden getest met historische data van veeleisende processen, zodat gefundeerd
vertrouwen kan worden gegeven aan de implementatie van de systemen en daarbij
gebruikte beveiligingsmaatregelen.
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5.3

Casus 2

Aurora Idaho National Laboratory

The Stakeholder Model
Governments

5
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De elektriciteitssector

Communities

“
Realistisch
uitvoeren van een
experiment om
de gevaren van
veronachtzaamde OTsecurity aan te tonen
“

De tweede casus betreft de Aurora demonstrator die werd ontwikkeld
door Joe Weiss voor het Idaho National Laboratory (Meserve, 2007, Fig 5.3).
Voor het realistisch uitvoeren van een experiment om aan te tonen dat
een cyber security breach van een relais in staat is een kostbare en moeilijk
vervangbare asset te beschadigen, werd een modelversie van de centrale
nagebouwd. In het experiment toonde men aan dat een generator in
een elektriciteitscentrale daadwerkelijk kan ontploffen. Deze vorm van
modelleren gaat verder dan de “digital twin” aanpak (H5.1, Datta, 2016ab;
Eckhart & Eckhart 2019).
De aanschouwelijke benadering bevordert OT-Security door ook aan niet
technische bestuurs- en beleidsverantwoordelijken duidelijk te maken welke
gevaren kunnen ontstaan als OT-Security in de vitale sector veronachtzaamd
wordt.

Figuur 5.3 Risicodemonstratie Idaho National Laboratory (2007)

Samenvattting

Casus 2 Aurora - Idaho National Laboratories

1e Stakeholderperspectief: Onderzoek – Beleid perspectief (“truth to power”)
1e Stakeholders:

Initieel toonde Idaho National Laboratories aan beleidsmakers van
elektriciteitscentrales de cyberrisico’s bij elektriciteitscentrales.

1e Risico: 		

Het risico van cyberkwetsbaarheid van industriële systemen wordt moeilijk
voorstelbaar geacht in een cultuur waar incidenten met een potentieel grote impact
zoveel mogelijk worden voorkomen.

1e Problem Reframing:

Hoe kunnen beleidsmakers, politici en technici van de potentiële ernst van
cyberbedreigingen voor de Vitale Infrastructuur worden doordrongen?

1e Oplossing:		

Om de potentiële impact van door cyberverstoring ontstane schakelfouten te laten
ervaren, ontwikkelt en toont Idaho National Labs het prototype productieongeluk in
de Aurora demonstratie. In een live demonstratie wordt een testgenerator opgeofferd
om de claim te onderstrepen dat Aurora risico’s reëel zijn.

2e Stakeholderperspectief: Onderzoek – Praktijk perspectief (“show and tell”)
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2e instantie Stakeholders: Ondanks de ontwikkelde Aurora-casus, komt de boodschap over het bestaan van
cyberrisico’s aanvankelijk niet over op de werkvloer. In reactie op de impasse ontstaan door
gebrekkige kennisdeling, benadert Idaho National Laboratories stakeholders dichter bij de
The Stakeholder Model
operationele kant van energiebedrijven.
Political
Governments
Investors
Joe Weiss hierover in 2012: “Het project startte For Official Use Only en werd aanvankelijk
Groups
alleen in afgeleide vorm voor een breder publiek gepubliceerd. Dat leidde tot misverstanden.
Suppliers
Customers
Daarom is in 2012 alsnog een publieke presentatie gegeven tijdens de October ICS
Conference, zodat het vraagstuk niet wordt gepolitiseerd zoals was gebeurd met ministeries
Trade
Communities
en lobbyisten met een eigen agenda.”
Employees
Associations
2e Problem Reframing:

Elektrotechnici veronderstellen dat synchrofasorschakelingen niet op afstand
kunnen worden gecompromitteerd en IT specialisten die dit wel doorzien, missen de
ektrotechniekkennis om de gerelateerde gevaren te beseffen. Het probleem bestaat
echter werkelijk en is werkelijk oplosbaar. De focus wordt daarom opnieuw gelegd bij
het begrijpen van het probleem, zodat aan implementatie van de oplossing kan worden
gewerkt.

2e Oplossing:		

Als onderdeel van risicomitigatie moeten centrales veiligheidsrelais in hun architectuur
opnemen om specifieke synchronisatiegevaren te voorkomen.

		

Tussentijdse risicoverlagingsmaatregelen in hardware zijn ingevoerd in afwachting
van meer geschikte langetermijnoplossingen. Daarmee is in elk geval de eis van een
betrouwbare elektriciteitsvoorziening met tegen Aurora beveiligde relais op de korte
termijn gerealiseerd. (Bron: Weiss 2016)

Continuous improvement: Na de Idaho National Laboratorium test hielp het Department of Homeland Security
sectorspecifieke technische werkgroepen bij het opstellen van mitigatieplannen waarbij
werd gekeken naar een meerlagen benadering voor beveiliging op de korte, de middellange
en de lange termijn. Het DHS nam vervolgens contact op met diverse producenten van
veiligheidsrelais om ook met hen aan mitigatieoplossingen te werken zoals verbeterde
protocollen om het aanbrengen van wijzigingen in de functionaliteit van de relais te
reguleren. Tenslotte bracht DHS de elektriciteitsindustrie onder het toezicht van het Vitale
Infrastructuur genootschap adviescomité. (CIPAC) en werden de parlementsleden via
hun kamercommissies binnenlandse veiligheid geïnformeerd en werden betrokkenen bij
ministeriële overheden geïnformeerd (Op Cit. ).
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Casus 3

Protect our Power Advocacy Group

The Stakeholder Model
Governments

Suppliers
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Investors

Customers

Employees

Communities

Als Advocacy Group representeert Protect our Power de stakeholders van in
dit geval betrouwbare elektriciteitsvoorziening, die anders buiten de dialoog
worden gelaten. Vanwege het door de stakeholders geconstateerde belang
van leveringsbetrouwbaarheid heeft men in kaart gebracht wat de werkelijke
risico’s zijn die de elektriciteitslevering parten spelen. Op basis van dit
onderzoek heeft de groep een adviesrapport met aanbevelingen opgesteld
(Figuur 5.4). In het bijzonder verdient naar hun inzicht de supply

Een onderzoek
naar de risico’s in de
elektriciteitsvoorziening

chain security meer aandacht.

Figuur 5.4 Adviezen uit het onderzoeksrapport dat Protect Our Power heeft laten uitvoeren

Samenvatting

Casus 3 Protect our Power

Stakeholderperspectief

Publiek – Infrastructuuraanbieder perspectief

1e Stakeholders:

De eindgebruikers van elektriciteit werpen zich op als relevante stakeholder. Als
advocacy group bundelen eindgebruikers hun krachten en bevorderen ze het au
sérieux nemen van de zorgen van stakeholders die anders buiten de economische
risico-afwegingen worden gelaten.

1e Risico:		

Het hoofddoel is ononderbroken stroomleverantie. De vrees bestaat dat dit niet
voldoende hoog op de agenda staat.

1e Problem Reframing:

Met beter inzicht in risico’s kan betere preventie worden gestimuleerd en kan worden
bijgedragen aan gericht beleid.

1e Oplossing:		

Om inzicht te krijgen in de oorzaken van onderbroken stroomleverantie laat Protect
Our Power zelf onderzoek uitvoeren.

2e Problem Reframing:

Uit het onderzoek dat Protect Our Power laat uitvoeren blijkt de sleutelrol van
toeleveranciers in het veiligheids- en resiliencebeleid van energiebedrijven.

2e Stakeholderperspectief: Publiek – Infrastructuurketen perspectief
2e instantie Stakeholders: Toeleveranciers/onderaannemers zijn belangrijke stakeholders om resilience en
security van het stroomnet te laten realiseren
2e instantie Risico:
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De toeleveranciers van elektriciteitsbedrijven kunnen ten onrechte buiten
beschouwing blijven, terwijl zij potentieel risico’s en kansen voor de bedrijven
introduceren in hun (on)vermogen veerkrachtig te kunnen reageren op technische
storingen.
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3e Problem Reframing:

Hoe kan worden georganiseerd dat niet alleen de producenten, maar de
productieketen veerkrachtig is tegen cyberaanvallen?

2e Oplossing:		

Publicatie en media-aandacht voor de bevindingen van het belang van de
toeleveranciers in de elektriciteitsproductieketen.

Continuous Improvement: Protect Our Power laat thans een Best Practices-protocol opstellen om tijdiger,
gerichter en opener cyberaanvallen te lijf te gaan. Flexibiliteit en de mogelijkheid
om aan te passen als dat nodig is vervangen daarmee de te trage bestaande
ontwikkeling Critical Infrastructure Protection (CIP) cyberbeveiligingsnormen.
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5.4

Casus 4

Cybersecurity Maturity Model Certification – US DoD

The Stakeholder Model
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Communities

“We staan voor de
uitdaging om een
eerlijke, objectieve bron
voor de DoD te bouwen
om de cybersecurityhouding van zo’n
300.000 bedrijven te
valideren.”

Het CMMC Defense Acquisition & Sustainment model maakt expliciet
op welk niveau van security maturity (cybervolwassenheid) leveranciers
van technologie moeten acteren om in aanmerking te komen voor een
gegeven opdracht, Figuur 5.5. Naast eisen biedt CMMC ook richtlijnen
om het volwassenheidsniveau in werkprocessen en uitgevoerd werk
te verhogen. Deze aanpak van een geleid systeem van toenemende
cybersecurity volwassenheid combineert realisme dat bij aanvang nog niet
alle leveranciers op topniveau kunnen acteren en de ontwikkeling om steeds
meer good practices op te nemen in de contractvoorwaarden.

Figuur 5.5 CMMC volwassenheidsniveaus
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Samenvatting

Casus 4 DoD CMMC

Stakeholderperspectief:

Overheid – Markt perspectief

Stakeholders:		

Leveranciers van het Amerikaanse Ministerie van Defensie (DoD) zijn de
aangesproken partijen.

Risico:		

Het beveiligingsniveau dat defensie kan realiseren is mede afhankelijk van de mate
waarin de producten van leveranciers cybersecure zijn.

Problem reframing:

Hoe kan het DoD de kwaliteit van beveiliging op orde brengen op een marktgebied
dat nog niet volwassen is? Binnen de overheidsinkoop speelt altijd een
belangenafweging tussen het hebben van voldoende leveranciersalternatieven en
het vermogen van leveranciers om aan toenemend strenge cybersecurity eisen te
voldoen.

Oplossing:		

Defense Contracting heeft vanuit haar inkooppositie zelf een normenstelsel voor
volwassenheid op het gebied van cyberbeveiliging geïntroduceerd waarbij hogere
volwassenheidsniveaus geleidelijk als norm worden ingevoerd als waarborg voor
kwaliteitstoename.

Reframing:

De bedoeling van DoD is om CMMC als ontwikkeling te implementeren. Zoals
mensen eerst leren kruipen en lopen voordat ze kunnen rennen, wil DoD de
basisbeveiligingsniveaus eerst zeker stellen om geleidelijk hogere niveaus van
beveiligingscultuur en organisatie te eisen. (1) in voorjaar 2020 is de nieuwe
DFARS-clausule uitgegeven, (2) in zomer 2020 worden de CMMC-vereisten
opgenomen in ongeveer tien informatie-uitvraagprocedures (RFI’s) en (3) de
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CMMC-vereisten dit najaar op te nemen in ongeveer tien offerteaanvragen. DoD
zal van lopende contracten vooralsnog niet vragen om CMMC-vereisten op te
nemen. Naar verwachting zal CMMC na ongeveer vijf tot zes jaar volledig worden
geïmplementeerd als de bestaande contracten aflopen en worden vervangen door
nieuwe.
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Oplossing:		

De volwassenheidsaspecten in de CMMC zijn onderverdeeld in 17
vaardigheidsdomeinen: toegangscontrole, activabeheer, bewustwording en training,
audit en verantwoording, configuratiebeheer, identificatie en authenticatie, respons
bij incidenten, onderhoud, mediabescherming, personeelsbeveiliging, fysieke
beveiliging, herstel, risicobeheer, Beveiligingsbeoordeling, omgevingsbewustzijn,
bescherming van systemen en communicatie en systeem- en informatie-integriteit.

Continuous Improvement: Om het voldoen aan CMMC-normen te beoordelen wordt nakoming van een breed
spectrum van normen en bewezen praktijken getoetst variërend van elementaire
cyberhygiëne tot meer geavanceerde maatregelen. Voor elk CMMC-niveau worden
bijbehorende controles en processen, zo ontworpen dat zij het risico tegen een
specifieke set cyberdreigingen verminderen. CMMC moet betaalbaar en haalbaar
zijn voor bedrijven op de instapniveaus. Tegelijkertijd worden gecertificeerde
onafhankelijke externe organisaties uitgenodigd om CMMC-beoordelingen
uit te voeren om de volwassenheidsniveaus van leveranciers te toetsen en
hen te informeren over hun risico’s. Sinds maart 2020 zetten het CMMC AB
Accreditatieorgaan en DoD de organisatie van het CMMC-programma verder op. Het
accreditatieorgaan heeft sindsdien al zeven werkgroepen opgericht om input uit het
veld te krijgen:
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“We staan voor de uitdaging om een eerlijke, objectieve bron voor de DoD te bouwen
om de cybersecurity-houding van zo’n 300.000 bedrijven te valideren die de DoD
dienen. De CMMC-AB is vastbesloten om te luisteren naar en samen te bouwen aan
deze essentiële service met de branche die het bedient en niet ervoor. Om dat mogelijk
te maken, organiseren we werkgroepen die zowel taakgericht zijn, om problemen op
te lossen die bijzonder uitdagend zijn, en open gericht om naar bredere kwesties te
kijken.”
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5.5

Casus 5

Vulnerability Management Policy — Schneider Electric

The Stakeholder Model
Governments

Investors

Suppliers

5

Trade
Associations

Political
Groups

Customers

Employees

Communities

. . . producent en
gebruiker hebben
elkaar nodig . . .
. samen opletten
		
en attenderen
wanneer een systeem
beter moet worden
beveiligd.
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OT Hardware vendors

Schneider publiceert alle kwetsbaarheden van hun OT systemen met een
remediation welke software patches hoe te installeren zijn (Ozturk &
Aubin. 2011) . Figuur 5.6 geeft daarvan een voorbeeld. Naast de specifieke
productverbeteringen worden ook algemene cybersecurity aanbevelingen
gegeven waarmee Schneider de gebruikers van de PLCs stimuleert om OTSecurity in praktijk te brengen.

Figuur 5.6 Schneider Electric publicatie van een systeemkwetsbaarheid

De gekozen aanpak is dat Schneider zelf als OT hardware leverancier het
voortouw neemt om geconstateerde tekortkomingen in technologie zo snel
mogelijk te laten herstellen. De openbare publicatie van de kwetsbaarheden
bevordert dat deze niet aan de aandacht van gebruikers ontsnappen.

Samenvatting

Casus C5 Hardware Vendors (Schneider)

Stakeholderperspectief:

Hardwareleveranciers – klanten

Stakeholders:

In zijn vulnerability disclosures benadrukt Schneider Electric dat het bedrijf zich inzet
voor een open, mondiale, innovatieve gemeenschap die de doelen deelt van inclusie
en empowerment. In het bijzonder noemt Schneider de personen c.q. partijen die
hebben bijgedragen om kwetsbaarheden aan het licht te brengen.

Risico:		

In het Schneider voorbeeld hebben producent en gebruiker elkaar nodig bij het veilig
houden van de installed base. Samen opletten en ook iedereen attenderen wanneer
een systeem beter moet worden beveiligd.

Reframing:		

De hardwareleverancier organiseert en stimuleert zo open mogelijke actieve
publicatie van kwetsbaarheden. Die open benadering maakt het zo gemakkelijk
mogelijk voor klantbedrijven die de producten in gebruik hebben om noodzakelijke
updates en patches te realiseren. Zoals Palmaers (2013) opmerkt, is de keuze
uiteindelijk aan bedrijven zelf in welke mate zij de door leverancier en community
aangereikte beveiligingsinformatie implementeren:

		

“De risicobereidheid van de organisatie speelt een belangrijke rol in het
kwetsbaarheidsmanagementproces. Als een organisatie bereid is om bepaalde
risico’s te negeren (bijvoorbeeld omdat er beperkte middelen beschikbaar zijn),
kan de omvang van het kwetsbaarheidsbeheerproces beperkt blijven, bijvoorbeeld
alleen hoge risico’s waarvoor bekende exploits bestaan. Organisaties die een
duidelijk begrip willen krijgen van elke kwetsbaarheid in hun installaties bij elke
iteratie van kwetsbaarheidsbeoordeling de reikwijdte te vergroten tot het gewenste
beveiligingsniveau.”
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Oplossing:		

De oplossing die Hardwareleverancier Schneider heeft gekozen is een combinatie van
actuele informatievoorziening en eervolle vermelding van ontdekkers.

Continuous Improvement: De publicaties van systeemkwetsbaarheden zijn zoveel mogelijk openbaar, juist om
te stimuleren dat zoveel mogelijk tekortkomingen in geïnstalleerde apparaten tijdig
worden hersteld.

5

65

.

Security-by-Design in de Vitale Sector | Operational Technology Beveiligen vanuit Design Thinking Perspectief

		

5.6

Casus 6

Good practice BSIMM Building Security in Maturity Model

The Stakeholder Model
Governments

5

Investors

Suppliers

Trade
Associations

Political
Groups

Customers

Employees

Economische Branches

Communities

Hoe kunnen
bedrijven leren over
de stand van hun
beveiligingsbeleid en
wat kunnen ze leren
van ervaringen van
andere bedrijven?

BSIMM (McGraw e.a. 2018) is een ontwikkelmodel waarbij organisaties
kunnen laten objectiveren hoe hun securitybeleid ervoor staat. Zowel de
vergelijking met branchegemiddelden, de vergelijking met andere sectoren
als de vergelijking van de eigen ontwikkeling door de tijd geven richting
aan organisaties om hun beleid verder te verbeteren. BSIMM monitort een
breed palet van aandachtspunten die bijdragen aan goede cybersecurity
volwassenwording. Figuur 5.7 geeft een voorbeeld van de vergelijking van een
bedrijf in twee beoordelingsrondes.

Figuur 5.7 BSIMM securityvolwassenheid van organisatie in ontwikkeling

De benadering kenmerkt zich door het onafhankelijke advies op een groot
aantal CS terreinen, de vergelijking van de eigen prestatie met die van peers
en organisaties elders draagt bij aan de ontwikkeling van deelnemers van
voldoende brede invulling van organisatie-cybersecurity. De benadering lijkt
toepasbaar voor OT-Security.

Samenvatting

Casus 6 BSIMM

Stakeholderperspectief:

Community of Practice perspectief

Stakeholders:

Het onderzoekersteam dat het “Building Security In” volwassenheidsmodel bouwt en
onderhoudt, kan dit alleen door en dankzij de deelnemende bedrijven.

Risico:		

Elk bedrijf, hoe toegewijd ook, kan blinde vlekken hebben voor aspecten in hun
beveiligingsbeleid. Met name inzake risico-analyses voorziet McGraw (2006) het
belang van de inzet van een groeiende groep domein experts. Als een organisatie die
intern niet heeft, zullen externe stakeholders en adviseurs moeten bijspringen.

Problem Reframing:

Hoe kunnen bedrijven leren over de stand van hun beveiligingsbeleid en wat kunnen
ze leren van ervaringen van andere bedrijven?

Oplossing:		

BSIMM objectiveert de maatregelen die bedrijven hebben genomen tegen
kwetsbaarheden over een breed spectrum en monitort zo de relatieve en absolute
veiligheidsontwikkeling van bedrijven en branches. De oplossing bij acht economische
branches is een waardevrije vergelijking met peers op een breed aandachtsspectrum

Continuous Improvement: Het systeem is in ontwikkeling sinds 2006. Het wordt jaarlijks geactualiseerd
en over de uitgangspunten wordt regelmatig gepubliceerd. Analisten leren van
practitioners en omgekeerd. Men leert wat gangbare en veilige werkwijzen zijn
66
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binnen een gegeven branche. Door het aldus leveren van maatwerkvergelijkingen
hebben de analyses een grotere betekenis voor de praktijk. BSIMM initiatiefnemer
McGraw (2006) beschrijft in zijn handboek software security het belang van parallel
opbouwen van drie fundamenten (1) een juist toegepast risicomanagement, (2)
het hanteren van security best practices (touchpoints, Cf. Lipner 2004) en (3) de
aanwezigheid van voldoende kennis en vaardigheden in de organisatie. McGraw pleit
in dit verband voor full lifecycle risk management , de eis dat security dus by-design
wordt “ingebouwd” dat (software) security kennis in de organisatie wordt belegd.
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5.7

Casus 7

NIST Cyber Security Framework

The Stakeholder Model
Governments

Investors

Suppliers

5

Trade
Associations

Political
Groups

Customers

Employees

Standaardisatie organisaties

Communities

Het National Institute of Standards and Technology Cyber Security
Framework, Figuur 5.8, is ontwikkeld in samenhang met het nationale
beleid in de Verenigde Staten om alle sectoren cyber secure te maken. In
de nieuwste editie zijn ook cybersecurity risico-inschatting, supply chain
brede cybersecurity en verantwoordelijke publicatie van kwetsbaarheden
opgenomen als good practice.

“betrouwbare veilige
systemen...om
kritische missies en
bedrijfsactiviteiten te
ondersteunen”
Figuur 5.8 NIST raamwerk gericht op een voortdurende detect & respond cyclus

Naast het algemene NIST Cybersecurity Framework heeft NIST ook een
specifieke Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security (800-82r2, 2015).
Beide lijken van waarde voor het bevorderen van OT-Security.
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Samenvatting

Casus C7 NIST

Stakeholderperspectief:

Overheid – Industrie perspectief

		

Het Amerikaans nationaal standaardisatie-instituut dat in 1901 naar Europese
voorbeelden werd opgericht, heeft als uitgangspunt dat onomstreden standaarden
productiekosten verlagend en kwaliteitsverhogend werken. Dit strekt tot voordeel
voor alle industriële branches. Op het gebied van cybersecurity heeft NIST sinds 2013
een raamwerk in ontwikkeling.

Risico:		

Ross (2016): “Het uiteindelijke doel is om betrouwbare veilige systemen te verkrijgen
die volledig in staat zijn om kritieke missies en bedrijfsactiviteiten te ondersteunen en
tegelijkertijd de activa van belanghebbenden te beschermen en dit te doen met een
mate van zekerheid die consistent is met de risicotolerantie van die belanghebbenden.”

Reframing:		

Standaardisatieorganisatie NIST coördineert de ontwikkeling door de markt van een
toenemend uitgebreid veiligheidssysteem. Eerst draaide dat vooral om technische
waarborgen, maar toenemend worden daar organisatorische maatregelen en
risicoinschatting waarborgen aan toegevoegd.

Oplossing:		

Onderkennend dat 100% preventie onmogelijk is wordt mitigatie in de
beveiligingsaanpak ook onder ogen gezien. Ross (2016):

		

“Het vergroten van de betrouwbaarheid van systemen vereist substantiële
investeringen in requirements, architectuur, ontwerp en ontwikkeling van systemen,
componenten, applicaties en netwerken. Ook is een belangrijk dat bedrijven niet bij
‘business as usual’ blijven maar hun cultuur aanpassen. Het introduceren van een

Security-by-Design in de Vitale Sector | Operational Technology Beveiligen vanuit Design Thinking Perspectief

gedisciplineerde, gestructureerde en op standaarden gebaseerde set van activiteiten en
taken op het gebied van systeembeveiligingstechniek biedt een belangrijk startpunt om
de noodzakelijke verandering te initiëren.”
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Continuous Improvement: NIST houdt de dialoog over het normenraamwerk gaande en behandelt daarin thans
preventie, detectie en mitigatie zodat veiligheidsmaatregelen omvattend worden.
Elke stap in de ontwikkeling van NIST standaarden doorloopt een openbare dialoog.
Iedere partij met ideeën kan meewerken aan de ontwikkeling van standaarden en
richtlijnen. Als standaarden (voorlopig) vastgesteld worden, worden ze permanent
gepubliceerd terwijl betrokken werkgroepen alweer vooruit kijken naar toekomstige
aanpassingen in de vervolgversie.
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Casus 8

Global Cybersecurity Alliance - International Society of Automation

The Stakeholder Model
Governments

Investors

Suppliers

5

Trade
Associations

Political
Groups

Customers

Employees

Communities

“We originally looked
at it from a technology
perspective, but
soon realized that it
is a combination of
people, process and
technology”

De oprichting van de Global Cybersecurity Alliance door de International
Society of Automation4 is opmerkelijk, omdat een zeer brede groep
stakeholders wordt verbonden. Een van de tekortkomingen in veel OTSecurity beleid is het ontbreken van dialoog tussen deze groepen (Donohue
2016). Sinds 2002 werkt de ISA(-SP)99 aan het beter aanvalsbestendig
maken van industriële controle systemen met de ISA/IEC 62443 horizontale
standaardenreeks.
Cosman: “We’ve learned that it’s a much more complex subject than we
thought. We originally looked at it from a technology perspective, but soon
realized that it is a combination of people, process and technology. Our
standards address everything from conception of product to development
and delivery of product by the supplier to integration of product into a realworld environment to operations, maintenance and, ultimately, retirement and
replacement. It’s broad in terms of life cycle and broad in terms of the roles
addressed and that’s why we ended up with 14 reports. The IIOT effort might
result in a 15th part with a technical report on that subject.”
Sinds 2019 zet de ISA Global Cybersecurity Alliance zich in om de ISA/IEC
62443 met betere educatie breed onder de aandacht te brengen Figuur 5.9
geeft een greep uit de stakeholders die ISA GCA verbindt.

The ISA Global Cybersecurity Alliance Stakeholders

		
		

4

Figuur 5.9 Een greep uit de stakeholders die zijn aangesloten bij de ISA GCA

Samenvatting

Casus 8 ISA Global Cybersecurity Alliance

Stakeholder perspectief:

Industriële beveiligingsnormen in van de ISA 99 werkgroep ISA/IEC 62443
strekken zich uit naar verschillende rollen binnen de beveiligingsomgeving,
waaronder eigenaren van activa, leveranciers van automatiseringsproducten,
systeemintegrators en onderhoudsaanbieders. Nye (2020): Toen de commissie voor
het eerst begon, waren de meeste betrokkenen afkomstig uit procesindustrieën zoals
olie- en gasraffinagechemicaliën e.d. dus de dominante termen waren industriële
automatisering en controlesysteem om te beschrijven waar we het over hadden.

De geschiedenis van industriële veiligheid gaat terug tot 1774 wanneer Lodewijk de 16e Antoine Lavoisier opdracht geeft voor de bouw van veilige kruitfabriek in
Essonne met als waarborg dat Lavoisier daar zelf ook ging wonen. Op basis van gedocumenteerde experimenten ontwikkelen Lavoisier en zijn leerling Éleuthère
Irénée DuPont de veiligheidsprocedures. Bij de oversteek naar Amerika durft DuPont het zonder eis van bovenaf aan zelf dichtbij zijn kruitfabriek in Wilmington
te gaan wonen. Het idee try your own design, is een essentieel terugkerende eigenschap in Design Thinking. Dupont houdt veiligheid begrepen en gedragen
door alle werknemers als bedrijfsmotto. Als het bedrijf anderhalve eeuw later in het kader van het Manhattan project op basis van Fermi’s experimenten de
Hanford nucleaire reactor bouwt, laat men Albert Sperry een noodstopbeveiliging ontwikkelen die meer dan 2000 druksensoren tegelijk monitort. Sperry wordt
in 1946 voorzitter van de kort daarvoor opgerichte ISA in de volgende 75 jaar professionaliseert de organisatie de ontwikkeling van en draagvlakvorming voor
veligheidsstandaarden.
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Sindsdien is het duidelijk geworden dat deze reeks normen van toepassing is op veel
verschillende bedrijfstakken, veel verschillende sectoren zoals de transportindustrie,
automatiserings- en controlesystemen voor gebouwen en medische apparaten.

5

Risico:		

De wereld van de IEC 62443-normenreeks blijkt 17 jaar na aanvang toch complexer
dan aanvankelijk voorzien. Het gevaar is aanwezig dat doelgroepen vergeten worden.

Problem Reframing:

ISA ontwikkelde aanvankelijk vanuit technische optiek een standaard voor OT
beveiliging ontwikkeld die gaandeweg ook rijker en veelomvattender werd en
waarvan nu belangrijk is dat die voor een breder publiek beschikbaar komt dat anders
ten onrechte ondeskundig blijft.

Oplossing:		

ISA beseft dat ISC als breed terrein met veel spelers een sociaal organisatorische
vraagstuk is geworden waarin meer stakeholders moeten worden bereikt. De ISA
Global Cybersecurity Alliance is opgericht om dit bredere publiek te betrekken.
Ramsey (2019): ISA wil de automatiseringsgemeenschap verbinden door (…) de
adoptie van standaarden, [aandacht voor] gebruikersvoordelen van op standaarden
gebaseerde toepassingen (…) het stimuleren van diversiteit door wereldwijde online
gemeenschappen (…)en [bijdrage aan] onderwijs.

Oplossing:		

Onder auspiciën van de ISA Global Cybersecurity Alliance Advocacy and Adoption
werkgroep is nu een snelstartgids gepubliceerd als gebruiksvriendelijk overzicht van
de ISA / IEC 62443-reeks normen, de Quick Start Guide: An Overview of ISA/IEC 62443
Standards Security of Industrial Automation and Control Systems.

Continuous improvement: ISA blijft in de voortgaande ontwikkeling van de IEC 62443 reeks de open
participatieregels volgen zodat alle deelnemers gebruikers, leveranciers, integratoren
en overheidsregelgevers kunnen deelnemen, en alle normen en documentatie zijn
voor iedereen beschikbaar. Met trainings- en certificaatprogramma’s wordt bevorderd
dat de normen in praktijk hanteerbaar zijn.
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Casus 9

Good practice Cyber Security Agency Singapore

The Stakeholder Model
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Government

Communities

. . . lifecycle omvattende
cybersecurity . . .
visie ontwikkeling vanuit
de overheid in een
overlegproces met
organisaties,
overheidsinstanties,
bedrijfs- en
beroepsverenigingen,
particuliere bedrijven en
academische instellingen.

Het Security-by-Design Framework dat CSA Singapore (Ter, 2018) voorstelt
is toonaangevend in de zin dat systeemontwikkeling over de gehele duur
van de levenscyclus wordt beoordeeld. Voor elke stap in deze levenscyclus
(Figuur 5.10) stelt het SbD raamwerk van CSA maatregelen voor om de
veiligheid te waarborgen van risico-inschatting in de requirementsfase tot
acceptance testing, pen testing en voortgaande auditing en onderhoud
in de operationele fase. Zelfs secure disposal is onderdeel van het
decommissioning proces

Full life cycle in
CSA Security-by-Design Framework

.

Figuur 5.10 CSA Security-by-Design Framework
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Samenvatting

Casus 9 CSA Singapore – Common criteria

Stakeholder perspectief:

Overheid – Infrastructuur en -leveranciersperspectief

Stakeholders:		

In het kader van het beter beveiligen van Singapore’s Vitale Infrastructuur en
economie tegen cyberkwetsbaarheden, heeft de overheid maatregelen genomen.

Risico:		

In Singapore wil men de open samenleving niet fortificeren, maar tegelijk heeft de
regering zich te verhouden tot toenemende cyberrisico’s.

Problem reframing:

Vanaf 2016 werd een raamwerk en conceptwetgeving voorbereid om (cyber)Securityby-Design in de gehele levenscyclus mee te nemen. Vanuit het besef dat de overheid
alleen het voornemen van lifecycle omvattende cybersecurity kan leiden met een
gedragen visie is hierbij gewerkt in een overlegproces met 50 belanghebbende
organisaties, overheidsinstanties, bedrijfs- en beroepsverenigingen, particuliere
bedrijven en academische instellingen.

Oplossing: 		

Het in gezamenlijkheid ontwikkelde Security-by-Design raamwerk voor een
toekomstvaste beveiliging van de Vitale Infrastructuur en daartoe ingekochte
producten en diensten is sinds juni 2020 verplichtend ingevolge de Cyber Security
Act 2018. Het raamwerk bestrijkt de gehele lifecycle om cyberrisico’s zo klein en
beheersbaar mogelijk te maken.
De normen van de ontwikkelde Security-by-Design-aanpak omvatten eisen ten
aanzien van productgarantie, waarbij product evaluatie en certificatie op basis van
internationale normen zoals Common Criteria (CC). CC kwam tot stand door een
samenwerking tussen nationale veiligheids- en normalisatie-instellingen in Canada,
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Frankrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten als
een gemeenschappelijke standaard ter vervanging van hun bestaande criteria voor
veiligheidsevaluatie. (bron: CSA Singapore)
Continuous Improvement: De CC wordt nu erkend als de ISO / IEC 15408. De CC wordt aangenomen door leden
van de Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA) om de wederzijdse
erkenning van evaluatie- en certificatieresultaten te vergemakkelijken.

5
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Casus 10

Cyber Quotient Evaluation Tool CyQu – AON
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Communities

“De Cyber Quotient
Evaluation Tool
...
inzicht bieden
in de
cyberkwetsbaarheden
van ondernemingen”

Het verzekerbaar zijn van cyberrisico’s hangt samen met de maatregelen die
organisaties nemen om die risico’s in beginsel zo klein mogelijk te maken
door verantwoordelijk cybersecurity beleid. Naar het standpunt van AON
kunnen eerst dan de risico’s naar een verzekeraar worden verlegd. Het
instrument CyQu (Figuur 5.11) waarin de beveiligingsvolwassenheidsscores
op een groot aantal dimensies worden bepaald aan de hand van aanwezige
maatregelen. helpt om vast te stellen hoe ver een organisatie gevorderd is in
haar security beleid.

Figuur 5.11 AON Cyber Quotient Evaluation Tool

De benchmark/volwassenheidsmeting van AON draagt bij aan het
doen implementeren van maatregelen in bedrijven om veilig te werken
intern en in de samenwerking met ketenpartners. De methode is in 2019
onderscheiden in de Business Insurance Awards (Bron: Businessinsurance.
com)
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Samenvatting

Casus 10 Aon CyQu

Stakeholder perspectief:

Investeerder/Verzekeraar – klant/verzekeringnemers perspectief

Stakeholders:		

Verzekeraars, verzekeringsmakelaars en verzekeringsnemers hebben alle voordeel bij
een betere grip op maatregelen binnen bedrijven om cyberkwetsbaarheid terug te
dringen.

Risico:		

Insurers - Aon (investors perspectief) Waar verzekeringsmarkt voor cyberrisico’s nog
in ontwikkeling is, kiest Aon voor een op groei en begeleiding gerichte benadering

Problem Reframing:

Investeerder verzekeraar Aon is dat het begeleiden van volwassenheidsgroei zowel
klanten als de verzekeraars het beste perspectief biedt.
Hoffman (2019): Het product is het resultaat van enkele maanden ontwikkeling en
weerspiegelt meer dan 10 jaar aan claim en incidentresponsgegevens. Informatie over
beveiligingscomponenten bereikte risicomanagers en ons als makelaars [wanneer ze
een verzekeringsclaim indienden] maar de feedbacklus ontbrak nog.

Oplossing:		

Ook AON verleent met de door hen ontwikkelde Cyber Quotient Evaluation Tool,
de CyQu, een dienst aan verzekeringnemers door ze feitelijk te bemoedigen hun
cybervolwassenheid in kaart te brengen en op relevante punten te verbeteren. Vanuit
de kennis van claims heeft de maatschappij een beeld welke kwetsbaarheden het
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meest urgent zijn zodat ze daarop kan adviseren.
Hoffman (2019): De Cyber Quotient Evaluation Tool van Aon PLC, of CyQu, die is
ontworpen om een op maat gemaakt, op gegevens gebaseerd inzicht te bieden in de
cyberkwetsbaarheden van ondernemingen. Het wordt inmiddels door 20 primaire
verzekeraars gebruikt om een indieningen van verzekeringsaanvragen te beoordelen.
De tool voor zelfbeoordeling, die in 2019 de Innovation Award won, dient ook om de
kloof te overbruggen tussen degenen die het cyberverzekeringsprogramma van hun
bedrijf opbouwen en de informatiebeveiligingseenheden.
Continuous Improvement: Hoffman (2019): CyQu neemt de plaats in van een verzekeringsaanvraagprocedure en
geeft bedrijven feedback hoe ze de volwassenheid van hun cybersecurity programma’s
kunnen verbeteren.
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5.10

Casus 11

Information Security Forum (ISF) Human-Centred (voetnoot: voor deze
casusbeschrijving wordt de Britse spelling aangehouden)Security
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“Er moet meer
bewustzijn komen
omtrent de menselijke
kwetsbaarheden en
de technieken die
aanvallers gebruiken
om misbruik te
maken van menselijke
zwakheden”
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ISF Information Security Forum

Exploring Bias in Cybersecurity is een rapport uitgebracht door ISF (Norman
& Kelley 2019) dat pleit voor rust en reflectie om te investeren in het beter
begrijpen van de echte probleem die kunnen spelen. Duurzaam veilig
organisatiegedrag kan alleen bestaan als zwakheden in psychologie en
bedrijfsvoering (Figuur 5.12). worden onderkend en wordt gewerkt aan
duurzame oplossingen:
ISF research identified that organisations are struggling to manage the risk of
what is called “the accidental insider” – the authorised member of staff making
accidental errors. Equally, traditional security controls are proving to be less
effective at preventing external malicious attacks. Attackers are transitioning
away from malware-based attacks to more targeted, social engineering-based
attacks designed to coerce or influence the accidental insider into making
exploitable errors. Some ISF Members have struggled to attract business buyin and investment for the type of security awareness campaigns and training
that can address these risks and threats.

Figuur 5.12 ISF report: cognitive biases relevant to information security

Samenvatting

Casus 11 Information Security Forum (ISF) Human-Centred Security

Stakeholder perspectief

Werkgevers - Werknemersperspectief

Stakeholders:

Het Information Security Forum (ISF) is een ledenorganisatie gericht op onderzoek en
oplossingen voor vraagstukken rondom informatiebeveiliging en risicobeheer.

Risico:		

Onjuist of onnadenkend handelen door personeel binnen bedrijven en
organisaties blijkt de dominante factor in het ontstaan van cyberkwetsbaarheden
binnen bedrijven. Als indringers, bijv. via phishing eenmaal “binnen” zijn, zijn
vervolgaanvallen mogelijk.

Problem Reframing:

Norman & Kelley (2019): Inzicht in de veiligheidscultuur en perceptie van
informatiebeveiliging zouden een organisatie een sterke indicatie moeten geven van
welke cognitieve vooroordelen de organisatie beïnvloeden.
Er moet meer bewustzijn komen van de menselijke kwetsbaarheden en de technieken
die aanvallers gebruiken om misbruik te maken van menselijke zwakheden.

Security-by-Design in de Vitale Sector | Operational Technology Beveiligen vanuit Design Thinking Perspectief

Oplossing:		
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ISF stelde een handreiking op om organisaties weerbaar te maken zijn op
maat gemaakte zeer mensgerichte trainingen noodzakelijk op het gebied
van beveiligingsbewustzijn, waarbij rekening dient te worden gehouden met
verschillende gebruikersgroepen. (Norman & Kelley, 2019)
In de handreiking is veel aandacht voor de gedrags- en perceptievalkuilen (biases) aan
de basis van cyberkwetsbaarheid in een studie van Cunningham (2019). Daar doet
de auteur een pleidooi om te investeren in begrip en strategische oriëntatie op het
repareren van deze valkuilen: It’s critical, even in today’s environment of never-ending
alerts and dangers, that cybersecurity teams and professionals slow down and think
more deeply and strategically in order to combat these biases. (Op Cit.)

Continuous Improvement: De ISF handreiking concludeert dat veel van de vatbaarheid voor fouten is terug te
voeren op welbevinden op de werkplek. Men noemt het belang van een goede work
life balance, voorkomen van stress en uitputting en eindigt met een pleidooi in lijn
met Gropius (1913) voor een aangename werkomgeving (voetnoot p29).
“Overweeg hoe de verbetering of verbetering van werkruimten en omgevingen
stress of druk op het personeel kan verminderen. Overweeg wat de meest geschikte
werkomgeving is voor het personeel, aangezien er verschillende opties kunnen zijn, bijv.
thuiswerken, werken op afstand of het moderniseren van kantoorruimtes, fabrieken of
buitenlocaties.” (Norman & Kelley 2019)
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5.10

Analyse en Conclusies op basis van Internationale Casussen

De 11 casussen behandeld in Hoofdstuk 5 gaan over naar het verbeteren van de
veiligheid in de infrastructuur bij verschillende sectoren. Elke techniek-ontwikkeling
in de wereld vindt plaats in een context van stakeholders. Het is een keuze van
leveranciers, eigenaars, politiek of bestuurlijk verantwoordelijken om daar rekening
mee te houden.
Gordon Stannis (Twisthink 2019) merkt op:

5

Alle stakeholders moeten bij een verandering te winnen hebben, anders
ontstaat een afbreukrisico. En bij het implementeren van security
maatregelen is bekend dat vele stakeholders die afbreukrisico’s kunnen
veroorzaken.

We resumeren voor elk van de casussen welke afbreukrisico’s aan de orde waren, en
welke stakeholderseventueel aanvullend werden betrokken.

Stakeholders
en
need finding

C1 		 In het Digital Twins voorbeeld bestaat het risico dat de veranderingsbereidheid
van operators zeer beperkt zal blijven wanneer ze weten dat elke verandering
meteen een desastreuze invloed kan hebben. De Digital Twin inzet verkleint die
risico’s en maakt het beter mogelijk om veranderingen te bestuderen en ze met
vertrouwen in te voeren.
C2 		 In de Aurora-casus ontwikkeld door Idaho National Labs komt de boodschap
over het bestaan van cyberrisico’s aanvankelijk niet over. Elektrotechnici
veronderstellen dat software geen commutatorschakelingen kan beïnvloeden
en IT specialisten die dit wel doorzien, missen de elektrotechniekkennis om
de gerelateerde gevaren te beseffen. Dat gevoegd bij initiële geheimhouding
creëert een impasse die pas jaren later wordt doorbroken ten gunste van een
open dialoog met meer stakeholders over verbeterde beveiliging.
C3		 In het Protect Our Power voorbeeld bestaat het risico dat een groep
toeleveranciers aan de elektriciteitsbedrijven buiten beschouwing blijft, terwijl
zij potentieel grote risico’s voor de bedrijven introduceren in hun vermogen
veerkrachtig te kunnen reageren op technische storingen.
C4		 In het CMMC voorbeeld wordt de betrekkelijkheid van procurement power
geïllustreerd. De mogelijkheid om te kunnen kiezen tussen leveranciers moet
gelijke tred houden met het vermogen van deze leveranciers om hun producten
cyberverantwoordelijk te ontwikkelen.
C5		 In het Schneider voorbeeld was het uitgangspunt het risico dat producenten of
gebruikers elk afzonderlijk te weinig in beeld hebben. Producent en gebruiker
hebben elkaar nodig bij het veilig houden van de installed base. Samen opletten
en ook iedereen attenderen is aan de orde om een systeem beter te beveiligen.
C6 		 Ook BSSIM start vanuit het uitgangspunt dat bedrijven en analisten afzonderlijk
een onvoldoende breed perspectief hebben om risico’s in te schatten. In het
BSSIM voorbeeld leren de analisten van de practitioners en omgekeerd. Men
leert wat gangbare en veilige werkwijzen zijn binnen een gegeven branche. Door
het aldus leveren van maatwerkvergelijkingen hebben de analyses een grotere
betekenis voor de praktijk.
C7 		 Standaardisatieorganisatie NIST coördineert de ontwikkeling door de markt
van een toenemend uitgebreid veiligheidssysteem. Eerst draaide dat vooral
om technische waarborgen, maar toenemend worden daar organisatorische
waarborgen en waarborgen rondom risico-inschatting aan toegevoegd.
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C8 		 ISA heeft eerst vanuit technische optiek een standaard voor OT beveiliging
ontwikkeld die gaandeweg ook rijker en veelomvattender werd en waarvan
belangrijk is dat die voor een breder publiek beschikbaar komt dat anders ten
onrechte ondeskundig blijft.
C9 		 In Singapore wil men de open samenleving niet fortificeren, maar heeft
de regering zich tegelijk te verhouden tot toenemende cyberrisico’s. Het in
gezamenlijkheid ontwikkelde Security-by-Design raamwerk voor een
toekomstvaste beveiliging van de Vitale Infrastructuur en daartoe ingekochte
producten en diensten is sinds juni 2020 verplichtend ingevolge de Cyber
Security Act 2018. Het raamwerk bestrijkt de gehele lifecycle om cyberrisico’s
zo klein en beheersbaar mogelijk te maken. Raamwerk en wetgeving werden
in 2016 voorbereid in een overlegproces met 50 belanghebbende organisaties,
overheidsinstanties, bedrijfs- en beroepsverenigingen, particuliere bedrijven en
academische instellingen.

5

Oplossingen

C10 In het voorbeeld van AON heeft de verzekeraar een welbegrepen eigen belang
bij het bewust maken van verzekeringnemers van de eigen rol die organisaties
hebben bij het terugdringen van risico’s. Ook AON verleent dus een dienst aan
verzekeringnemers door ze feitelijk te bemoedigen hun cybervolwassenheid
in kaart te brengen en op relevante punten te verbeteren. Vanuit de kennis
van claims heeft de maatschappij een beeld welke kwetsbaarheden het meest
urgent zijn zodat ze daarop kan adviseren.
C11 ISF valt op omdat de organisatie bedrijven specifiek ondersteunt in
organisatieverbeteringen die helpen om verantwoordelijk gedrag van
medewerkers en daarmee cyberweerbaarheid van de organisatie als geheel
te vergroten. Waar het bewustzijn van mensen van risico’s in hun gedrag een
eerste stap is, is de vraag hoe een organisatie beter gedrag ondersteunt veel
fundamenteler, zodat maatwerk en aandacht voor motivatie en perceptie
essentieel zijn.
Samen geven deze voorbeelden een staalkaart van maatregelen die bedrijven kunnen
nemen om risico’s te verminderen door kennis breder te spreiden, wenselijk gedrag
te bevorderen, aandacht te geven aan preventie, weerbaarheid en ontwikkeling van
organisaties tot een hoger volwassenheidsniveau te bevorderen.
Omdat het verbeteren van veiligheid op vele maatregelen berust en beveiliging vanaf
de inceptie belangrijk is, vraagt dit van bedrijven en organisaties multidisciplinaire
aandacht om beveiliging in stand te houden en verder te verbeteren.
De voorbeelden in Hoofdstuk 5 werden geselecteerd op grond van diversiteit van
stakeholderperspectieven. Het betrekken van stakeholders is essentieel in het
bereiken van de bedoelde beveiligingsoplossing.
Hieronder resumeren we de mensgerichte maatregelen die in de voorbeelden zijn
genomen.
C1 		 Digital Twins
Digital Twin benadering stelt klanten in staat aanpassingen van systemen veel
interactiever te bestuderen en daardoor beter voor te bereiden.
C2 		 Idaho Labs
Aurora biedt een real life demonstratie om beleidsmakers en technici van de
ernst van OT cyberbedreigingen te doordringen.
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C3 		 Protect Our Power
Een marktonderzoek waarmee de sleutelrol van toeleveranciers in het
veiligheids- en resiliencebeleid wordt benadrukt.
C4 		 Defense Contracting
Vanuit de inkoopkracht die het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft wordt
een volwassenheidsnorm geïntroduceerd die systematisch wordt opgeschroefd
om kwaliteitsgroei te bevorderen. Maar er wordt aandacht besteed aan het
beschikbaar komen van trainingen om op niveau te komen.

5

C5 		 Hardware vendors (Schneider)
Actieve publicatie van kwetsbaarheden zo open mogelijk aanbieden om het
overnemen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naamsvermelding voor de
individuen die kwetsbaarheden hebben ontdekt.
C6 		 BSSIM monitor
Weerstand tegen gebleken kwetsbaarheden objectiveren en zo branche-relatieve
en absolute veiligheidsontwikkeling monitoren en gericht groeimogelijkheden te
laten zien.
C7 		 NIST norm en dialoog
Preventie, detectie en mitigatie om de omvattendheid van
veiligheidsmaatregelen te benadrukken.

Concepten

C8 		 ISA GSA
ISA stelt zichzelf de opdracht de in 17 jaar ontwikkelde veiligheidsreeks in
samenhang onder de aandacht te brengen bij een nieuw publiek.
C9 		 Overheid - CSA Singapore
Het voorschrift om cyberSecurity-by-Design in de gehele levenscyclus mee te
nemen is tot stand gekomen in overleg met een brede groep stakeholders.
C10 Insurers - Aon (investors perspectief)
Waar verzekeringsmarkt voor cyberrisico’s nog in ontwikkeling is, kiest Aon voor
een op groei en begeleiding gerichte benadering.
C11 ISF Exploring Bias in Cybersecurity
Pleidooi om te investeren in begrip en strategische oriëntatie op het
repareren van gedrags- en perceptievalkuilen (biases) aan de basis van
cyberkwetsbaarheid.
Vanuit deze stakeholderoriëntatie ontstaan verrassende beveiligingsoplossingen. We
geven hiervan een overzicht:
• De oplossing bij C1 Digital Twins is Veilig kunnen experimenteren, testen en
voorbereiden.
• De oplossing bij C2 Aurora Idaho Lab is de live demonstratie waarbij een
testgenerator wordt opgeofferd om de claim dat Aurora risico’s reëel zijn te
onderstrepen.
• De oplossing bij C3 Protect our Power is om als kritische klanten zelf
opdrachtgevers te zijn van onderzoek waarmee betere preventie wordt
gestimuleerd.
• De oplossing bij C4 CMMI Defense Contracting (procurement power) is om een
geleidelijke ontwikkeling toe te staan.
• De oplossing bij C5 Schneider OT Hardware vendors is een combinatie van
informatievoorziening en eervolle vermelding van ontdekkers
• De oplossing bij C6 BSSIM is een waardevrije vergelijking met branchegenoten op
een breed aandachtsspectrum.
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• De oplossing bij C7 NIST is het onderkennen dat 100% preventie onmogelijk is en
mitigatie naast preventie ook onder ogen moet worden gezien.
• De oplossing bij C8 ISA is het besef dat ISC als breed terrein met veel spelers een
sociaal organisatorische vraagstuk waarin meer stakeholders moeten worden
bereikt.

5

• De oplossing bij C9 CSA Singapore is het besef dat de overheid het voornemen van
lifecycle omvattende cybersecurity alleen kan leiden met een gedragen visie.

Aard
van
interventie

• De oplossing bij C10 verzekeraar Aon is dat het begeleiden van
volwassenheidsgroei zowel klanten als de verzekeraars het beste perspectief biedt.
• De oplossing bij C11 ISF is het besef dat duurzame veilig organisatiegedrag alleen
kan bestaan als zwakheden in psychologie en bedrijfsvoering worden onderkend
en wordt gewerkt aan duurzame oplossingen.
Samengevat zijn de vraagstukken waarop in de 11 casussen gefocust wordt
respectievelijk:
1. Modelleren/Experimenteren
2. Begrijpen
3. Incorporeren
4. Laten groeien
5. Samen meer zien
6. Leren van elkaar
7. Heroriënteren
8. Erbij betrekken (populariseren)
9. Organiseren
10. Objectiveren
11. Reflecteren.
De oplossingen die worden ontwikkeld zijn geen eindpunt. De ontwikkeling zet door.
We benoemen per casus de blijvende focus op het vraagstuk:

Continuous
improvement

1. Life Cycle Modellering
2. Werkgroepen
3. Lobbywerk
4 Accreditatie
5. Virtualisatie
6. Life cycle risk management
7. Omvattend beleid
8. Training en Certificering
9. Borging in ISO
10. De Facto Standaard
11. Human Factor Focus.
De typische beveiliging gerelateerde behoeften vanuit deze perspectieven zijn
behoeften gericht op begrip en betekenisgeving, behoeften gericht op leren en
kennisopbouw en behoeften gericht op een handelingsperspectief. Die fenomenen
“begrijpen”, “handelen”, “leren en verbeteren” staan in onderling verband. Door beter
te begrijpen worden vraagstukken ook beter gedefinieerd en door te reflecteren op
handelingen worden leren en verbeteren mogelijk.
In het volgende hoofdstuk met voorbeelden uit de Nederlandse Vitale Infrastructuur
zullen we een aantal van deze kennisgerichte aandachtspunten terugzien.
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6

6
Praktijkervaringen
in Nederland
In hoofdstuk 6 presenteren we casussen die we hebben kunnen vinden binnen
de vitale sectoren in Nederland (waaronder een in NATO verband). Naast een
analyse per casus van de drie Design Thinking aspecten (probleem-herdefinitie,
betrokken stakeholders, en iteratieve oplossingsontwikkeling), behandelen we
ook de context waarin de taaie vraagstukken spelen. Op de achtergrond is steeds
een maatschappelijke wens aanwezig in het algemeen expliciet gemonitord door
een toezichthouder. Tevens bepalen technologische trends de speelruimte die
infrastructuuraanbieders en stakeholders hebben als actoren de in beginsel taaie
vraagstukken beter hanteerbaar te maken.
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6.1

Vitale Infrastructuur in Nederland

Beleid rondom Vitale Infrastructuur in Nederland – Historisch
De regelgeving rondom de Vitale Infrastructuur in Nederland is gaandeweg
georganiseerd en volgt vaak de praktijk dat zaken tot aan dat moment veelal impliciet
geregeld waren als verantwoordelijkheid van de uitvoerende instantie, vaak de
overheid. Kort na de introductie van spoorwegen zien we al maatregelen om de
veiligheid te waarborgen (Staatscourant 18445). In verband met cholera epidemieën
in 1866 en 1867 wordt in die jaren het geneeskundig staatstoezicht ingesteld om te
rapporteren over drinkwaterkwaliteit. Zie bijv. het Rapport van verslagjaar 18706
over de Commissie tot Onderzoek van Drinkwater. Het meest extreme voorbeeld is
de Deltawet (19587) waarin de bescherming van tegen stormvloeden expliciet wordt
gemaakt en de basis wordt gelegd voor het Deltaplan.

6
. . . als gevolg
van sociale en
politieke onrust
in de jaren 70 en
economische groei
en deregulering
ontstaan vanaf de
jaren 80 nieuwe
risico’s voor de vitale
infrastructuur

Recent verleden
Nadat veel elementaire infrastructuurvraagstukken in de navolgende decennia op
orde zijn gebracht, zien we als gevolg van sociale en politieke onrust in de jaren 70 en
economische groei en deregulering vanaf de jaren 80 nieuwe risico’s ontstaan voor
de Vitale Infrastructuur. Rosenthal (1984) en Beck (1986) vragen vanaf midden 80’er
jaren aandacht voor de risico-aspecten in onze welvaartsmaatschappij. Rosenthal:
“De technische infrastructuur [in Nederland] functioneert zo vlekkeloos dat een stroomstoring, overbelasting van het telefoonnet of het wegvallen van de watervoorziening
de krant haalt en het gesprek van de dag is. (…) Het bijstellen van de scenario’s [voor
rampenbestrijding] is een vereiste. Wetsteksten [zullen] ook niet buiten schot mogen
blijven. [En er moet rekening worden gehouden met] sluipende rampen: (…) onhanteerbare verstoringen zoals [milieurampen], (…) radioactiviteit, (…) besmetting bij gifbelten,
(…) het stijgen van de zeespiegel en het zakken van het land (…).”
IT als nieuw onderdeel in Nederlands Vitale Infrastructuurbeleid
Vanaf de 90’er jaren zien we enerzijds privatisering van bijv. energie en
telecommunicatie en anderzijds de opkomst van ICT-connectiviteit en digitalisering als nieuwe veelal privaat georganiseerde pijler in de Vitale Infrastructuur. I-overheid (Prins e.a. 2011), de Nederlandse Overheids Referentie
Architectuur (Greefhorst 2011), privacy- en cybersecuritywetgeving (Kroeks
e.a. 2016), worden gaandeweg ontwikkeld, maar het primaat ligt bij vernieuwingen vanuit de industrie zoals 4G- (Niebert e.a. 2004) en 5G-netwerken
(Simsek e.a. 2016), smartphones (Markantonakis 2008) en kunstmatige
intelligentie (Greengard 2016). Binnen de militaire wereld is het besef van het
potentieel van information warfare voor cyber offense en cyberweerbaarheid al vanaf de 90’er jaren van de 20e eeuw een aandachtspunt (zie bijv.
Luiijf 1999a,b).
5

Staatscourant 24-12-1844: “Op den weg van verbetering steeds voortgaande, heeft de administratie van den
Hollandschen Spoorweg, met betrekking tot het goederen-vervoer, eenen maatregel genomen, die voor de
veiligheid der reizigers van het grootste belang is, door te bepalen dat voorwerpen waarvoor de aanraking
met vuur gevaarlijk kan worden, als donderpoeder, buskruid, Hallo-gaz, enz. niet aangenomen zullen worden,
en wanneer men in aanmerking neemt hoe ligt door deze zelfstandigheden eene losbarsting of ontvlamming
kan te weeg gebragt worden en welke vreeslijke ongelukken het vuur op de spoorweegen reeds hier en daar
veroorzaakt heeft, dan moet men deze voorzorg inderdaad als zeer gepast beschouwen.”

6

Verslag aan den koning van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig staatstoezigt, ‘s Gravenhage
Van Weelden en Mingelen 1871. [het toezigt is] “in handen gesteld van twee commissiën (…) Beide commissiën
zijn van oordeel dat toezigt op het drinkwater van veel belang en noodzakelijk is en dat de regeling daarvan van
de Regering behoort uit te gaan.”

7

Wet van 8 mei 1958, houdende de afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamsche
Waterweg en de versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van het land tegen stormvloeden
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Organisatie van Toezicht op de Vitale Infrastructuur in Nederland

6

Als vertegenwoordiger van het publieke belang, heeft de overheid in
Nederland het toezicht over publieke en private delen van de publieke
infrastructuur anno 2020 vooral belegd bij de volgende acht instanties.
Voor zover infrastructuursectoren IT en OT beveiliging tot hun takenpakket
rekenen, vindt de verantwoording hierover dus ook plaats aan genoemde
toezichthoudende instanties.
• De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ziet toe op
veilig werken8 bij gebruik van medische isotopen, grondstofverrijking,
kernenergieopwekking en afvalbeheer. In casus 6.2. geven we het voorbeeld van
de voorbereidingswerkzaamheden voor een nieuwe isotopenproductie Pallas.
• De 25 samenwerkende veiligheidsregio’s zien toe op de veiligheid van bijv.
chemische industrie. Uit de chemische industrie die al aan bod kwam met het
WIB initiatief (hoofdstuk 4 ) werd ook de ‘bowtie’ (vlinderdas) risicoafweging
ontwikkeld thans in diverse varianten in andere sectoren wordt toegepast om te
communiceren over risico’s en genomen maatregelen.
• De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de veiligheid van dijken en
waterwerken, waterkwaliteit en transportkwaliteit9.
In casus van Rijkswaterstaat, de Waterschappen en drinkwaterbedrijven (6.3, 6.4.1,
6.4.2., 6.5, 6.6, 6.7, 6.8) komen deze domeinen aan bod.
• De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) analyseert (bijna)ongevallen wanneer
die plaatsvinden in de Vitale Infrastructuurcontext.
Dit is relevant voor alle casus i.h.b. ook de beveiliging van civiele infrastructuur op
weg water en spoor casus 6.7 en 6.8.
• RDW ziet toe op de veiligheid van voertuigen voor verkeersdeelname. Vanwege de
toespitsing op de Vitale Infrastructuur blijft RDW hier buiten beschouwing.
• De Nederlandse Emissieautoriteit houdt toezicht op de milieuveiligheid van
industrieën. Onder meer is casus 6.2 Pallas gebonden aan milieuregelgeving.
• De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op onder meer de kwaliteit van
(personen)vervoer, energievoorziening en post- en telecommunicatie10,11. Dit is
relevant voor casus 6.9 die ook onder internationaal toezicht valt en casus 6.10.
waarin de zorgplicht van Enexis centraal staat.
• Voor alle zaken rondom privacywetgeving is de autoriteit Persoonsgegevens
toezichthouder. Deze geldt voor alle casus.
Het toezicht heeft ook ’tanden’. Via bonus-malus-regelingen kunnen autoriteiten
premies en boetes opleggen. Ook last onder dwangsom kan dienen om
voorgeschreven maatregelen onder de aandacht te brengen.
Zo is er Europese regelgeving bij grensoverschrijdende vitale sectoren zoals
energielevering/elektriciteitslevering. Silvast (2017) beschrijft hoe de risicoafwegingen
dienen te worden gemaakt om (leverings)zekerheid te realiseren in internationale
8
9

Hiertoe behoren beoordeling en controles van fysieke beveiliging, informatie-beveiliging en cyber security.
Specifiek staat cybersecurity op de Beleidsagenda Spoorveiligheid 2020-2025 i.v.m. de invoering van ERTMS en
de digitalisering van het spoor. “De impact van cyberincidenten en aanvallen wordt steeds groter omdat de
spoorwereld steeds meer leunt op potentieel kwetsbare ICT-systemen. Het tegengaan en herstellen van schade
door verstoring, uitval of misbruik van informatie- en communicatietechnologie wordt steeds belangrijker” aldus
MinI&W (bron: SpoorPro online 6 februari 2020)

10
11

waarbij het radiocontrole-deel onder het toezicht valt van het Agentschap Telecom
In 2013 heeft de ACM vanuit haar toezichtsrol KPN beboet omdat het klantgegevens niet goed genoeg had
beveiligd en deze openbaar werden bij een hack in 2012.
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context. De CEPS brandstofvoorziening valt onder NATO’s toezicht. Nucleaire
veiligheid is zelfs op VN niveau georganiseerd. Ook zeehavens en transportlijnen
via rail, weg en water dienen een transnationaal belang met bijbehorende
toezichtautoriteiten.
In alle Vitale Infrastructuursystemen moet de eigen OT goed beveiligd zijn, maar
kan de infrastructuurfunctie alsnog van slag raken door het falen van andere
infrastructuuronderdelen. Zo kan de bediening van civieltechnische kunstwerken
uitvallen bij onderbreking in de elektriciteitsvoorzieningen en kan een seinsysteem of
verkeersregelsysteem dat dienst weigert. logistieke gevolgen hebben andere sectoren.
In praktijk zijn de Vitale Infrastructuur-onderdelen dus veelal verbonden, zoals Figuur
6.1 (bron: Grafenauer e.a. 2018) fraai laat zien.

6
“In alle vitale
infrastructuursystemen moet
de eigen OT goed
beveiligd zijn, maar
kan de infrastructuurfunctie alsnog van
slag raken door het
falen van andere
infrastructuur
onderdelen”

In de navolgende paragrafen geven we per infrastructuurgebied voorbeelden
van (OT)security beleid en praktijk en gaan we na in hoeverre daarbij de
oplossing secure by design is en stakeholders zijn betrokken.

Figuur 6.1 Cascade-risico’s in de Vitale Infrastructuur (Bron: Grafenauer e.a. 2018)
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Pallas Nuclear Reactor

Stichting Voorbereiding Pallas Reactor (Pallas) bereidt de constructie voor
van een nieuwe nucleaire installatie. Volgens de internationale afspraken
die zijn vastgelegd voor nucleaire veiligheid zal Pallas de voorstellen en in
de toekomst de operationele werking moeten laten goedkeuren door de
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling ANVS.
De installatie wordt in technisch opzicht ontworpen door een consortium
van twee partijen, Invap en TDI, samen bekend onder de consortiumnaam
ICHOS. Ook het ontwerp van de OT is onderdeel van het ontwerp. De IT t.b.v.
logistiek is elders belegd dan bij het ICHOS consortium.
Als beoogd vergunninghouder en eigenaar zal Pallas na oplevering van
de nieuwe reactor eindverantwoordelijk blijven voor de fysieke veiligheid
en cybersecurity. Om de op te richten centrale te laten voldoen aan de
veiligheidseisen, werkt Stichting Voorbereiding Pallas Reactor nu al niet
alleen aan de technische veiligheid, maar ook aan het organisatieplan en
opleidingsplan die nodig zullen zijn om toekomstige medewerkers veilig
te laten werken. De specifieke eisen ten aanzien van de veiligheid, zoals
cybersecurityeisen behoren bij de functionele eisen voor het ontwerp. Dit
omvat voorts Design Basis Threats, DTB’s, (IAEA, 2009) die vertrouwelijk zijn
en niet met het consortium kunnen worden gedeeld. Pallas organiseert de
formulering van de functionele specificaties. Op basis daarvan levert het
consortium respectievelijk een conceptueel ontwerp, een basisontwerp, een
detailontwerp, de realisatie van het ontwerp en het testen. Pallas is bij elke
ontwikkelfase betrokken en bewaakt de uitvoering, waaronder het nakomen
van de (cybersecurity)-eisen. Pallas is en blijft eindverantwoordelijk, dus
Pallas moet aan kunnen tonen dat de installaties veilig zijn. Er wordt zoveel
mogelijk gewerkt met ‘proven technology’, juist om aan te kunnen tonen
dat de onderdelen van het systeem werken en veilig zijn. Omdat (cyber)
security in het gehele ontwikkelproces, vanaf het begin, is opgenomen, is er
sprake van Security-by-Design. Nucleaire installaties moeten voldoen aan
de voorwaarden die het IAEA stelt. In Nederland is de ANVS toezichthouder.
Voor de beoordelingstaak in het kader van vergunningsverlening en de
verwachte toekomstige taak van toezicht ingeval vergunning kan worden
verleend, treft ANVS voorbereidingen, waarbij zij diverse stakeholders extern
en intern betrekt.
EU Strategic Agenda for Medical, Industrial and Research Applications
of nuclear and radiation technology (SAMIRA) concludeert dat binnen
de EU een isotopen reactor zal moeten worden bijgebouwd om de
zelfvoorzienendheid te garanderen en tekorten aan medische isotopen
op wereldschaal te voorkomen. De voorbereiding van de Pallas reactor
past in deze beleidsvisie. Bij Stichting voorbereiding Pallas reactor en
toezichthouder ANVS zien we de inspanningen die nodig zijn, omdat een
reactor van een nieuw type wordt voorbereid waarvoor de implementatie
van veilig werken en toezicht op dat veilige werken nog vorm moeten
krijgen. Van belang is dat beide partijen de voorbereiders van de
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uitvoerende instanties voor isotopen productie en de toezichthoudende
instanties hun kennis uitbreiden door te werken in communities of practice
en nadrukkelijk veel tijd te steken in kennisopbouw en kennismanagement.

Samenvatting Casus 12

6

ANVS/Pallas voorbereidingen

Stakeholder perspectief

Vergunningverlener – vergunning aanvrager perspectief
Toezichthouder – vergunninghouder perspectief
Kenniscentrum - werknemersperspectief

Externe stakeholders:

ZBO ANVS onderhoudt contacten met partijen die aanvragen indienen of aan ANVS
verantwoording moeten afleggen en met collega-instanties in het buitenland.

Risico:		

Aanvraag voor goedkeuring van een nieuw type reactor vereist kennis over details
van de geplande reactor en organisatie die ANVS niet noodzakelijk in huis heeft.

Problem reframing:

Hoe kan ANVS kennis delen om de vragen van Pallas en ICHOS over invulling van de
internationale eisen in de vergunningsaanvraagfase te kunnen beantwoorden?

Oplossing:		

ANVS heeft kennissamenwerking geïntensiveerd met Gesellschaft für Anlagen- und
Reaktorsicherheit GRS en grijpt verder terug op IAEA documentatie.

Externe stakeholders:

Gemeentelijke overheid en publiek

Risico:		

Het bestemmingsplan waarvan de risico’s dienen te worden beoordeeld langs
democratische weg, dient een eerste toestemming te krijgen van de gemeentelijke
overheid voordat ANVS als toezichthouder de verdere beoordeling ter hand neemt.

Problem reframing:

Het publiek moet worden geïnformeerd als onderdeel van noodzakelijke
gemeentelijke instemming met het beoogde bestemmingsplan.

Oplossing: 		

Vanuit de expertiserol organiseerde ANVS in 2018 een publieksconsultatie rondom
het ontwerp bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan en het ontwerp planMER.
Bij het opstellen van de MER voor gemeente Schagen zijn de risico’s en de daarop
gebaseerde veiligheidseisen helder in beeld gebracht
(Figuur 6.2).

				

Figuur 6.2. Pallas Bestemmingsplan (bron: Milieu Effect Rapportage voor Schagen)

Continuous improvement: Bij de beoordeling van de veiligheidsonderbouwing van het resultante ontwerp zal
kennissamenwerking opnieuw belangrijk zijn. In Lucas Heights Australië staat de
OPAL onderzoeksreactor en bij Buenos Aires staat het Ezeiza Atomic Centre. Beide
centrales werden door Invap ontworpen net als de Pallas reactor nu. Daarom is ANVS
een kennissamenwerking aangegaan met de Australian Radiation Protection and
Nuclear Safety Agency ARPANSA en Autoridad Regulatoria Nuclear ARN.
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Stakeholders intern:

ANVS heeft voor haar aanvraagbeoordelingstaak 20 intern experts bij de beoordeling
betrokken.

Risico:		

Er kunnen verschillen tussen experts ontstaan in interpretatie en beoordeling van
dezelfde aanvraagaspecten vanwege de nieuwheid van het reactoronderwerp.

Problem Reframing:

Hoe organiseert ANVS de kwaliteit en consistentie van expertoordelen?

Oplossing:		

ANVS heeft een werkinstructie geformuleerd om volledigheid en vergelijkbaarheid
van beoordeling in de toetsing te waarborgen.

Continuous improvement: In 2021 wordt na oprichtingsaanvraag de vergunningaanvraag voor het in
werking brengen en houden van de inrichting verwacht en zullen aanvullende
werkinstructies moeten worden ontwikkeld. Naast ANVS zullen nog vier
bestuursorganen bij vergunningsverlening betrokken zijn: de gemeente Schagen
(bouw en aanleg), de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ontheffing i.v.m.
wet natuurbescherming) en Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (inz. Waterwet). (bron: Bettine Hilbrands Nieuwsbrief ANVS nr. 3
November 2019).
Als de Pallas-reactor operationeel zal zijn, krijgen de veiligheidsregio’s op grond het
Responsplan Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten hiermee te maken voor zg.
preparatiezone bij evt. incidenten.
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“het complexe
van IV”

De Vitale Infrastructuur is een sector met kapitaalgoederen met zeer lange
afschrijvingstermijnen. Daarom is er in de technologische ondersteuning
sprake van veel systemen die soms 20 of 30 jaar oud zijn, in veel gevallen
gecombineerd met nieuw(er)e systemen. We beschouwen als voorbeeld
Rijkswaterstaat. In de portfolio van Rijkswaterstaat is een groot aandeel
onderhoud, reconstructie en vervanging (72%) en een relatief klein aandeel
betreft radicale nieuwbouw (28%). Beheer, onderhoud en vervanging worden als ’instandhoudingskosten’ in de Rijksbegroting opgenomen. Binnen de
levensduur van een infrastructureel kunstwerk (zoals een brug) van pakweg
40-60 jaar (en deze levensduur kan door onderhoud en opwaardering worden verlengd) wordt de OT, die het geheel van sensoren en actuatoren bevat,
gemakkelijk 3 tot 5 keer vervangen. Omdat verschillende onderdelen verschillende afschrijftermijnen hebben, is de garantie op een juiste werking van het
geheel geen gegeven. Binnen de bestaande systemen dringt de OT geleidelijk
door: Ook voor de OT geldt dat verschillende onderdelen op verschillende momenten geïnstalleerd zijn, waardoor in grotere installaties verschillende generaties technologie door elkaar gebruikt worden, terwijl toch de veiligheid van
het geheel moet worden gegarandeerd. Anno 2020 maken installatiekosten al
een groot aandeel uit van de nieuwbouwkosten van infrastructuur, maar ze
betreffen een nog groter aandeel van de onderhouds- en vervangingskosten.12
Om de nieuwbouw-, onderhouds- en vervangingsactiviteiten te beheersen
past Rijkswaterstaat Integraal Project Management (IPM) volgens de systems engineering benadering toe bij ontwerp implementatie, onderhoud
en decommissionering van infrastructuur (Figuur 6.3). Kenmerkend voor de
systems engineering benadering is een fasering waarin ontwerpbeslissingen

wel nader gedetailleerd worden, maar niet fundamenteel herzien.

				

12

Figuur 6.3. Fasering volgens de Systems Engineering benadering (bron: Wermer 2018)

Bouwkennis/EIB: Voor NL met een infrastructuuropgave voor GWW van 240 mld in 15 jaar, (16 mld/jaar), zou 7% installatiequote voor elektronica neerkomen
op ruim 1 mld per jaar. Bouweconomisch onderzoeksbureau EIB laat zien dat in 2015 de nieuwbouw van infrastructuur een omvang had van 4,1 miljard (ruim
een kwart van de gww-productie). Het grootste aandeel in de gww-markt (ruim 40%) betrof toen het onderhoud aan de infrastructuur, in 2015 ging het om 6,4
miljard. Hiervan is 2,4 direct belegd bij het Rijk, 7,2 mld decentraal, 5,4 mld bij bedrijven als havenbedrijven, Schiphol, Prorail.
T.b.v. elektrisch rijden, zelfsturende voertuigen, en connected driving (5G) zal de installatiequote op het wegennet alleen maar toenemen. Toch zijn er goede
redenen om deze vernieuwingen te bevorderen omdat ze een efficiënter en effectiever gebruik van de infrastructuur mogelijk maken. Er komt door deze
technologische ontwikkelingen meer capaciteit op wegen beschikbaar zonder dat per se meer rijstroken behoeven te worden gecreëerd.
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Rijkswaterstaat past Integraal Projectmanagement (IPM) sinds 2006 toe.
Wermer (2018) ziet de aanpak als resultante van projecten die groter,
samenhangender, dynamischer en technisch gecompliceerder werden,
waarbij het informeren en betrekken van organisaties, burgers en
gebruikersgroepen en marktpartijen belangrijker werd en besluitvorming
en controle op uitvoering van infrastructurele werken conform adviezen
van Cie Duivesteijn (2004) diende te verbeteren. Kenmerkend voor IPM zijn
een vergaande aanbestedingsaanpak (markt, tenzij...) en contractvormen op
basis van system engineering. De werkwijze kreeg in afgelopen anderhalf
decennium vorm waarbij uitvoering zozeer naar de markt verschoof
dat inmiddels een tegenbeweging merkbaar is: RWS dat weer een eigen
ontwerpbureau in huis heeft, niet om de ontwerpen weer over te nemen,
maar om het métier van het ontwerpen te blijven beheersen en daardoor
een goede gesprekspartner te blijven voor de markt. De rol van RWS als
opdrachtgever is in hoge een gecombineerde opdrachtgevers- en toezichtrol
al dan niet samen met andere overheden, terwijl de markt de uitvoerende
functies op zich neemt.

Samenvatting

Casus 13 Rijkswaterstaat Systems Engineering

Stakeholder perspectief

Opdrachtgever – opdrachtnemer – publiek perspectief

Stakeholders:

Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen stakeholders betrekken of meer
buiten beschouwing laten. Stakeholderconsultatie wordt weliswaar opgenomen,
maar is relatief sterk gekoppeld aan de klanteisen zoals is te lezen in de leidraad
Systems Engineering binnen de GWW sector.

		

“De eerste stap in de ontwikkeling van een systeem is het specificeren van de klanteisen.
Dit start met een probleemanalyse, een omgevingsanalyse en een stakeholderanalyse
die de klantbehoeften in beeld brengen. Dit gebeurt in intensief contact met de
diverse (groepen) belanghebbenden. Het is belangrijk een compleet beeld van de
belanghebbenden te hebben. Door te denken vanuit alle fasen uit de levenscyclus van
het systeem komt bijvoorbeeld ook de beheerder in beeld. Klantbehoeften worden
opgesteld in de vorm van eisen en wensen. Ook randvoorwaarden als tijd en geld
maken deel uit van de klantvraag.
Wermer (2018): het informeren en betrekken van organisaties, burgers en
gebruikersgroepen en marktpartijen werd afgelopen jaren belangrijker en
besluitvorming en controle op uitvoering van infrastructurele werken conform
adviezen van Cie Duivesteijn (2004) diende te verbeteren

Risico		

Analyse van de klanteisen en -wensen zorgt ervoor dat bijtijds mogelijke problemen
worden geïdentificeerd, zoals conflicterende of onrealistische eisen.

Problem reframing:

De maatschappelijke stakeholders zijn geen direct onderdeel van de SE benadering.
Deze partijen worden dus minder nadrukkelijk in het ontwerp betrokken.
Rijkswaterstaat hanteert de Systems Engineering benadering als leidende keuze
voor ontwikkeling, beheer en onderhoud van zijn kunstwerken. Uitgangspunten van
Systems Engineering zijn het vroeg in de ontwikkelingsfase beschrijven van eisen en
functies, waaronder die voor cybersecurity.
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Oplossing:		

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen klanteneisen en systeemeisen. De
ontwerpen die moeten worden geleverd moeten een passende oplossing bieden bij
de eisen en bij het realiseren van de oplossing dient te worden aangetoond dat deze
aan de vooraf gestelde eisen voldoet.

Problem Reframing:

Het belang van IT en OT in de systemen neemt toe.

Oplossing:		

Informatievoorziening (IV), industriële automatisering (IA) en ICT (door RWS
samengevat als IV) in is ook in IPM opgenomen. Projecten met veel, complex en/of
risicovol IV krijgen een IV-manager als deel van het IPM-kernteam. Security-by-Design
is daarmee naar de IV-manager verlegd.

Continuous improvement: Security is in beginsel belegd als onderdeel van het systems engineering
afsprakenstelsel. Voor industriële automatisering leidde de standaard die
Rijkswaterstaat ontwikkelde inmiddels tot een nieuwe aanpak. Ontwerpleider Kleiss
(2020) licht toe dat de standaardisatie een breder thema is waar Rijkswaterstaat in de
strategie voor de komende jaren sterk op inzet. Standaardisatie helpt Rijkswaterstaat
om de kwaliteit van techniek, organisatie en proces te verbeteren. De ontwikkelde 3B
standaard (bediening, besturing en bewaking) wordt nu ingezet bij de renovatie van
de Wantijbrug.
Continuous Improvement: Rijkswaterstaat streeft naar zoveel mogelijk ontwerpvrijheid voor inschrijvers.
Decompositie van de te realiseren (sub)systemen in objecten wordt veelal vrijgelaten.
Alleen bij risicovolle (sub)systemen wordt een decompositie meegegeven. In het
ontwerp dient altijd rekening te worden gehouden met de onderhoudsfase van het
werk dus ook met de stakeholders in die fase.
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Beleidscontext voor Casus 14

kwetsbaarheid
door
digitalisering

Unie van Waterschappen

6.4.1

Afvalwaterketen

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

The Stakeholder Model
Governments

6.4

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft als eerste waterschap
het certificaat volgens de norm IEC 62443 verworven. Het gaat om de
procesautomatisering van waterzuiveringen en rioolgemalen, die nu
voldoet aan deze internationale standaard voor cybersecurity binnen de
operationele technologie. De bedoeling is om de komende jaren ook de
andere vitale processen te certificeren. (Bron H2O netwerk 21 april 2020).
Rioolwaterzuiveringsinstallaties worden beheerd door waterschappen.
Op basis van de voornemens van de Waterschappen het addendum op het
bestuursakkoord water, werken de waterschappen aan het implementeren
van de veiligheidswaarborgen. Het voorbeeld van Hoogheemraadschap van
Rijnland laat zien dat er consequenties verbonden zijn aan de veranderde
manier van werken die inmiddels heeft plaatsgevonden. Waar in het verleden
elke installatie op locatie werd bediend en bestuurd, is de belangrijkste
trend nu dat er veel meer centraal geregeld wordt en op afstand wordt
bestuurd en geregeld. Dit biedt voordelen. Maar vanwege de toegenomen
afhankelijkheid van het feilloos functioneren van systemen moet aan een
hogere veiligheidsstandaard worden voldaan om zeker te stellen dat geen
onbevoegden gebruik maken van de afstandsbedieningsmogelijkheden.
Vernieuwing van de procesautomatisering hield in besturing op
afstand vanuit een nieuwe centrale proceskamer, het bijeenbrengen
van alle medewerkers in de procesautomatisering in één team. Voorts
professionalisering door beschrijven en inrichten beheerprocessen, opzet
Ontwikkel, Test en Acceptie omgeving, uitbreiding van het team met
de benodigde competenties waaronder Adviseur Informatiebeveiliging
Procesautomatisering. Informatiebeveiliging (cybersecurity) essentieel
omdat procesautomatisering een vitale asset is. “Digitalisering heeft voor ons
veel voordelen, maar we realiseren ons ook dat uitval van digitale middelen
ons kwetsbaar maakt”, vertelt Hans Smit (Op Cit.). “Niet alleen de uitval
van hardware, maar ook cyberrisico’s worden meer en meer meegenomen
in ons beleid. De BIO geeft ons richting om maatregelen te nemen voor
procesautomatisering. Voor deze procesautomatisering hebben wij gekozen
ons te conformeren aan dé internationale standaard voor cybersecurity binnen
de operationele technologie, de IEC 62443, omdat de BIO in de huidige vorm
onvoldoende houvast biedt voor procesautomatisering”.
Waterschap Rijn en Ijssel die afgelopen vijf jaar de software voor 12
rioolwaterzuiveringen en 112 gemalen heeft vervangen merkt op
dat het zuiveringsproces van afvalwater dag en nacht doorgaat en
volledig geautomatiseerd verloopt. Dat maakt de rioolwatergemalen
en rioolwaterzuiveringen afhankelijk van procesautomatisering. Om
continuïteit en flexibiliteit ook in de toekomst te kunnen garanderen is de
verouderde procesautomatisering in de afgelopen vijf jaren vervangen.
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IEC 62443 certificering Rijnland

Stakeholder perspectief:

Hans Smit adviseur informatiebeveiliging procesautomatisering bij Rijnland:
afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) en rioolgemalen worden tegenwoordig op
dezelfde manier van afstand bestuurd. Daarvoor is een centrale proceskamer op het
hoofdkantoor van Rijnland ingericht.

Stakeholders:		

Smit: “vroeger draaide een zuivering zelfstandig. Alle ICT-medewerkers die zijn
betrokken bij procesautomatisering, zijn nu in één team ondergebracht.”

Risico:		

“Het belangrijkste vanuit securityperspectief is het handhaven van een veilige en
stabiele situatie”, zegt Smit,. “Procesautomatisering is daarvoor voorwaarde nummer
één.”

Problem Reframing:

De afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn vanaf 2013 allemaal vernieuwd op basis van
de architectuur van de beveiligingstandaard IEC 62443.

Oplossing:

De operationele processen bevatten verschillende van elkaar gescheiden lagen. Ook
worden (…) De IEC 62443 heeft vier beveiligingsniveaus, van nog relatief licht tot
uitzonderlijk zwaar. (…) “Voor onze waterzuiveringen en rioolgemalen gaat het om
niveau 2. Hierin is een breed palet aan digitale en fysieke maatregelen meegenomen.
Er zijn onder meer harde eisen voor de toegangscontrole, het alarmsysteem en de
aanwezigheidslijsten.”

Continuous Improvement: De certificering is het sluitstuk van de renovatie van de 22 afvalwaterzuiveringsinstallaties en 80 persgemalen voor rioolwater van het hoogheemraadschap van
Rijnland.
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De Unie van Waterschappen heeft een kansenkaart Drinkwater uitgebracht.
Veel kansen liggen op een verbeterde samenwerking tussen partijen die
gezamenlijk zorgdragen voor de drinkwatervoorziening in Nederland. Een
voorbeeld is de “metrokaart”.
De community samenwerkenaanwater.nl is een uitvloeisel van het
Bestuursakkoord Water. Koepels VNG, UvW en Vewin willen de regio’s
zo blijven ondersteunen en stimuleren met diverse activiteiten om de
onderlinge dialoog te blijven stimuleren.

Beleidscontext voor Casus 15 De fysieke netwerk koppelingsmogelijkheden in de kansenkaart Drinkwater
zijn ingegeven door doelmatigheidsambities zoals benoemd in het
Bestuursakkoord Water 2011. Kostbare langetermijninvesteringen in
waterinfrastructuren vereisen een duurzaam beheer. Asset management
de 3D puzzel
beoogt om prestaties te optimaliseren tegen de laagst mogelijke kosten
van ondergronds
en risico’s. Doordat partijen dit management gaan delen kunnen
onderhoud
watersystemen in betere samenhang worden aangestuurd en ontstaan
schaalvoordelen. Naarmate systemen groeien in schaal en impact wordt ook
cybersecurity belangrijker. Een groot deel van de drinkwaterinfrastructuur
zit ondergronds en is geautomatiseerd. De kwetsbaarheid van het
computersysteem is daarmee een van de belangrijkste kwetsbaarheden van
het drinkwatersysteem.

Samenvatting Casus 15

‘Metrokaart’ Drinkwater

Stakeholder perspectief

Bestuurders - Community perspectief

Stakeholders:		

Partijen die gezamenlijk zorgdragen voor de drinkwatervoorziening in Nederland.

Risico:		

Gebrek aan samenwerking; indien dit wordt opgelost, zal van belang zijn bij
samenwerking geen nieuwe cyberkwetsbaarheden te introduceren.

Problem Reframing:

Veel kansen voor een verbeterde samenwerking moeten beter in beeld komen.

Oplossing:		

Kansenkaart Drinkwater

Stakeholders op kansenkaart: Gemeente Haarlemmermeer, Hoogheemraadschap van Rijnland, drinkwaterbedrijf
PWN e.a. ontwikkelen een meekoppelmetrokaart voor gezamenlijk asset
management. Doel hierbij is het doelmatiger beheer van alle infrastructuur boven en
onder de grond.
Risico:		

Als asset managementzaken zoals systeem monitoring, onderhoudsplanning,
beveiligingsmanagement, calamiteitsplannen en toegangsbeheer worden verbonden,
vraagt dit extra zorgvuldigheid met het oog op goede beveiliging.

Problem Reframing:

Hoe verbinden we infrastructuurmanagement boven en onder de grond met elkaar
en maken we de verbanden en beslismomenten per onderdeel in de tijd inzichtelijk
[zonder nieuwe cyberkwetsbaarheden te introduceren]

Oplossing:		

De afhankelijkheden, verbanden en beslismomenten in de tijd zijn inzichtelijk in
een ‘metrokaart’ waarmee de verschillende beheerders beheer en onderhoud beter
afstemmen [zonder nieuwe cyberkwetsbaarheden te introduceren].

Continuous Improvement: De initiatieven vinden plaats in verschillende regio’s in Nederland en kunnen
gezien worden als good practices die t.z.t. ook in andere regio’s kunnen worden
overgenomen.
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De systemen van drinkwatervoorziening (Figuur 6.4) behoren tot de Vitale
Infrastructuur. Vooral de drinkwaterproductie en kwaliteitsbewaking zijn
technologisch hoogstaande processen. Deze processen worden door veel
sensoren ondersteund.
Moolenaar (2020) beschrijft de casus van Vitens aan de hand van een
presentatie van CISO Van der Zwan: Vitens voorziet bijna zes miljoen
mensen van drinkwater, haalt jaarlijks 350 miljoen kubieke meter water uit
de grond en beheert 49.000 km leidingwerk. Vitens heeft honderd fabrieken
voor waterbehandeling. Het water wordt op 240 punten gecontroleerd
alvorens het mag worden geleverd. Dat gebeurt geheel automatisch. De
apparatuur en leidingen met een afschrijvingstermijn van 30-40 jaar moet
beveiligd worden tegen ontregeling, i.h.b. ter bescherming van fossiele
bronnen tegen vervuiling.

fossiele bronnen
beschermen tegen
vervuiling

				

Figuur 6.4. Distributiegebieden van drinkwaterbedrijven

Beleidscontext voor Casus 16 Bij drinkwaterbedrijf Vitens legt de Drinkwaterwet nadruk op de kwaliteit,
stabiliteit en onderhoud van het productie- en distributiesysteem. Door
de mogelijkheid aanpassingen in de systeemaansturing vooraf te testen
met digital twin simulaties wordt het mogelijk veranderingen veilig voor te
bereiden en de kans op haperingen door cyberverstoringen terug te dringen.
De uitdaging in de Vitens context is het werkend hebben en houden van een
systeem met onderdelen met een lange afschrijvingstermijn.
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Vitens Digital Twins

Stakeholder perspectief:

Regisseur - onderaannemer perspectief

Stakeholders:		

Het security beleid omvat en centraliseert verder uiteenlopende zaken als
kennismanagement, kennisretentie, veilige procurement van ingekochte diensten.

Risico:		

De complexiteit in deze systemen met veel onderaannemers is groot waardoor
overzicht de werking in gevaar komt.

Problem Reframing:

Zowel het tijdkritisch functioneren van de plc’s (de OT) als beschikbaarheid van
IT zijn daarbij van belang. Zowel voor het beschermen van de Incident Command
System-omgeving als voor de beveiliging van IT op de werkplek blijven oefenen en
voorbereiden belangrijk (bron: Moolenaar 2020)

Oplossing:		

Vitens werkt met digital twins om systeemaanpassingen virtueel te testen voordat ze
in gebruik worden genomen. (bron: Moolenaar 2020)

Continuous Improvement: Scheiding van OT en IT is niet altijd mogelijk. Tegen het einde van de levensduur gaat
verouderde OT apparatuur meer falen, terwijl vervanging vaak niet direct mogelijk is.
T.b.v. hun tijdkritisch functioneren is uitgebreidere beveiliging van communicatie niet
altijd mogelijk. De uitdaging is om de OT te beschermen door “aanvalsroutes via it”
te voorkomen. Hierbij hanteert Vitens een predict, prevent, detect en respond cyclus,
uitgaande van scenario’s.
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6.6

Casus 17

Hoogwaterbescherming CERT Watermanagement en Water ISAC

The Stakeholder Model
Governments

6

Investors

Suppliers

Trade
Associations

Political
Groups

Customers

Employees

Hoogwaterbescherming

Communities

Hoogwaterbescherming bij de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl heeft
Rijkswaterstaat de nieuwste technologie toegepast. Sensoren in de dijken
meten continu de stabiliteit. Het Deltaprogramma Hoogwaterbescherming
(Figuur 6.5) beoogt om tot 2050 ruim 900 kilometer dijk en bijna 600 kunstwerken te versterken waarbij dit type IoT innovaties wordt meegenomen.
Dit belang van toepassing van sensoren is kenmerkend voor de hedendaagse
hoogwaterbescherming. De Deltacommissaris licht dit in het programma
2019 het een addendum bij het Bestuursakkoord Water toe.

Beleidscontext voor Casus 17 Bij dijken en kunstwerken voor watermagement en hoogwaterbescherming
geldt dat deze toenemend worden gemonitord door embedded sensoren en
toenemend digitaal ondersteund worden aangestuurd. Opnieuw door de
toegenomen afhankelijkheid van het feilloos functioneren van de sensoren ondersteuningssystemen, wordt het belangrijker dat alle betrokken
bestuurders de up-to-date kennis hebben om verantwoordelijkheid te
kunnen nemen voor de vereiste cyberweerstandsniveaus. Deze kennis
“digitalisering van
bouwen ze het beste op in een gerichte community of practice begeleid door
(dijk)monitoring
experts vanuit het NCSC.

...
ook een veiligheids
uitdaging”

Figuur 6.5.
Werkgebieden in Nederland voor
Hoogwaterbescherming

Samenvatting Casus 17

Hoogwaterbescherming CERT Watermanagement en Water ISAC

Stakeholder perspectief

Community of practice perspectief

Stakeholders:

Rijkswaterstaat, waterschappen en NCSC

Risico:		

Afspraken over cybersecurity met alle waterbestuurders: Het functioneren van
onze stormvloedkeringen, stuwen en gemalen is steeds vaker afhankelijk van ICT en
daarmee kwetsbaar voor hacking. Dat is een risico voor onze veiligheid, gezondheid
en economie dat we niet mogen onderschatten.

Problem Reframing:

Goed samenwerken is cruciaal om de toenemende cyberdreigingen het hoofd te
kunnen bieden

Oplossing:		

Rijkswaterstaat en waterschappen werken samen in het Computer Emergency
Response Team Watermanagement (CERT WM) aan het opstellen van cyberadviezen
en kennisoverdracht over cybersecurity en monitoring.

Continuous Improvement: Rijkswaterstaat en waterschappen zijn beide lid van het Information Sharing
and Analysis Centre (ISAC) keren en beheren. Hierin wisselen de partijen met
ondersteuning van het Nationale Cybersecurity Centrum (NCSC) actief kennis en
ervaringen uit.
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6.7

Casus 18

Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS

The Stakeholder Model
Governments

6

Investors

Suppliers

Trade
Associations

Political
Groups

Customers

Employees

Infrastructuur over land, vaarwegen en hoofdwatersysteem

Communities

				

Ook de infrastructuur over land, de vaarwegen en het hoofdwatersysteem
(Figuur 6.6) zijn voorzien van sensoren en actuatoren voor bediening,
toezicht en onderhoud. De Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten
is een vertaalslag en specifieke invulling van de relevante beheersdoelen
en beheersmaatregelen uit de BIR RWS en de NCSC Checklist beveiliging
ICS/SCADA systemen voor de beveiliging van objecten. Tevens is in de
Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS rekening gehouden
met de risico mitigatiestrategie van RWS (Yildrim 2013).

Figuur 6.6. Hoofdwegen- en vaarwegennet en hoofdwatersysteem in Nederland

Beleidscontext voor Casus 18 De logica van kostenoverwegingen, overwegingen van onderhoud
en bedieningsgemak leiden voor weg- en waterinfrastructuur tot
steeds verbeterde ondersteuning van meet- en regeltechniek. In de
Baseline Informatiebeveiliging Rijkswaterstaat (2013) wordt gelet op
de afhankelijkheid van de ondersteunende systemen gesteld dat bij
“mensgecentreerde
beveiliging van objecten en Industriële Automatisering (IA) gebruik dient
te worden gemaakt van cybersecurity infrastructuur richtlijn objecten.
informatiebeveiliging”
Ook voor uitbreidingen van bestaande informatiesystemen behoren in
elk geval eisen voor beveiligingsmaatregelen te worden opgenomen.
Voor overige bestaande objecten die worden onderhouden is de BIRO een
richtlijn. De richtlijn waarborgt bij betrokken objecten dat er expliciete
eisen worden gesteld aan systemen en procedures en vaardigheden
en verantwoordelijkheden van alle stakeholders gedurende de lifecycle
waarin de systemen worden voorbereid, ontwikkeld, beheerd en
gedecommissioneerd.

Samenvatting Casus 18
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Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS

Stakeholder perspectief

Organisatie – medewerkers perspectief

Stakeholders:		

Alle op enige manier betrokken personeelsleden centraal

Risico:		

Uitgangspunt is het weerstandsniveau waaraan moet worden voldaan. Op basis van
NEN-ISO/NEC-27005 richtlijnen worden risico-analyses en risico afwegingen worden
gemaakt en maatregelen worden getroffen.
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6

Problem Reframing:

De cyber classificatie per object en het bijbehorende cyber security weerstandsniveau
waarbij in ketens de classificatie van het hoogst geclassificeerde object worden
overgenomen.

Oplossing:		

Rijkswaterstaat hanteert de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS
(Yildirim 2013) waarbij de ISO 27001/2 richtlijnen worden gevolgd. Het principe van
gelaagde beveiliging NEN-SIO/IEC-27002 wordt gevolgd.

Continuous Improvement: Voor alle cyberweerstandsniveaus wordt in termen van personeel (mens),
procedures & organisatie en techniek maatregelen opgenomen inzake Fysieke
toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten, Logische toegang, Incident Response
Plan, Netwerk Koppelingen en Bescherming tegen malware, hardening en patching,
Logging en Monitoring en Bewustwording en Training, gecontroleerd wijzigen en
beheer en onderhoud.
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6.8

Casus 19

ProRail aanleg ERTMS
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Spoorweg infrastructuur

Communities

				

De spoorinfrastructuur is om veiligheidsredenen al sinds het prille begin
voorzien van een oplossing met veiligheidsseinen (semaforen) om te
garanderen dat de baanvakken waar treinen rijden gesloten blijven voor
andere treinen. Dat semafoorsysteem is nu 180 jaar oud maar niet wezenlijk
veranderd. Wanneer men meer capaciteit van het netwerk wil benutten
zal moeten worden overgestapt op methoden waarbij de treinen – mits dit
veilig is – wel tegelijk op hetzelfde baanvak kunnen rijden. Dit is de inzet van
het nieuwe European Rail Traffic Management System (Figuur 6.7). Waar
de vroegste semaforen nog met optische telegrafie werden gecoördineerd,
zal de meest ontwikkelde variant in de ERTMS de mogelijkheden van 5G
communicatie ten volle benutten. Het invoeringsproces van ERTMS is
geleidelijk.

Figuur 6.7. European Rail Traffic Management – veiligheid bij elke snelheid

Beleidscontext voor Casus 19 De ERTMS (EU 2016/919) richtlijn werd in Europa ingevoerd om de
interoperativiteit en internationale concurrentie op het Europese spoor te
vergroten en de spoorinfrastructuur intensiever te benutten. Het systeem
wordt ontwikkeld en beproefd met drie niveaus van beperkte tot volledige
supervisie. Bij het hoogste niveau kan bestaande ATB techniek t.z.t worden
gedecommissioneerd. Nationaal wordt bepaald in welk tempo aan welke
niveaus wordt toegekomen. Sinds 2019 voert Nederland European Rail Traffic
Management System (ERTMS) niveau 2 in. Infrastructuuraanbieder en
“geavanceerdere
-beheerder Prorail ontwikkelt het deel van de nieuwe beveiligingstechnieken.

systemen
met nieuwe
veiligheidseisen”
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Prof Goverde (SpoorPro 2020) beschrijft de impact van de ‘open engineering’
benadering. ProRail dient de voorschriften te bepalen op grond waarvan
Ingenieursbureaus het ERTMS-systeem optimaal kunnen configureren.
Ingenieursbureaus implementeren alle treinbeveiligingsactiviteiten,
van ontwerp tot en met indienststelling, zonder tussenkomst van de
systeemleverancier. Er zal moeten worden gekeken op welke plekken balises
(transponders) en blokgrenzen worden bepaald rekening houdend met
gevaarpunten bijvoorbeeld bij stations. Door dynamisch inzicht in remcurves
zal een fijner afgestelde verkeersregeling mogelijk zijn met capaciteitswinst
zonder dat veiligheid in gevaar wordt gebracht. Tegelijk zal de communicatieinfrastructuur zich naar 5G ontwikkelen en wordt op termijn ERTMS Hybrid
niveau 3 voorzien waarbij treincontrole verdergaand gecentraliseerd kan
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worden. Met deze ontwikkelingen wordt de treinenloop beter ondersteund
maar ook intrinsiek afhankelijker van betrouwbare ICT. Staatssecretaris
Van Veldhoven (2019) stelt dat ERTMS naast veiliger software en hardware
vraagt om vergroting van het cyberbewustzijn o.m. via de ENISA-werkgroep
Cyberbeveiliging voor de spoorwegen. En om het waarborgen van de
legitieme werking van rollend materieel door veilige ERTMS-sleutels voor
specifieke treinen met een bijbehorend veilig sleutelbeheer.

6

Samenvatting Casus 19

ProRail aanleg ERTMS

Stakeholder perspectief

Inkoper - leveranciers perspectief

Stakeholders:		

Het spoorwegbedrijf zowel vervoerders als beheerder ProRail betrekken in hun
stakeholderanalyses nadrukkelijk verschillende maatschappelijke belangen.

Risico:		

De infrastructuur zit midden in de maatschappij met een grote verantwoordelijkheid
voor publieke veiligheid (Figuur 6.8)

Problem Reframing:

Een hoge eis aan de beveiliging van systemen aan onjuist, ongeoorloofd, of onveilig
gebruik.

Oplossing:

Zoals de onderstaande illustratie laat zien bevat de Nederlandse
spoorweginfrastructuur tienduizenden punten waar seinen, sensoren, camera’s,
en actuatoren (wissels, lichten, slagbomen) als onderdeel van het netwerk zijn
geïnstalleerd.

Continuous Improvement: Veel actuele technologische innovaties betreffen sensoren voor het preventief
onderhoud. Het European Rail Traffic Management System voor veiligheid bij elke
snelheid wordt de komende jaren geïmplementeerd met aanpassingen aan treinen,
spoor, communicatiesystemen en werkprocessen.
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ProRail staat de komende jaren voor een grote technische uitdaging; de aanleg van
ERTMS. We moeten van een analoog beveiligingssysteem van seinen en spoorsensoren
uit de jaren zestig naar een digitaal systeem van communicatie tussen spoor en trein
(de toekomst). En wel zo snel mogelijk en op alle fronten, vandaar de oproep ons
te helpen deze megaklus te klaren. Daarvoor hebben we veel nieuwe onderdelen,
systemen en creatieve oplossingen nodig van binnen én buiten de gebaande paden in
de spoorsector. Oplossingen die nog niet bestaan of oplossingen die wel al bestaan
maar tot nu toe worden toegepast in andere sectoren. Van grote aannemers tot kleine
start-ups: alle nieuwe ideeën zijn bruikbaar. (Bron ProRail)

Figuur 6.8. Omvang spoorweginfrastructuur in Nederland (bron: Prorail)
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6.9

Casus 20

NATO Centraal Europese Pijplijn Systeem
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Energiesector

Communities

				

De infrastructuur van strategische energielogistiek, het Centraal Europese
Pijplijn Systeem, Figuur 6.9, wordt ook gerekend tot de Vitale Infrastructuur.
Oliecrises hebben in de loop van de jaren geleid tot uitbreiding van “forward
storage” strategische energieopslag. Deze systemen en de uitgestrekte
ondergrondse infrastructuur worden met OT gemonitord en bestuurd. En
er wordt ook aandacht besteed aan de cyberbeveiliging door het pro-actief
uitvoeren van risico-analyses op basis van denkbare scenario’s. NATO Energy
Security Centre of Excellence stelt hierover:
The Subject Matter Experts from NATO Energy Security Centre of Excellence
study possible Cybersecurity issues of industrial control system and ways to
strengthen the security of strategic objects and control stations of pipeline
systems.

Figuur 6.9. Het CEPS-netwerk anno 2008 (Bron NAVO)

Beleidscontext voor Casus 20 De NATO CEPS Het NATO Petroleum Committee (NPC) coördineert
de logistieke ondersteuning in aardolieaangelegenheden voor het
intergouvernementele NATO Bondgenootschap. NPC stemt met NAVOMilitaire Autoriteiten (NMA’s), agentschappen, andere comités en militaire
“vakexperts met
en civiele organen af hoe aan NATO’s aardoliebehoefte kan worden voldaan
verbeeldingskracht
in vrede, crisis en conflict , inclusief expeditionaire operaties. De CEPS omvat
er bij betrekken”
zo’n 5300 km pijpleiding met diameters van 6 tot 12 inch. Dit netwerk van
pijpleidingen verbindt 29 NATO-depots en zes depots voor niet-militair
gebruik (met een totale opslagcapaciteit van 1,2 miljoen kubieke meter),
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militaire en civiele vliegvelden, raffinaderijen, civiele depots en zeehavens
in de gastlanden. Zoals de analyses van het ondersteunende NATO Energy
Security Centre of Excellence laten zien, houdt men bij het beheer van de
strategische capaciteit rekening met risico’s als gevolg van cyberaanvallen.
Het beleid om kritieke infrastructuur te beschermen wordt ontwikkeld
door het betrekken van technisch ingenieurs als gelijkwaardige partners
naast IT experts, omdat de vakexperts de verbeeldingskracht hebben en de
terugkoppeling kunnen geven over wat wel en niet werkt en wat de echte
zorgen zijn (Butrimas 2019).

6
Samenvatting Casus 20

NATO Centraal Europese Pijplijn Systeem

Stakeholder perspectief:

Expert – overheids perspectief

Stakeholders:

The NATO Central Europe Pipeline System programme manages the operation, financing
and maintenance of an integrated, cross-border fuel pipeline and storage system in
support of NATO’s operational military requirements

Risico:		

Risico’s during peacetime, crisis and conflicts, including expeditionary operations.

Problem Reframing:

More reliable energy infrastructure is needed in the current cyber threat environment

Oplossing:		

Observations and outcomes will be concluded with a summary report that will present
recommendations for making the pipeline operations and the protection of critical
energy infrastructure safer.

Continuous Improvement: Voor risicoanalyses inzake energy security heeft NATO een Security Centre of
Excellence (enseccoe.org) ingericht. Dit centrum bestudeert naast leveringszekerheid
en toekomstige behoeften van veranderende organisaties en veranderend
energiegebruik, ook aspecten zoals milieu, energie-efficiëntie en duurzaamheid.
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6.10

Casus 21

Enexis OT-Security
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Elektriciteitssector

OT-Security officer Philip Westbroek stelt dat met het complexer worden van
de energiewaardeketen de elektriciteitslevering meer afhankelijk wordt van
data en ICT. Door ICT kan de bestaande capaciteit optimaler worden benut,
maar wordt deze ook kwetsbaarder voor malware zoals Triton (Giles 2019).

Communities

				Figuur 6.10. Enexis Risicomatrix (Westbroek 2019)

Beleidscontext voor Casus 20 Enexis dient vanuit haar zorgplicht voor voldoende kwaliteit en capaciteit
van haar netten een kwaliteitsbeheersingssysteem ingericht gebaseerd op
Risk-Based Asset Management. In de gekozen ROBAM benadering, Figuur
6.10, worden naast risico’s worden ook kansen (Opportunities) meegewogen,
zodat de ook de vereiste zorgplicht met meer flexibiliteit kan worden gevuld.
“hoe bescherm je
Het ongeautoriseerd toegang hebben of krijgen tot Enexis systemen en
een distributienet
data kan leiden tot verstoringen in processen. Daarom verbetert Enexis zijn
dat in voortdurende
autorisatiemanagement, voert het periodiek (handmatige) penetratietesten
ontwikkeling is”
uit en geautomatiseerde security scanning. Enexis professionaliseert
tevens initiatieven op het gebied van security beleid, awareness en de
(virtuele) security organisatie. Het geschetste risicobeheerproces komt tot
stand door communicatie en afstemming van interne stakeholders diverse
perspectieven die allemaal een deel van de oplossing in handen hebben bij
het creëren van een functionerende cyberveiligheidsstrategie. Opvallend is
dat Enexis ook het publiek uitnodigt om kwetsbaarheden kenbaar te maken.
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Samenvatting

Casus 21

Enexis OT-Security

Stakeholder perspectief:

Leveranciers – Toezichthouder perspectief

Stakeholders:		

Vanuit zorgplicht is Enexis gehouden aan passende en evenredige technische en
organisatorische maatregelen.

Risico:		

Door ICT kan de bestaande capaciteit optimaler worden benut, maar wordt deze ook
kwetsbaarder voor malware.

Problem Reframing:

De energiewaardeketen wordt complexer. De elektriciteitslevering wordt meer
afhankelijk van data en ICT
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Oplossing:		

6

Continuous Improvement: Meld een beveiligingslek. Vermoedt u een beveiligingslek bij Enexis? Wij verbeteren
continu de beveiliging van ICT-systemen, slimme meters en netautomatisering. Daar
investeren we veel tijd en geld in. Het effect van een beveiligingslek kan groot zijn en
dagelijks worden er nieuwe kwetsbaarheden ontdekt. Daarom horen we het graag als u
denkt dat er een zwakke plek zit in onze systemen of applicaties. (bron: Enexis website)

13

Voor de desastreus of catastrofaal geachte rampen, die geen optie zijn, wordt in preventietermen van ALARP/ALARA gesproken – As Low As Reasonably Possible/
Achievable.
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Om passende maatregelen te vinden bepaalt Enexis de dreigingsrisico’s en
besparingsmogelijkheden (door voorkomen incidenten) met het ROBAM instrument
dat bedrijfswaarden, risico’s, kansen, en “risk appetite”13 afweegt. Enexis past de
bowtie benadering (ISO 27001, Zuijderduijn 2000, v.d. Berg e.a. 2014, v.d. Berg 2020)
toe. Deze benadering omvat preventieve maatregelen waaronder awareness training
(om social engineering tegen te gaan), integriteitsbescherming van software (om
manipulatie tegen te gaan) en een firewall of Demilitarized Zone (om achterdeuren
te belemmeren). Anderzijds heeft Enexis herstelmaatregelen voor host intrusion,
network intrusion.
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Casus 22

Port Cyber Notification Desk
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Havenbedrijven en luchthavens worden zeer sterk bepaald door efficiëntie
verhogende OT voor geautomatiseerde afhandeling van logistieke processen
en zijn relatief up-to-date. Waar dit niet het geval is, zoals bij de ransomware
aanval op verouderde automatisering in de Maersk terminal is de impact ook
direct groot. Figuur 6.11 (bron Drougkas et al 2019) laat zien hoe moderne
zeehavens knooppunten zijn van vervoersstromen met een spilfunctie voor
de havenautoriteit.

Figuur 6.11. Diensteninfrastructuur van moderne zeehavens (bron Drougkas et al 2019)

Beleidscontext Casus 22

“haven infrastructuur
gericht op 4D
logistiek”
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Port of Rotterdam is bevoegd gezag en tegelijk regisseur van efficiënt gebruik
van de haveninfrastructuur. Daar is de IT/OT infrastructuur onderdeel van.
Port of Rotterdam vraagt van zijn vitale partijen dat zij een verantwoordelijk
beleid voeren en cyberstoringen die ze detecteren systematisch melden,
zodat Port of Rotterdam een optimale informatiepositie heeft en de
havencommunity maximale bescherming kan bieden. De monitoring van
alle havenonderdelen is daarbij toenemend gedetailleerd en geïntegreerd in
een simulatie-visualisatie-omgeving.
Binnen het “ferm” resilience netwerk (Gemeente Rotterdam, Deltalinqs,
Port of Rotterdam, Politie en Veiligheidsregio Rotterdam) is smart port
een van de scenario’s: Slimme infrastructuur maakt het mogelijk om
schepen en infrastructuur zoals kranen bruggen en sluizen te laten
communiceren. Digital Twin Simulatie luidt een volgende fase in van
de smart port. Identieke digitale kopieën van de werkelijkheid, digitale
twins, van alle objecten inclusief bijvoorbeeld kademuren, informatie uit
sensoren en data analyses (kunstmatige intelligentie) leveren patronen en
inzichten om te bepalen welke verkeersregeling het beste resultaat oplevert
voor de veiligheid, duurzaamheid, rendement van de haven, schepen en
terminals. Digitale vaardigheden en sociale innovatie zijn hierbij onmisbaar.
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Communiceren met autonomie wordt een nieuwe veiligheidsvoorwaarde
zowel voor personeel op verregaand geautomatiseerde schepen als schippers
op niet autonome schepen.

6

Samenvatting

Casus 22 Port Cyber Notification Desk

Stakeholder perspectief

Overheid – bedrijven perspectief

Stakeholders:

Uit hoofde van haar positie in de Vitale Infrastructuur heeft Haven Rotterdam de
plicht om de beveiliging en continuïteit te garanderen.

Risico:		

IT verstoringen in de haven hebben potentieel grote impact

Problem Reframing:

IT verstoringen kunnen van invloed zijn op commerciële activiteiten en mogelijk ook
op de beveiliging van het Havengebied.

Oplossing:		

Sinds juni 2018 heeft de haven een meldpunt , de Port Cyber Notification Desk, waar
bedrijven IT verstoringen dienen te melden die van invloed zijn op hun commerciële
activiteiten en mogelijk ook op de beveiliging van het Havengebied. Het melden van
dergelijke IT-storingen is verplicht voor al die bedrijven die moeten voldoen aan de
Port Security Act.2 Andere bedrijven wordt verzocht dergelijke storingen vrijwillig te
melden.

		

De Havenmeester kan met de rapporten maatregelen nemen die bijdragen aan
de beveiliging van het havengebied. Hiervoor werkt de Havenmeester samen met
veiligheidspartners in de haven en regio.

Continuous Improvement: Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt het Port Communication System door tot
een IoT platform om data van sensoren verspreid over de haven te verzamelen en
te verwerken, waardoor realtime informatie over infrastructuur, water en lucht
binnenkomt, waardoor de haven van Rotterdam haar dienstverlening kan verbeteren.
Het uiteindelijke doel is om in 4D een zogenaamde ‘digital twin’ van de haven te
creëren, d.w.z. een digitale weergave van de daadwerkelijke, fysieke haven.

107

Security-by-Design in de Vitale Sector | Operational Technology Beveiligen vanuit Design Thinking Perspectief

		

6.12 Conclusies op Basis van Nederlandse Vitale Infrastructuur Casus
We willen in de conclusies van hoofdstuk 6 kijken naar het samenspel van
toezichthouders en spelbepaler enerzijds en de uitvoerende instanties voor
de Vitale Infrastructuur. We beschouwen daartoe de casus in het perspectief
van de maatschappelijke wensen die bestaan, de technologische trends
die spelen en de rollen die de stakeholders in de voorbeelden hebben. In
Hoofdstuk 7 zullen de casus uit Hoofdstukken 5 en 6 ook gezamenlijk worden
geanalyseerd.

6

De in het infrastructuurperspectief behandelde casus 12 t/m 22 hebben de in
Tabel 6.1 samengevatte eigenschappen.
Tabel 6.1 Technologische trends en rollen van betrokken stakeholders in de beschreven casussen
in Hoofdstuk 6
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Casus

Maatschappelijke wens

Technologische trend

Rol stakeholders

C12

Europese zelfvoorzienendheid

Flexibel palet medische
isotopen

Lerende practitioners community

C13

Transparanter en inclusiever
werken

Van punt- naar lijn- naar
gebiedsinfrastructuur

Medebepalende security enablers en ondermijners

C14

Ononderbroken
rioolwaterzuivering

Concentratie rwzi’s,
automatisering, hergebruik

Werknemers met toegenomen
cyberverantwoordelijkheid

C15

Doelmatig drinkwatersysteem

Shared asset management

Samenwerkende onderhoudsmanagers

C16

Leveringszekerheid en kwaliteit
drinkwater

Digital twins voor het
voorbereiden van
systeemveranderingen

Veilig testende systeemontwikkelaars

C17

Ononderbroken monitoring

sensorsystemen voor inspectie
en toetsing

Cyberbewuste waterbestuurders

C18

Bedrijfszekerheid
onderhoudbaarheid
infrastructuur

3B bediening besturing
bewaking standaard
bouwblokken

Ontwikkelaars “secure by design” laten
werken (middels richtlijnen, standaarden en
standaardbouwblokken)

C19

Capaciteitsbenutting

Open engineering,
interoperabiliteit,
5G communicatie

Men zoekt creatieve nieuwe benaderingen om een 80
jaar oud systeem te vervangen

C20

Strategische beschikbaarheid

Shared military civil use,
multidisciplinary scenario
development

Multidisciplinaire aandacht voor OT
veiligheidsvraagstukken vanwege het belang van de
geëmbedde context

C21

Leveringszekerheid

Van distributie naar meer
symmetrische smart grids met
meer mogelijkheden, maar ook
een groter aanvalsoppervlak

Intern stakeholderoverleg om risico’s te onderkennen
te beoordelen en te mitigeren

C22

Efficiënte benutting
groeipotentie

Analytics en digital twins
om transport-stromen te
optimaliseren

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
cyberhygiëne om de smart port infrastructuur te
kunnen laten groeien
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De vraagstukken waarop in deze casussen gefocust wordt zijn respectievelijk:
12. (zich) Oriënteren
13. (IV) Incorporeren
14. (Medew.) Engageren
15. (Partners) Inspireren

6

16. (Intern) Anticiperen
17. (Onderling) Informeren
18. (per functie) Specificeren
19. (Leveranciers) Stimuleren
20. (Overheden) Informeren
21. (Intern) Objectiveren
22. (Partijen) Engageren.
De oplossingen die worden ontwikkeld zijn geen eindpunt. De ontwikkeling zet door.
We benoemen per casus de focus op het vraagstuk:
12. Werkinstructies
13. OT Standaardisatie
14. 62443 norm
15. Bredere adoptie
16. Virtualisatie
17. Water ISAC
18. Geborgd in CIRO
19. Provision for the unknown
20. Energy efficient operations
21. Betrekken burgers
22. 4D haven.
De typische beveiliging gerelateerde behoeften gevonden in de respectievelijke Vitale
Infrastructuur sectorvoorbeelden zijn, net als we aantroffen in de internationale
voorbeelden, behoeften gericht op begrip en betekenisgeving, op leren en
kennisopbouw en behoeften gericht op een handelingsperspectief. Belangrijk
is dat de voorbeelden niet louter draaien om het bieden van “voorschriften” en
handelingsperspectieven sec. De “geïdentificeerde” problemen waren “taai” en losten
zichzelf niet zo maar op.
De vindingrijkheid (Schuyt, 2003) is van belang. Het is die vindingrijkheid die in
de voorbeelden wordt getoond. Het vraagt inleving, perspectiefwisseling en
behoedzame stappen met voldoende reflectie.
De in de voorbeelden beschreven oplossingen helpen de Vitale Infrastructuur
sectoren om invulling te geven aan de gewenste “veerkracht” om te kunnen
reageren op veranderingen en ontwikkelingen. Ook hier zien we dat
vraagstukken beter hanteerbaar worden gemaakt doordat de onduidelijkheid
over probleemeigenaarschap of over oplossingsmogelijkheden afnemen. We
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zien tegelijkertijd verschillen in de “beleidsvrijheid” om bij het beschouwen van
probleemformuleringen verschillende belangengroepen te betrekken. De ene Vitale
Infrastructuur sector is daar echt vrijer in dan de andere.
In de analyse van deze behandelde casussen zien we dat de activiteiten bijdragen aan
een andere mindset t.a.v. OT beveiliging.
De dominante argumentatie die vaak wordt gegeven, ook door een aantal van onze
respondenten, is dat OT-Security vooral een probleem is van verouderde (legacy)
systemen waar het zicht op ontbreekt en die door hun ouderdom niet meer kunnen
worden ingepast in een Internetomgeving.

6

De observaties in de casussen 12 t/m 22 laten zien dat dat niet altijd een juiste
weergave is van de OT-realiteit in vitale processen. In de systemen is voortdurend
geïnvesteerd, maar er worden ook steeds hogere prestatie-eisen aan gesteld.

“. . . prepare to be
unprepared. . .
Niet de robuustheid
maar het vermogen
om bij een calamiteit
snel adequaat te
reageren, wordt
belangrijk wanneer
systeemstoringen
door een complexer
geworden speelveld
niet kunnen worden
uitgesloten”

De maatschappelijke vraag om meer capaciteit, flexibiliteit en doelmatigheid in de
Vitale Infrastructuur wordt toenemend gezocht in het uitbreiden van de toepassing
van IT en OT. Soms komen door dit oprekken van mogelijkheden de ingebouwde
robuustheid en leveringszekerheid (in termen van over-engineering) in gevaar.
Gezien de lange afschrijvingstermijnen van veel OT componenten en de omvattende
infrastructuur levert het opschroeven van de functionele eisen van de OT een
uitdaging om componenten qua functie en beveiliging “bij de tijd” te brengen.
Per sector en toepassing verschilt hoeveel middelen men beschikbaar heeft voor
additionele investeringen om componenten die de innovatie vertragen of bedreigen
versneld te vervangen.
Fundamentele ontwikkelingen vinden plaats zoals het meer geautomatiseerd
bestuurd worden van systemen en verdergaande dynamische benutting van
capaciteit. De infrastructuur wordt zo beter benut, maar de afhankelijkheid van
IT neemt ook toe en daarmee de kwetsbaarheid voor cyberverstoringen en de
noodzaak om meer aandacht te besteden aan cyberbeveiliging. Niet de ouderdom
van componenten an sich maar de feitelijk verdergaande benutting van de
infrastructuursystemen is wat de beveiligbaarheid parten speelt.
Vitale Infrastructuurpartijen krijgen in praktijk inzake cyberbeveiliging te maken met
meer complexe omstandigheden die in de woorden van Karl Weick tot een nieuwe
mindset moeten leiden: prepare to be unprepared(zie ook Coutu 2002, 2003 en Weick
& Sutcliffe 2007) Niet de robuustheid (al dan niet met layers of defense) maar het
vermogen om bij een calamiteit snel adequaat te reageren, wordt belangrijk wanneer
systeemstoringen door een complexer geworden speelveld niet kunnen worden
uitgesloten.
De Security-by-Design en Safety-by-Design betekent in die gevallen dat er ook is
nagedacht en voorzorgsmaatregelen zijn genomen voor het onverwachte maar niet
onmogelijke falen van systemen. Coutu (2002) noemt het voorbeeld van de alertheid
van Chase na de WTC aanslagen van 1993 waardoor men bij de aanslagen van 2001
het evacuatieplan effect kon uitvoeren met een relatief gering aantal slachtoffers.
Juist in die overgang tussen de beheersbare werkelijkheid waar systemen blijven
functioneren binnen vooraf bepaalde marges en de grillige praktijk waarin
verrassingen niet meer kunnen worden uitgesloten, wordt een goed beeld van de
invloed en rol van alle stakeholders belangrijker.
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De veranderde mindset vraagt ook om een uitbreiding van de bekende risicomatrix.
Waar die vaak nog als kwantificeerbaar geldt en de niet kwantificeerbare risico’s “as
low as reasonably possible” moeten worden gemaakt, richt de alternatieve matrix
als provocatie schetsmatig voorgesteld door Hollnagel (2011, 2013 , Figuur 6.11) de
aandacht op minder gangbare consequenties van onverwacht maar toch optredend
systeemgedrag (Cf. Mandelbrot & Taleb’s 2007 ‘wild randomness’).

6
“De uitdaging . . .
door veerkracht in
het systeem geen
systeemafbreuk
te krijgen bij het
optreden van een
uitzonderlijke of
extreme situatie”

Figuur 6.11
Risicomatrix bezien in het perspectief van positieve en negatieve consequenties van over het
hoofd geziene maar reëel voorkomende gebeurtenissen die kunnen leiden tot rampen en (bijna)
ongelukken maar ook dom geluk en serendipiteit (Bron: Hollnagel 2013)

Dezelfde afwegingen die i.h.a. de veiligheid bevorderen kunnen onder
omstandigheden ook extra risico introduceren. Deze efficiëntie-grondigheidsafweging (ETTO, Efficiency Thoroughness Trade-Off, Hollnagel 2011) bestaat erin dat
100% grondig in de praktijk onwerkbaar is, omdat zaken ook uitvoerbaar moeten zijn.
Het kunnen reageren waarvoor ruimte kan ontstaan door efficiënte operaties is een
resilience bevorderende factor.
Hollnagel 2011 onderscheidt de “klassieke” deterministische benadering
waarbij risico’s worden verkleind alsof ze fundamenteel beheersbaar
zijn en de “resilient” benadering die het kunnen ontstaan van
calamiteiten onderkent en zowel aandacht geeft aan mitigatie als
veiligheidsbevorderende principes. In de casus van Enexis ROBAM is ook de
afweging zichtbaar van gevaren naast kansen.
De uitdaging voor vitale sectorpartijen is om door veerkracht in het systeem
geen systeemafbreuk te krijgen bij het optreden van uitzonderlijke of
extreme situaties, maar een aanvaardbare of zelfs positieve systeemreactie
waarbij de extremen die het systeem treffen bijdragen aan organisatieleren
en toegenomen weerstand, in Taleb’s (2012) termen ‘antifragiliteit’.
De inrichting van systemen naar meer veerkracht vergt een goed begrip
van het gedrag van het systeem en al zijn actoren en dus aandacht voor
stakeholderperspectieven.
Wanneer transities naar een meer resilient systeem gewenst of aan de
orde zijn, kunnen Design Thinking benaderingen behulpzaam zijn. De
in dit hoofdstuk gepresenteerde casussen maken duidelijk dat voor de
Nederlandse Vitale Infrastructuurcontext Design Thinking perspectieven
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op plaatsen al praktijk zijn doordat men zich verhoudt tot stakeholders, met
hen vraagstukken identificeert, aan oplossingen werkt en komt tot continue
verbeteringen.
De per casus aangeduide kenmerken schetsen de toegenomen complexiteit
waardoor een eenvoudige systeembeheersing volgens “klassieke” aanpak
alleen ontoereikend is en resilient benaderingen aan de orde zijn. De
casussen geven voorbeelden van deze “nieuwe” benadering.

6

De vraag is dan waarom dit niet standaard gebeurt en waarom het actieve
aandacht zou moeten krijgen. Hiervoor beschouwen we in Hoofdstuk 7 de 22
casussen in H5 en H6 nader.
De vraagstukken behorende bij elk van de behandelde casussen hebben bij
nadere beschouwing een zekere taaiheid: Het is niet vanzelfsprekend dat
problemen worden onderkend laat staan oplossingen gevonden. Vaak blijven
ze, zoals in Hoofdstuk 4.4 en 4.5 aangeduid ononderkend, onderschat of
worden ze verkeerd geattribueerd.

“Het innemen
van stakeholderperspectieven
. . . vraagt
bestuurlijke durf”

Het innemen van stakeholderperspectieven is behulpzaam om problemen te
zien en helpen oplossen.
In de overheidscontext waar organisaties primair een taakstelling hebben,
kunnen overkoepelende doelstellingen echter ondergeschikt raken aan de
taken waarop organisaties primair worden afgerekend.
Buiten dit kader treden, vraagt bestuurlijke durf die niet in elke organisatie
maatschappelijk op prijs gesteld wordt.
Voor zover we als maatschappij de beleidsruimte van publieke organisaties
aan banden leggen, zal dit dus ook het effectief in praktijk brengen van
Design Thinking geïnspireerde vormen van probleemoplossing in de weg
staan.
De analyse in Hoofdstuk 7 is dan ook bedoeld om nog beter te begrijpen wat
de eigenschappen zijn van de gevallen waarin die discretionaire ruimte om
stakeholderbelangen te overwegen er wel is.
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7

7
Analyse &
Synthese
In dit analyse en synthese hoofdstuk staat de vraag centraal of de gekozen
ontwerpbenaderingen waarin Design Thinking aspecten waarneembaar zijn, ook
hebben bijgedragen aan het aanpakken van initieel taaie problemen.
De analyse maakt de hele staalkaart aan prioriteitstellingen en oplossingsstijlen
zichtbaar. We sluiten af met een overzicht van condities die organisaties kunnen
creëren om deze oplossingsstijlen ruimte te geven.
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7

Het eerste verrassende inzicht is dat bij elk van de 22 casussen inderdaad zo’n
taaie of complexe kwestie kan worden gevonden. Dit verrast, omdat de casussen
daarop niet zijn geselecteerd, enkel op de aandacht die aan de dag wordt gelegd
voor een gegeven stakeholderperspectief. Tegelijk is het ook begrijpelijk omdat de
uitbreiding naar het gegeven stakeholderperspectief kennelijk nodig en nuttig is om
organisatiedoelstellingen te bereiken.
Over hoe taai en onoplosbaar zaken moeten zijn vooraleer en meer interesse toont
in stakeholders kan men debatteren. Feit is dat de betrokken stakeholders voor een
deel de sleutel in handen hebben om het probleem te articuleren, maar ook om te
komen tot oplossingen en een nieuwe setting die de basis vormt voor voortgaande
verbetering.
In het model van Thompson & Thuden dat we in Hoofdstuk 2 introduceerden,
is dus sprake van transitie van een probleemgedaante waarbij belangen en
oplossingsrichtingen onduidelijk zijn naar een gedaante waar beide nader
worden onderkend en gepreciseerd. Het probleem dat eerder in een zekere mate
ongestructureerd was, wordt eerst semi-gestructureerd doordat de belangen
helderder worden dan wel doordat de oplossingsrichtingen worden verkend en beter
begrepen. Als uiteindelijk alles helder is, kunnen vraagstuk, oplossingsrichting en
belangen onbetwist als uitgangspunt worden genomen voor een implementatietaak
die zich volgens klassieke methoden laat formuleren en uitvoeren.
Zo ver is men in de 22 gepresenteerde casussen meestal niet. Men is “zoekende”
onderweg.
Zoals we zullen zien in de analyse - en dat is een impliciete bevestiging van het inzicht
van Bill Moggridge in H3.4 - is er niet een dwingende volgorde of aanpak of stijl, maar
zien we in de 22 voorbeelden uit binnen- en buitenland alle varianten.
Voor organisaties die een begin willen maken met Design Thinking of hier sterker
op willen inzetten, is de hint dan ook om te werken met die methode die past
bij de cultuur van de organisatie. Heeft men een sterke kennispositie dan is
het goed stakeholders te betrekken die oplossingsvoorstellen kunnen helpen
evalueren en hen als partners te nodigen bij het verder ontwikkelen van kansrijke
oplossingsvarianten. Heeft men een sterke netwerkpositie, dan kan de denkkracht
en draagvlakontwikkeling in dat netwerk misschien nadrukkelijker worden ingezet en
kan men een faciliterende rol vervullen.
Bestaat er beleidsmacht, dan kan die worden benut om oplossingen via regulering
en wetgeving te vinden. Is die beleidsmacht beperkt, dan kan men de marktspelers
meer uitdagen of een netwerk activeren om werkbare oplossingen te ontwikkelen.
De keuze “hoe zet je Design Thinking (in de publieke sector context) in?” wordt actief
bestudeerd binnen het vakgebied van “policy design” (Hagan, 2018).
Internationale ervaringen zijn dat de organisatie die de ontwerpbenadering wil
toepassen vooral ook bereid en in staat moet zijn om het proces nauwlettend
te volgen en te begeleiden om geleerde lessen op te steken en gaandeweg bij te
sturen. De door Lindsblom (1959) aangeduide “muddling through’’ is misschien een
wat erg zelfrelativerende maar overigens rake karakterisering van een publieke
sectororganisatie die niet dicteert maar medieert, die niet decreteert maar activeert,
die integreert en adapteert.
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Inleiding analyse
We laten in de analyse zien dat de geselecteerde casussen voor de Nederlandse context
niet wezenlijk afwijken van de casussen voor de buitenlandse of internationale
context. Twee mogelijke oplossingvolgordes, stakeholders in een vroeg stadium
versus stakeholders in een later stadium betrekken, komen naast elkaar voor. En drie
oplossingsstijlen, via een overheid of hiërarchie, via de markt en via netwerken, komen
ook in beide categorieën voor. We analyseren ook de Security-by-Design aspecten
die in de 22 casussen aan bod komen, en analyseren deze naar oplossingsvolgorde
en oplossingsstijlen. Hier wordt duidelijk dat Security-by-Design aspecten gericht op
human factors vaker worden behandeld met het vroegtijdig betrekken van stakeholders,
terwijl meer technische Security-by-Design aspecten wat vaker worden benaderd met
een onderzoeksfase waarna stakeholders worden betrokken voor het vervolgtraject.

7

Nadat we in twee voorbeeldreeksen in Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6 hebben laten zien
dat er ruimte is voor Design Thinking benaderingen bij OT-Security in private, publiek/
private en publieke sectoren, bestuderen we de casussen nu gezamenlijk en analyseren
we hoe de benaderingen van taaie problemen in hun werk zijn gegaan. Er zijn zoals in
Hoofdstuk 2.6 en Hoofdstuk 3.3 is toegelicht oplossingsbenaderingen met toepassing
van het Design Thinking aanpak om van taaie ongestructureerde problemen tot minder
taaie semigestructureerde vraagstukken te komen, waardoor deze uiteindelijk in
tamme vraagstukken kunnen worden vertaald die op deterministische manier kunnen
worden opgelost.

Analyse en Synthese
In Tabel 7.1 vatten we de oplossingen samen die we aantreffen in de casussen behandeld
in Hoofdstukken 5 en 6. Respectievelijk geven we van elke casus een samenvatting van
de beleidscontext of situatie die het uitgangspunt was bij het formuleren of vinden van
een oplossingsrichting. Tevens wordt de gekozen oplossingsrichting samengevat.
Een casus, gevonden in de Nederlandse infrastructuur context is gesitueerd in NAVO
verband en beschouwen we in deze analyse als internationaal. We hebben dus voor het
vervolg van deze analyse te maken met 12 internationale en 10 nationale casussen.
Tabel 7.1 Uitgangspunten bij casussen in Hoofdstukken 5 & 6: taaie settings die moesten worden geherdefinieerd
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Naam

Referentie
(H5 en H6)

Uitgangspunt met taaie setting

Probleem Herdefinitie

Twins

H5 C1

Operaties kunnen niet worden verstoord, waardoor testen moeilijk
wordt

operaties testen in veilige
testomgeving

Aurora

H5 C2

Het veld was niet te overtuigen van cyberkwetsbaarheid zolang men
geen bewijzen had of deze niet wilde delen

waarborgen tegen
bewezen kwetsbaarheid

Protect our
Power

H5 C3

Cybersecurity in leveringszekerheid is belangrijk, maar de factoren die
hieraan bijdragen zijn onvoldoende bekend

betrek supply chain bij
cyber resilience

CMMC

H5 C4

De beveiliging van systemen die Defensie bestelt moet professioneler,
maar de markt moet dit wel kunnen bijbenen.

volwassenheid in beeld,
deze ontwikkelen

Schneider

H5 C5

Een kwetsbaarheid kan enorme impact hebben op de installed base,
maar wie pakt die verantwoordelijkheid op?

kwetsbaarheden delen
om sneller te leren

BSIMM

H5 C6

Elke sector worstelt te veel in isolatie met de uitdaging om software
robuuster te maken

profileren weerstand
duiden groei

NIST

H5 C7

De beveiliging van systemen houdt niet op nadat ze zijn aangevallen
maar strekt zich uit naar adequate reactie en herstel.

naast preventie ook
alertheid

ISA GCA

H5 C8

ISC security blijkt een veel groter vraagstuk dan bij aanvang was
verwacht. Wie heeft nog het overzicht en wie moeten het hebben?

ISC security als gedeelde
communicatie-opdracht
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7

Naam

Referentie
(H5 en H6)

Uitgangspunt met taaie setting

Probleem Herdefinitie

CSA
Singapore

H5 C9

Daadwerkelijke Security-by-Design is nodig vanaf de planning
van projecten de inkoop van producten en diensten tot aan
decommissionering

lifecycle brede Securityby-Design

CyQu

H5 C10

Verzekeraars zien in dat verzekeren geen zin heeft zolang risico’s niet
worden aangepakt.

cyberweerstand helpen
kennen en vergroten

ISF

H5 C11

Om systemen cyberveilig te maken is de menselijke factor het
belangrijkste, maar meest onbegrepen aandachtspunt.

exploring bias in cyber
security

ANVS/Pallas

H6 C12

Toezichthouder wordt verantwoordelijk voor het toetsen van de
veiligheid van een nieuw reactortype waarover nog niet alle kennis
bijeen is gebracht

reactorkennis samen
opbouwen

RWS SysEng

H6 C13

Projecten hebben een zodanige omvang en doorlooptijd dat een stelsel
van afspraken nodig is op alle niveaus van ontwikkeling

lifecycle breed project
design met aandacht
voor IV in projectteam

UvW Awzi

H6 C14

Men is efficiënter gaan werken met bediening van installaties op
afstand, maar dat heeft ook nieuwe systeemrisico’s geïntroduceerd

mensfactor in
aangescherpt
securitybeleid

UvW metro

H6 C15

Efficiënter gebruik van de ondergrondse assets is nodig, maar dan
moeten partijen gaan samenwerken waar ze dat nog niet deden

asset koppeling als basis
voor CS koppeling

Vitens twins

H6 C16

In een veeleisend operationeel systeem bereid je wijzigingen graag
veilig voor omdat elke fout die mogelijk optreedt impact kan hebben op
productie en leveringszekerheid

systeem aanpassingen
virtueel testen

UvW ISAC/
Cert

H6 C17

Waterbouwinfrastructuur wordt toenemend voorzien van embedded
technologie. Hoe kunnen bestuurders deze verantwoordelijkheid zien en
oppakken?

netwerk samenwerking
t.b.v. OT beveiliging

RWS-CIRO

H6 C18

Cybersecurity van objecten is afhankelijk van alle betrokkenen die ermee
te maken krijgen. Hoe brengt men hun verantwoordelijkheden in beeld?

security per stakeholder
en lifecycle fase
articuleren

Prorail
ERTMS

H6 C19

De grote transitie van analoge naar digitale treinveiligheidssystemen
is een sprong in het diepe waarbij men open moet willen staan voor
inzichten en oplossingen uit andere domeinen

OT-security plaats bieden
in gans nieuw systeem

NATO CEPS

H6 C20

Het naar zijn aard strategische Europese brandstofleidingnetwerk moet
zijn voorbereid op alle mogelijke bedreigingen. Hoe blijven beheerders
up-to-date?

veiliger werken gegeven
gewijzigde bedreigingen

Enexis
ROBAM

H6 C21

Het elektriciteitsdistributienetwerk is slim, maar daardoor ook
kwetsbaar . Hoe beheersen we de kwetsbaarheid zonder de benodigde
capaciteit prijs te geven?

toegenomen
netbelasting vraagt om
cyber weerstand

Port
Rotterdam

H6 C22

De haven werkt steeds efficiënter dankzij verregaande communicatietechnologie-inzet. Storingen in de ICT kunnen enorme impact hebben.
Daarom moeten alle gebruikers verantwoordelijkheid delen?

incident meldplicht vitale
gebruikers

Vervolgens worden deze gegevens gecodeerd volgens de het Thompson-Tuden
model (Hoppe 2010) (Figuur 2.1, Hoofdstuk 2.6). De uitgangssituaties die taai
zijn, worden gepositioneerd in kwadrant D. Als sprake is van een situatie waarin
alle informatie over de gezochte oplossing bekend is en alle draagvlak voor deze
oplossing aanwezig is, zal men kunnen spreken van een tam of getemd probleem.
Een tam vraagstuk kan met bewezen methoden en technieken worden behandeld.
Voor de halfgestructureerde vraagstukken waarbij informatie of draagvlak
ontbreekt, zullen onderzoek of dialoog en onderhandeling nodig zijn. Als beide
nog ontbreken, moet men eerst vindingrijk zijn. In de behandelde casussen zien
we daar voorbeelden van. Er worden bijv. nieuwe partijen betrokken, of nieuwe
activiteiten ontwikkeld. De wegen zijn dan nog niet gebaand.
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Na te hebben vastgesteld dat men het probleem heeft geherdefinieerd in een minder
taai, al enigermate gestructureerd probleem, wordt onderzocht wat de aard is van
de gekozen oplossingsstijl, het kwadrant waarin het huidige “tussenstadium” kan
worden gepositioneerd en de verwachte vervolgstappen die men kan nemen. Dit is
samengevat in Tabel 7.2.
Georgiadou & Reckien (2018) benadrukken dat een fase-overgang van kwadrant D
naar A, niet mogelijk is zonder B of C als tussenstap. De oplossingsroute B waarbij
onderzoek wordt gedaan of een oplossing wordt ontwikkeld om de onzekerheid
te verkleinen, laat de dissensus over de geschiktheid van de oplossing nog buiten
beschouwing. De oplossingsroute waarbij contact met stakeholders wordt gelegd
om de dialoog of onderhandeling op gang te brengen, laat de onzekerheden over de
oplossing nog buiten beschouwing.

7

In Tabel 7.2 hebben we gecodeerd welke oplossingen die we waarnamen in de
casussen zijn te classificeren als type B en welke als type C.
Tevens nemen we de informatie over verbeteringen sinds de eerste stap naar een
semigestructureerd vraagstuk op in Tabel 7.2. Zo komt er zicht op de dynamiek van de
oplossingsrichting.
Tabel 7.2 Gekozen oplossingsstijlen, tussenstadia en vervolgstappen in gepresenteerde casussen
Naam

Oplossingsstijl

Tussenstadium

Vervolgstap

Twins

marktoplossing

B: IoT Things-Service
ontwikkeld

IoT Things-Service maakt de functionaliteit
beschikbaar voor klanten

Aurora

netwerkoplossing

B: live demo ontwikkeld

sectorspecifieke werkgroepen en leveranciers geholpen
bij mitigatieoplossingen en toezicht verbeterd

Protect our
Power

netwerkoplossing

C: advocacy groep opgezet

onderzoek laten uitvoeren om toeleveranciers/
onderaannemers te identificeren als belangrijke
stakeholders in leveringszekerheid

CMMC

marktoplossing

C: leveranciers/
contractanten als focus

geleidelijke implementatie in 6 jaar tijd wanneer
bestaande contracten zijn vervangen door versies die
voldoen aan CMMC

Schneider

netwerkoplossing

C: klanten / installed base
als focus

openbaarheid van kwetsbaarheden en vermelding
ontdekkers om herstel in installed base te bevorderen

BSIMM

marktoplossing

B: Security-by-Design
methode ontwikkeld

full lifecycle risk management methode evt. met
externe domein experts en zo software security kennis
borgen

NIST

netwerkoplossing

C: publieke dialoog als
uitgangspunt

NIST standaarden doorlopen steeds openbare dialoog
waar partijen met ideeën standaarden en richtlijnen
kunnen mee-ontwikkelen

ISA GCA

netwerkoplossing

B: standaard ontwikkeld
voor ICS/SCADA

disseminatie van de uitgewerkte standaard om
cyberstoringen terug te dringen, beveiliging voor
stakeholders te verbeteren en levenscycluskosten te
beheersen

CSA
Singapore

hiërarchische
aanpak

C: leren van internationale
voorbeelden

toewerken naar productgaranties op basis van
internationale standaarden zoals Common Criteria

CyQu

marktoplossing

B: uit claimdata lessen
claimdata leveren inzicht in
trekken t.a.v. kwetsbaarheid cyberkwetsbaarheidsinformatie zodat
verzekeringnemers gericht hun weerstandsprofiel
kunnen vergroten

ISF

marktoplossing

B: inventarisatie
perceptuele biases met
security impact

inzicht in bronnen voor perceptie-bias maakt
duidelijk dat veel te winnen is bij het verbeteren van
organisatiegebreken die biases in de hand werken

netwerkoplossing

C: community of expertise
rondom nieuw reactortype

ANVS breidt haar kennisnetwerk uit om
praktijkervaringen intern en extern te kunnen
brengen op het niveau benodigd voor de toezichtstaak

ANVS/Pallas
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Naam

Geografie

Oplossingsstijl

Tussenstadium

Vervolgstap

RWS SysEng

nationaal

hiërarchische
aanpak

C: marktpartijen voor
aanbesteding nodigen

Methode wordt breed gebruikt en verlegt
verantwoordelijkheid, ook voor Security-by-Design,
verregaand naar de opdrachtnemer

UvW Awzi

nationaal

hiërarchische
aanpak

B: beveiliging per installatie Nadat awzi’s systematisch zijn beveiligd volgens de
verbeterd
IEC 62443 architectuur is het netwerk van installaties
gezamenlijk gecertificeerd

UvW metro

nationaal

netwerkoplossing

B: locatiegegevens
regionale assets in beeld

het koppelinitiatief van Gemeente Haarlemmermeer,
Hoogheemraadschap van Rijnland is door Unie
van Waterschappen in kansenkaart Drinkwater
opgenomen om andere regio’s te stimuleren

Vitens twins

nationaal

hiërarchische
aanpak

B: beveiliging van
technische systemen

bij automatische waterbehandeling
worden apparatuur en leidingen met lange
afschrijvingstermijnen beveiligd tegen ontregeling

UvW ISAC/
Cert

nationaal

netwerkoplossing

C: bij elkaar brengen
stakeholders veilig watermanagement

door deelname in het ISAC Keren en Beheren wisselen
RWS en waterschappen met ondersteuning van NCSC
actief kennis en ervaringen uit

RWS-CIRO

nationaal

hiërarchische
aanpak

C: beveiligingsvraag
ontleed in stakeholderanalyse

Voor alle cyberweerstandsniveaus wordt in termen
van personeel (mens), procedures & organisatie en
techniek maatregelen opgenomen

Prorail
ERTMS

nationaal

marktoplossing

B: groot technisch
implementatie traject
gepland op hoofdlijnen

Oproep aan de markt om mee te denken over
oplossingen die nog niet bestaan of oplossingen die
wel al bestaan maar tot nu toe worden toegepast in
andere sectoren

netwerkoplossing

B: strategische
dreigingsanalyses voor
energienetwerk

mogelijke cyberveiligheidsproblemen bestuderen
van industrieel controlesystemen en manieren
om de beveiliging van strategische objecten en
controlestations van pijpleidingsystemen te versterken

NATO CEPS

Enexis
ROBAM

nationaal

marktoplossing

C: publiek betrekken
bij inventarisatie
kwetsbaarheden en
dreigingen

Om passende maatregelen te vinden bepaalt Enexis
de dreigingsrisico’s en besparingsmogelijkheden (door
voorkomen incidenten) met het ROBAM instrument
dat bedrijfswaarden, risico’s, kansen, en “risk appetite”
afweegt

Port
Rotterdam

nationaal

hiërarchische
aanpak

C: havengebruikers
aansporen tot
verantwoordelijk handelen

Het Port Communication System zal zich
doorontwikkelen tot IoT platform om de haven
realtime te monitoren. Deze 4D ‘digital twin’ zal een
digitale weergave van de daadwerkelijke zijn.

We geven een lichte beschrijvende statistiek van wat in deze overzichten
waarneembaar is.
Tabel 7.3 vergelijkt de casussen aan de hand van het kwadrant waarin het huidige
tussenstadium is gepositioneerd. Bij de Internationale casussen wordt in 7 van
de 12 onderzochte gevallen eerst onderzoek of ontwikkeling gedaan, en in 5 van
de 12 onderzochte gevallen worden eerst stakeholders betrokken. In de nationale
infrastructuurcasussen verlopen in 6 van de 10 gevallen volgens de C-route waarbij
eerst stakeholders worden betrokken en 4 van de 10 onderzochte gevallen via de
B-route waarbij eerst nader onderzoek plaatsvindt.
Er is geen noodzaak om of het een of het ander te doen, maar de kennispositie van een
infrastructuuraanbieder/-leverancier kan dit medebepalen.
Tabel 7.3 Oplossingsroutes in internationale en Nederlandse casussen
Geografische vergelijking
Casussen per oplossingsstijl

Internationaal

Nationaal

Totaal

118

Eerst onderzoeken (route B)

7

4

11

Eerst betrekken (route C)

5

6

11

Totaal

12

22
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Tabel 7.4 vergelijkt oplossingsstijlen voor internationale en nationale voorbeelden. De
internationale voorbeelden zijn in hoofdzaak markt- en netwerkoplossingen, terwijl
de helft van de nationale oplossingen hiërarchisch zijn georganiseerd.

7

De (klantgerichte) marktoplossing en (stakeholdergerichte) netwerkoplossing zijn
naar hun aard gemakkelijker te verzoenen met een Design Thinking aanpak dan
een hiërarchische oplossing waar besluiten op enig moment regel en wet worden.
De kunst is om bij de hiërarchische oplossingen in de voorbereidingsfase dus
voldoende ruimte te bieden voor uitvraag en experimenten (bijv. door beleidsluwe
experimenten) en middels beleidsevaluatie ook ruimte te laten voor aanpassing van
regels als daar aanleiding voor bestaat.
Tabel 7.4 Oplossingsstijlen in internationale en Nederlandse casussen
Geografische vergelijking
Casus per oplossingsstijl

Internationaal

Nationaal

Totaal

Hiërarchische aanpak

1

5

6

Marktoplossingen

4

2

7

Netwerkoplossingen

6

3

9

Totaal

12

10

22

Tabel 7.5 vergelijkt oplossingsstijlen en oplossingsroutes.
In de gevonden hiërarchische oplossingsstijlen wordt in 4 van de 6 gevallen eerst
stakeholders betrokken (route C) tegenover 2 gevallen waarin de problemen eerst
worden uitgezocht (route B). Voor de marktoplossingen starten 5 van de 7 gevallen
met het uitzoeken van problemen tegenover twee gevallen waarin stakeholders
worden betrokken. Bij de netwerkoplossingen zien we beide routes B en C ongeveer
even vaak.
Het is bemoedigend dat in de hiërarchische aanpak in praktijk stakeholderoriëntatie
de eerste prioriteit heeft. Tegelijk zij opgemerkt dat voor mogelijk moet worden
gehouden dat belangrijke stakeholders toch pas gaandeweg in beeld komen. Zoals
het voorbeeld van Moggridge (2007) in Hoofdstuk 3.4 laat zien, is dus belangrijk dat
de flexibiliteit blijft bestaan om het stakeholderperspectief uit te breiden.

Tabel 7.5 Oplossingsstijlen en Oplosssingsroutes vergeleken over casussen gezamenlijk
Semigestructureerd tussenstadium
Casussen per oplossingsroute

Onderzoek
(B)

Stakeholders

To-

(C)

taal

Hiërarchische aanpak

2

4

6

Marktoplossingen

5

2

7

Netwerkoplossingen

4

5

9

Totaal

11

11

22

Kijken we nu inhoudelijk naar de casussen in hoofdstuk 5 en 6, dan zijn lifecycle
legacy, resilience weerstandsniveaus, risk management, bewezen standaard,
nieuwe technologie, menselijke (f)actor, maturity, Inkoop/procurement, toezicht
kwetsbaarheden en digital twins onderwerpen die herhaald in casussen aan
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bod komen. Dat we een aantal behandelde onderwerpen in meer casussen zien
terugkomen, is eigen aan de casusselectie binnen het onderwerp OT Security.. Dit is
aangegeven in Tabel 7.6.
Tabel 7.6 Voorkomen van inhoudelijke aspecten in casussen

√

√

√

Prorail ERTMS

√

√

CyQu

√

√

√

Protect our Power

√

√

√

Enexis ROBAM

√

√

√

√

RWS SysEng

√

√

√

Aurora

√

√

CSA Singapore

√

√

Totaal

√

digital twins

UvW Awzi

toezicht kwetsbaarheden

√

Inkoop / procurement

bewezen standaard

√

maturity

risk management

√

menselijke (f)actor

resilience weerstandsniveaus

√

7

Nieuwe technologie

lifecycle legacy

BSIMM

Aspecten

√

√

√

7

√

√

6

Casus

√
√

√

UvW ISAC/Cert

√

√

√

Vitens twins

√

√

√

√
√

6

√

NATO CEPS

√

√

5

√

5
5

√
√

√

5

√

√

4

√

√

√

4

√

3

√
√
√

15

3

√

3



11

10

9

2
2

√
13

3
3

√



Totaal

√

√

ISF

4
3

√
√

4

√

√

UvW metro

5

√

√
√

√

√

√

√

NIST

120

√

√
√

RWS-CIRO

6

√

Port Rotterdam

7

√

√
√

Schneider

Twins

√

√

ANVS/Pallas

√

√

√

CMMC

ISA GCA

√

2
8

8

7

6

3

90
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Figuur 7.1 geeft een overzicht van de distributie van de onderwerpen over de casussen
in termen van prevalentie. Lifecycle brede oplossingen en aandacht voor legacy is
een onderwerp in 2/3 van de casussen. Ook resilience, het vermogen om na een
cyberstoring of -aanval weer snel operationeel te zijn speelt in de meerderheid van de
casussen. In het algemeen valt op dat geen van de aspecten uniek is voor een casus
zodat ook een lichte statistiek op de gevonden. eigenschappen kan worden gedaan.

7

Figuur 7.1 Prevalentie van inhoudelijke aspecten in casussen

We kijken hoe de inhoudelijke aspecten zijn vertegenwoordigd in casussen bij het
volgen van de eerder genoemde indelingen, naar gevolgde oplossingsvolgorde voor
het taaie vraagstuk (Figuur 7.2), naar oplossingsstijl (Figuur 7.3) en naar vindplaats
(Figuur 7.4).
Als we de aspecten vergelijken naar oplossingsvolgorde, Figuur 7.2, dan valt op bij
de meerderheid de eerste stap uit het taaie domein een ingenieursbenadering
is (eerst uitzoeken) voordat stakeholders worden betrokken. Bij de onderwerpen
volwassenheid, risicomanagement, inkoop/procurement en toezicht en openbaarheid
van kwetsbaarheden zien we dat het betrekken van stakeholders het overwicht heeft.
Pas nadat de stakeholders betrokken zijn, wordt in die gevallen gewerkt aan het vinden
van oplossingen. Omdat bij alle inhoudelijke aspecten casussen met beide varianten
bestaan moet hier hooguit van een vermoeden van een effect worden gesproken. Uit
deze analyse wordt duidelijk dat de aandacht voor stakeholders in OT- Security of OTSecurity gerelateerde vraagstukken in de praktijk uit de verf komt, en dat deze aandacht
in de helft van de onderzochte gevallen ook het beginpunt vormt van probleemoplossing.
In die gevallen is het belangrijkste aspect van DT dus in de oplossingsbenadering
overwogen. In de andere gevallen zijn stakeholders benaderd na een eerste voorbereiding
zonder hen. Vanaf dat punt vindt de ontwikkeling dus met hen plaats.
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Figuur 7.2 Oplossingsvolgorde van casussen met gegeven inhoudelijk aspect
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In Figuur 7.3 zijn de oplossingsstijlen voor de verschillende inhoudsaspecten
vergeleken. Opnieuw zijn bij de meeste inhoudelijke aspecten casussen van elke
oplossingsstijl vertegenwoordigd. Voor risico-management, maturity, bewezen
standaarden zijn de hiërarchische aanpak en de netwerkoplossing even prevalent.
Omgaan met legacy, inkoop, weerstandsniveaus, nieuwe technologie en toezicht op
kwetsbaarheden is de netwerkoplossing dominant. De marktoplossing is dominant in
casussen die draaien om de menselijke factor, bewezen standaarden, inkoop, legacy
vraagstukken en is (in deze kleine verzameling van waarnemingen) zeldzaam bij
casussen rondom toezicht op kwetsbaarheden.
Van belang is dat elk van de gevonden onderwerpen zowel is vertegenwoordigd
met casussen met een hiërarchische aanpak, een marktoplossing en met een
netwerkoplossing. Dit illustreert de these van Douglas & Wildavsky (1983) dat het een
kwestie van cultuur en smaak is voor welke aanpak wordt gekozen zodat er in alle
sectoren denkbaar ruimte is voor verschillende oplossingsvarianten.

Uit deze analyse wordt duidelijk dat de aandacht voor stakeholders in OTSecurity of OT-Securitygerelateerde vraagstukken in de praktijk uit de
verf komt, en dat deze aandacht in de helft van de onderzochte gevallen
ook het beginpunt vormt van probleemoplossing. In die gevallen is het
belangrijkste aspect van DT dus in de oplossingsbenadering overwogen. In
de andere gevallen zijn stakeholders benaderd na een eerste voorbereiding
zonder hen. Vanaf dat punt vindt de ontwikkeling dus met hen plaats.
Figuur 7.3 Oplossingsstijlen van casussen met gegeven inhoudelijk aspect

Als we tenslotte de vindplaatsen - casussen uit Nederland en buitenlandse casussen
- vergelijken, figuur 7.4, dan zijn de onderwerpen maturity, inkoop, toezicht op
kwetsbaarheden en menselijke factor meer dominant in de buitenlandse casussen,
terwijl de overige onderwerpen ongeveer evenveel voorkomen in Nederlandse
casussen en buitenlandse casussen. Opnieuw is van belang dat elk van de gevonden
onderwerpen zowel is vertegenwoordigd met casussen in het buitenland en in
casussen die passen in de Nederlandse Vitale Infrastructuur. Dit bemoedigt om
ook binnen de Nederlandse Vitale Infrastructuur te leren van voorbeelden uit het
buitenland waarvan Hoofdstuk 5 een proeve geeft.

7
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Figuur 7.4 Geografisch voorkomen van casussen met gegeven inhoudelijk aspect
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De casussen gepresenteerd in Hoofdstukken 5 en 6 vertonen bezien door
beleidswetenschappelijke bril meer overeenkomsten dan verschillen. Steeds is
zichtbaar dat om de vraagstukken beter te doorgronden stakeholders moeten worden
betrokken. Dat is een universeel gegeven en de Design Thinking aanpak is bij die
stakeholderbenadering goed toepasbaar.

Design Thinking actief inzetten

7

De vraag: Hoe, waar en wanneer zet je DT in? is in de casuïstiek per geval belicht.
De vraag is nu of hier in algemene zin al conclusies kunnen worden getrokken. Uit
bovenstaande analyse kunnen we concluderen dat er in praktijk vrijheid is en elk van
de 2 x 3 varianten voorkomen in de bescheiden selectie van 22 praktijkvoorbeelden die
zijn uitgewerkt in Hoofstukken 5 en 6. Er zal een grootschaliger onderzoek nodig zijn
om vast te stellen of er preferente aanpakken zijn.
De vraag “wanneer” DT wordt ingezet kan geïdealiseerd worden beantwoord met
“zo vroeg mogelijk” of meer pragmatisch met “wanneer de omstandigheden dit
toelaten”. Zoals we zien in de voorbeelden gaat initiële bestudering van het probleem
in sommige casussen aan de stakeholderoriëntatie vooraf en in andere casussen
vormt die stakeholderoriëntatie het beginpunt.
Ook de vraag “waar” kan niet in algemene zin worden beantwoord. Uiteraard heeft
DT strategische potentie, maar dat betekent niet dat elk traject “dus” alleen vanuit
het topmanagement kan worden geleid. Het betekent wel dat DT trajecten de ruimte
moeten worden geboden, waarvoor management de voorwaarden kan scheppen.
De vraag “hoe” DT wordt ingezet, kan ook niet in algemene zin worden beantwoord,
maar we kunnen wel aangeven aan welke voorwaarden kan worden voldaan om DT
kans van slagen te geven. Dit lichten we toe.
Het zal een zoektocht zijn voor elke organisatie welke benadering het beste werkt
en wanneer men een centraal probleem “beet” heeft. Daarom moeten organisaties
enige vrijheid bieden om te kunnen zoeken en experimenteren. Een organisatie
waarin men te snel volgens recept wil werken en elke stap steeds is vastgeklonken of
wordt vastgelegd in procedures, zal moeite hebben om zich te verhouden tot de taaie
vraagstukken waar zaken moeten worden geprobeerd, geëvalueerd, aangepast en
opnieuw geprobeerd.

Niet te snel specificeren
Design Thinking adequaat inzetten, vraagt bij taaie vraagstukken dus om een dosis
geduld om beoordeling uit te stellen om met zaken te kunnen experimenteren. Als
vraagstukken te snel als gespecificeerd worden beschouwd met voorgeschreven
oplossingen bestaat het gevaar dat het verkeerde probleem wordt opgelost. (Rittel
& Webber 1973, H2, en Stannis 2019). Oud-premier Zijlstra’s pleidooi voor “een zaak
van lange termijn, van het verzoenen van groepsbelangen met het algemeen belang”
(Zijlstra Vk 1992) en Schuyt’s pleidooi voor vindingrijkheid (Schuyt, 2002) gaan hier op.
Het is dus belangrijk dat organisaties niet de focus verkeerd leggen en het verkeerde
probleem oplossen.

Open houding
Liedtka e.a. (2017) beschrijven wat de impact kan zijn op een innovatieproces als
stakeholders een actievere rol krijgen toebedeeld in een ontwerpproces vergeleken
met varianten die niet in de selectie van casussen zijn opgenomen waarbij de
stakeholderoriëntatie veel minder prominent is en er voor de doelgroepen is gedacht
123
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en gewerkt in plaats van met deze doelgroepen. De auteurs onderscheiden twee
typen innovaties, de “klassieke” innovaties, type I in het “tamme” probleemdomein
en de type II innovaties die ook kunnen werken in het “taaie” domein. In de type
II innovaties wordt gestuurd op een opener houding naar het betrekken van
stakeholders buiten de professionele kring, terwijl de type I innovaties vaak binnen
eenzelfde kring worden ontwikkeld.

7

Figuur 7.5 De verschuiving van innovatietype I naar innovatietype II ( Liedtka e.a. 2017)

Bevorder de dialoog
Liedtka e.a (2017) stellen dat in de gevallen dat je eigenlijk niet zonder die rijke
interactie met eindgebruikers kunt, de Design Thinking aanpak meer in zijn element
is dan in de gevallen dat dit een optie of een deeltaak is zonder grote impact op het
verdere proces. In de termen van Liedtka zijn de 22 geselecteerde casussen meer van
het type II dan I. Vooral de gerichtheid op dialoog, leren en ontdekken die we in de
casussen terugzien, wijst sterker naar type II innovaties. Dit is van belang omdat
in de logica van overheidsbeslissingen de beleidsalternatieven vaak leidend zijn,
de uitvoeringstaak vaak eerder gedelegeerd wordt dan belegd in een brede groep,
vraagstukken niet opnieuw ter discussie worden gesteld en er gewerkt wordt met
relatief gelijksoortige uitvoerende partijen.
De praktijkorganisatie is dus nog sterk op type I innovaties gericht, ook als de
complexer wordende vraagstukken gebaat zijn bij een type II oplossingsstijl. Het is
daarom verrassend daarom dat in de 22 geselecteerde casussen die ruimte voor het
realiseren van een type II oplossingsstijl wel kon worden gevonden.
De uitdaging voor de Nederlandse Vitale Infrastructuuraanbieders is om - waar dit
aan de orde is - die ruimte ook te claimen om stakeholders een stem en rol te geven in
de beveiligingsoplossingen die worden ontwikkeld.
De rondgang langs de 4 voorbeelden uit de beginhoofdstukken en de 22 casussen
uitgewerkt in Hoofdstukken 5 en 6 laat zien dat ze steeds proeven van vindingrijkheid
zijn met vaak een verrassende perspectiefwisseling t.o.v. wat gangbaar is. In Tabel 7.7
geven we een vergelijking waarbij we de indeling van Liedtka e.a.
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Tabel 7.7gevonden perspectiefwisselingen in voorbeelden en uitgewerkte casussen
Voorbeeld/casus

7

125

Pag.

Design Thinking (Innovation II)

Versus geen Design Thinking (Inovation I)

TSA

27

Neem de groep die je controleert in vertrouwen
over de aard van je werk

Laat niets blijken over je methoden

Roombeek

32

Laat je verrassen door de werkelijke
bewonerswensen

Bedenk deze vooral voor hen

Defensie

33

Verdiep je grondig in de wensen van de lokale
bevolking

Richt je op de geostrategische kwestie

Brown over TSA

50

Kijk naar de het hele systeem van vliegreizen

Houd het klein en kijk naar de scanlogistiek

Casus 1

56

Geef technici veilige experimenteeropties

Ontmoedig experimenteren met onze
apparatuur

Casus 2

58

Demonstreer risico’s aanschouwelijk aan beslissers

Geef ze een kwantitatieve risico-analyse

Casus 3

60

Doe zelf het ontbrekende onderzoek

Laat het onderzoek aan overheden

Casus 4

62

Daag leveranciers uit en begeleid ze

Eis de gewenste specificaties en reken daarop af

Casus 5

64

Speel met klanten open kaart over systeemfouten

Houd je kaarten tegen de borst

Casus 6

66

Leer van branchecollega’s wat werkt en wat niet

Neem niets aan van concurrenten

Casus 7

68

Erken onderling dat perfect beveiligbaar niet
bestaat

Vasthouden aan het ideaal

Casus 8

70

Betrek vergeten stakeholders erbij

Richten op bestaande doelgroepen

Casus 9

72

Ontwikkel samen een gedragen raamwerk

Schrijf als overheid een raamwerk voor

Casus 10

74

Maak klantopvoeding tot beste verzekering

Houd voldoende afstand tot klanten

Casus 11

76

Erken dat geen werknemer perfect is

Eis meer van je werknemers

Casus 12

86

Zoek bij nieuwe materie nieuwe contacten

Vasthouden aan bestaande kennisnetwerk

Casus 13

89

Betrek bij complexe projecten IV in het kernteam

Volstaan met systeemspecificatie

Casus 14

92

Vergroot veiligbewustzijn bij ICT medewerkers

Veronderstel dat ze alles al begrijpen

Casus 15

94

Ga samen de ondergrondse complexiteit te lijf

Richten op eigen assets

Casus 16

95

Test aanpassingen in het productienetwerk
virtueel

Fysieke tests

Casus 17

97

Erken de ICT rol in hoogwaterbescherming

Vasthouden aan fysieke veiligheidsaspecten

Casus 18

98

Zie veiligheid van RWS objecten als mensenwerk

Abstractie van rol van individuen

Casus 19

100

Verwelkom nieuw talent bij de overgang naar
digitaal systeem

Werken met bestaande experts

Casus 20

102

Breng de verbeeldingskracht van met ingenieurs en
Vraagstuk oplossen binnen IT-kring
IT experts samen

Casus 21

104

Onderken in een veerkrachtige organisatie ook
meevallers

Gerichtheid op faalrisico’s alleen

Casus 22

106

Breng voor 4D haven alle partijen aan boord

Aandacht voor koplopers
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Stuk voor stuk zijn de gevonden casussen dus proeven van vindingrijkheid (afwijken
van het gangbare). Er bestaat geen vast recept voor organisaties om tot vondsten
te komen, deze te erkennen en er gevolg aan te geven. Maar wel kunnen de
voorwaarden worden geschapen om in Maslow’s (1957) termen manieren te vinden
om individuele ruimte [hiervoor] te geven in organisaties.

7

Zo komen we tot de volgende aanbevelingen om ruimte voor Design Thinking
perspectieven te creëren. Het gaat dan om:

Ruimte
voor Design
Thinking

Ruimte om zich in de belangen van stakeholders te verdiepen (empathie)
Ruimte om de vragen en behoeften van stakeholders richtinggevend te laten zijn
voor ontwikkeling van oplossingen (stakeholderoriëntatie)
Ruimte om bij de oplossingen die gezocht worden creatieve vrijheid te hebben en
creatieve bronnen aan te boren. (creativiteit/oplossingsontwikkeling)
Ruimte om oplossingsrichtingen kleinschalig en vroegtijdig te testen
(experimenteerruimte)
Ruimte om van ervaringen te leren en aan de hand daarvan nieuwe doelen te
stellen (lerende organisatie/continuous improvement)
Ondersteuning en verdediging van het mensgerichte creatieve ontwikkelproces
tegen voor de hand liggende organisationele of regulatoire belemmeringen
(leiderschap).
Het zijn deze voorwaarden die bewaakt moeten worden als een organisatie meer
ruimte en inhoud wil geven aan Design Thinking ambities. Zij liggen aan de basis van
de aanbevelingen in het slothoofdstuk waar een duiding van de bevindingen wordt
gegeven in het perspectief van de Vitale Infrastructuur en de opdracht om nieuwe
manieren te vinden om te komen tot OT Security-by-Design.

Publieke sector kan een belangrijke stap maken
In de publieke sector context kan de inzet van Design Thinking dus een breekijzer
zijn om innovatie tot stand te brengen waar problemen ongestructureerd zijn en
de standaard engineering aanpakken ontoereikend zijn. Een aantal auteurs hebben
benadrukt dat hiervoor voorwaarden kunnen worden gesteld om veranderingstrajecten kansrijk te maken. In een maatschappij die toenemend te maken krijgt met
sociotechnische systemen, zijn de menselijke factor en de stakeholderbenadering
de sleutel om te komen tot goede beveiliging. Fleming (2016) constateert dat
institutionele praktijken vaak te inert blijven door specialisatie in opleidingen, de
opdeling van taken en risico-aversie. Voor infrastructuur acht hij van belang dat
de focus verschuift van activa naar empathie voor de mensen voor wie en door
wie activa worden gecreëerd en een meer systeemgerichte blik die verder gaat
dan de traditionele, vaak harde grenzen van een probleem. Een voorbeeld van
zo’n systeemgerichte blik komt van Krebs (2020) die tijdens Defcon 28 het belang
agendeerde dat grotere organisaties hun kennis delen met kleinere bedrijven omdat
kwetsbaarheid voor het systeem als geheel toenemend kan ontstaan bij de kleinere
spelers die nog onvoldoende zicht en vat hebben op beveiliging. Ook het AWT advies
“Meer laten gebeuren, Innovatiebeleid voor de publieke sector (AWT advies 73, 2008)
pleitte reeds voor meer geïntegreerde oplossingen over functionele grenzen. Design
Thinking kan in dit speelveld de motor zijn.
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Deze analyse vormt de afronding van het onderzoeksdeel van de verkenning. In het
slothoofdstuk geven we een duiding van de bevindingen in het perspectief van de
Vitale Infrastructuur en de opdracht om nieuwe manieren te vinden om te komen tot
OT Security-by-Design.
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8
Conclusies
We blikken in dit hoofdstuk terug op de vraag hoe OT Security-by-Design kan
worden georganiseerd in de Vitale Infrastructuur van Nederland. Dit onderzoek
heeft laten zien dat de Design Thinking mindset nuttig kan zijn gezien de
complexiteit van het beveiligingsvraagstuk. De uitdaging is het organiseren van
een nieuwe manier om problemen te benaderen binnen organisaties die vaste
procedures en protocollen kennen.
Zoals we hebben laten zien in dit onderzoek wordt de Design Thinking benadering
al op plaatsen toegepast. Hier geven we aanknopingspunten die behulpzaam
kunnen zijn om Design Thinking meer in praktijk te brengen.
Het rapport sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen.
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De oorsprong van de vraag

8

Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid (WODC) liet deze verkenning naar beveiliging van Operational
Technology (OT Security) in de Vitale Sector uitvoeren naar aanleiding van een vraag
van Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het NCSC heeft op grond van de Wet
beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wnbi) de wettelijke taak de digitale
weerbaarheid van de Vitale Infrastructuur en Rijksoverheid te vergroten. Vitale
Infrastructuurvoorzieningen functioneren met een uitgebreid stelsel van digitale
controle en sturing. Daarin zijn ze niet uniek. Deze digitale technologie wordt ook
ingezet in industriële automatisering. Als de OT faalt, komt het functioneren van
de Vitale Infrastructuur in gevaar. Beschikbaarheid en kwetsbaarheid van OT zijn
dus centrale thema’s bij het organiseren van de digitale weerbaarheid van Vitale
Infrastructuur. Vooral in de Nederlandse terminologie worden beveiliging (security)
en veiligheid (safety) vaak door elkaar gebruikt. In deze verkenning gebruiken we het
woord beveiliging voor cybersecurity maatregelen, terwijl het woord veiligheid wordt
gebruikt voor het beschermen van het systeem en vooral ook van zijn stakeholders.
In deze verkenning staat de vraag centraal hoe de beveiliging van de Operational
Technology in de Vitale Infrastructuur structureel kan worden georganiseerd en
of Design Thinking als aanpak daarbij behulpzaam kan zijn vanuit de overweging
dat deze aanpak gericht is op het bij elkaar brengen van belanghebbenden met
verschillende behoeften en perspectieven.

Beveiligingsvraagstukken OT versus oplossingsbenaderingen
De verkenning brengt twee werelden bij elkaar die nog weinig gezamenlijk in
onderzoek zijn behandeld. Aan de ene kant staat de (gecombineerde) wereld
van beveiligingsvraagstukken rondom de Operationele Technologie in de Vitale
Infrastructuur. Dat zijn bestaande en blijvend actuele vraagstukken die spelen in een
context van steeds toenemende en in aard en ernst veranderende cyberaanvallen
op infrastructuursystemen wereldwijd. We richten deze studie op de Nederlandse
context, maar de bevindingen zijn ook voor de context in andere landen toepasbaar.
Zo implementeert de Wnbi EU-richtlijn 2016/1148 die door de United Nations CounterTerrorism Office (UNOCT) in 2018 wereldwijd is aangemerkt als good practice.
Aan de andere kant staat de wereld van de oplossingsbenaderingen. Van oudsher
zijn Operationele Technologie en Vitale Infrastructuur het domein van engineering
(de ingenieurswetenschappen). Oplossingsbenaderingen worden in deze wereld
gevonden door te werken vanuit nauwkeurig gedefinieerde specificaties die een
heldere opdeling van werk mogelijk maken in pakketten met heldere sturing en
verantwoording. De vraag die op tafel ligt is of Design Thinking als benadering kan
bijdragen om beveiligingsvraagstukken in de wereld van Operationele Technologie in
de Vitale Infrastructuur te helpen oplossen.

Design Thinking
Als oplossingsbenadering wortelt Design Thinking in de uitvinders- en
ontwerppraktijk. De aanpak heeft al een ruime traditie in de wereld van
productontwerp en dienstontwerp. Bij aanvang van deze verkenning leek Design
Thinking nog vooral een belofte in de wereld van infrastructuurbeveiliging. Het
ontwerpen van beveiliging heeft vele aspecten die potentieel in aanmerking komen
om door de Design Thinking lens te worden bezien. Waar de engineering benadering
specificaties van vraagstukken als uitgangspunt neemt, onderzoekt Design Thinking
die vraagstukken meer open. Het is dus mogelijk dat in het proces de vraagstukken
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worden hergeformuleerd of zelfs radicaal wijzigen omdat de oplossing van een
ander probleem meer in de behoefte van betrokken partijen blijkt te voorzien. Waar
Design als aanpak al decennialang erkend is in beleidsvorming, is de meerwaarde
in beveiliging nog onderwerp van debat. Design Thinking is een strategisch
denkgereedschap, waar de engineeringbenadering meer operationeel is. Ze sluiten
elkaar niet uit, maar vullen elkaar idealiter aan. De vraag is dan of ze in de wereld van
de Vitale Infrastructuur ook echt samen kunnen voorkomen.

8

I.	 Past Design Thinking bij de aard van de problemen die spelen in de wereld
van OT en Vitale Infrastructuur?

“ kernprobleem
. . . dat de belangen
van verschillende
stakeholders
met elkaar
verenigd moeten
worden, waar
de cybersecurity
community slechts
één (belangrijke)
speler van is”

Op basis literatuuronderzoek en de interviews met experts vonden we evidentie dat
er vaak ruimte gaapt tussen de formele en informele organisatie van beveiliging en
dat nog veel kwesties onopgelost blijven met de engineering benadering alleen. Hier
is in theorie in elk geval ruimte voor de Design Thinking benadering.
• Bij de beveiliging van OT spelen techniek, organisatie en de mensen die als
ontwikkelaar, beheerder, gebruiker of anderszins hierbij betrokken zijn, allemaal
een rol.
• Meer specifiek betreft ook de beveiliging van OT in de Vitale Infrastructuur de
factoren techniek, organisatie en mensen, waarbij de kring van betrokkenen
breed is. Veiligheid van burgers en de continuïteit van essentiële processen voor
het goed functioneren van de samenleving, hangen af van het beschikbaar zijn
en goed functioneren van de Vitale Infrastructuur. Vele ogen zijn daarom op dat
goede functioneren van Vitale Infrastructuur gericht.
• Beveiliging van OT in industrie en in Vitale Infrastructuur kan dan ook misgaan
door beheerproblemen binnen de genoemde drie factoren. Anders dan industriële
systemen strekken Vitale Infrastructuursystemen zich vaak ruimtelijk uit over
grote delen van het land waardoor ze minder eenvoudig volledig zijn af te
schermen.
• Beveiligingsproblemen die kunnen optreden zijn vaak “taai” (wicked), in de zin dat
verschillende betrokkenen verschillende belangen hebben en niet noodzakelijk op
een lijn zitten waardoor vraagstukken ongestructureerd blijven en voorgenomen
beveiligingsmaatregelen daardoor onuitvoerbaar blijken.
• Een specifiek kenmerk van de Vitale Infrastructuur sector is dat zowel burgers,
bedrijfsleven als de overheid een belang hebben. De beveiliging van de vitale
sector is daarmee een veiligheidsprobleem, waarbij verschillende stakeholders
eigen prioriteiten hebben. Beveiliging vraagt daarbij om keuzes voor het
functioneren van het systeem die soms op gespannen voet staan met het soepel
functioneren van het systeem en zelfs de veiligheid ervan.
Het kernprobleem bij het organiseren van beveiliging van de Vitale Infrastructuur
is dus dat de belangen van de stakeholders met elkaar verenigd moeten worden.
De cybersecurity community is weliswaar een belangrijke speler, maar niet de
enige. Wordt er vanuit een enkel perspectief geredeneerd, dan is de kans groot
dat andere belangrijke problemen over het hoofd worden gezien. Respondenten
noemen voorbeelden van systemen die met voortdurend lapwerk (patches) draaiend
moeten worden gehouden, personeel dat ingestelde regels systematisch omzeilt,
beveiligingsmedewerkers die zich onbegrepen voelen, cultuur clashes waardoor
organisatie-onderdelen geen kennis meer delen, enzovoort.
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Design Thinking is in theorie dus goed toepasbaar bij de geschetste vraagstukken
die taai en open zijn. Daarom is het tweede deel van de verkenning nagegaan
of in de wereld van OT en Vitale Infrastructuur Design Thinking perspectieven
al gehanteerd worden om tot oplossingen te komen. Daartoe is een “lens”
ontwikkeld van kenmerkende aspecten gelet op de historische ontwikkeling en de
praktijkvoorbeelden uit stedenbouwkunde, militaire operaties, transportveiligheid en
logistiek.

II.	 Wordt Design Thinking al nuttig toegepast?
Nadat het theoretische nut van Design Thinking perspectieven is vastgesteld is de
vervolgvraag of de inzet van Design Thinking ook mogelijk en praktisch nuttig is. De
literatuur geeft weliswaar goede voorbeelden van wat men met Design Thinking
kan bereiken, maar een systematisch overzicht of DT binnen de wereld van OT al
gebruikt wordt, ontbreekt nog. Uit de voorbeelden van beveiliging van OT en Vitale
Infrastructuur uit de literatuur en voorbeelden aangereikt door experts zijn met
een Design Thinking “lens” die gevallen geselecteerd waar stakeholderperspectieven
de aandacht hebben. Daarnaast is erop gelet of andere voor Design Thinking
kenmerkende aspecten in de voorbeelden worden ingevuld zoals behoeftenbepaling,
oplossingsontwikkeling en voortgaande verbetering. Er zijn 22 casussen geanalyseerd
in hoofdstukken 5 en 6 van dit rapport.
• 11 uitgewerkte buitenlandse casussen van OT/IT beveiliging laten zien dat de
aandacht voor Design Thinking perspectieven daar in praktijk reeds tot resultaten
heeft geleid.
• 11 uitgewerkte casussen van OT/IT beheer en beveiliging van de nationale Vitale
Infrastructuur binnen diverse sectoren laten zien dat de aandacht voor Design
Thinking ook in de Nederlandse context in praktijk al resultaten heeft opgeleverd.
• Analyse van de 22 casussen gezamenlijk laat zien dat de zichtbare aanwezigheid
van Design Thinking perspectieven in praktijk een goede voorspeller is van de
taaiheid van dieperliggende vraagstukken aan de basis.
• Taaie vraagstukken kenmerken zich door onzekerheid over oplossingsrichtingen
en onenigheid over belangen. Door door de onderkenning van
stakeholderbelangen en identificatie van feitelijke behoeften worden deze
vereenvoudigd tot semigestructureerde vraagstukken die beter kunnen worden
opgelost. Dit draagt bij aan voortgaande verbetering.
• De volgorde waarin onzekerheid en onenigheid worden opgelost en de
instrumenten waarmee dat gebeurt (via regelgeving, marktwerking of
netwerkinteractie) blijken per geval te verschillen kunnen verschillen.
De analyse van de 22 casussen laat dus zien dat het innemen van Design Thinking
perspectieven in de casussen een nuttige functie vervult bij het structureren
en oplossen van taaie vraagstukken waarbij alle varianten van volgorde van
structurering en keuze van instrumenten in praktijk kunnen voorkomen.
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III.	 Wat zijn de randvoorwaarden voor het succesvol kunnen toepassen van
Design Thinking?

8

Het ligt in de rede om Design Thinking meer structureel in te zetten voor de
taaie beveiligingsvraagstukken met conflicterende stakeholderbelangen. In de
onderzochte casussen was er binnen de organisaties voldoende ruimte voor een
stakeholdersoriëntatie. De garantie dat de Vitale Infrastructuurcontext en de
publieke sectorverhoudingen die ruimte altijd zullen bieden, is echter niet zeker.
Onderzoekers op het terrein van publieke sectorinnovatie benadrukken dat er eerst
voorwaarden moeten worden geschapen om verandering in de publieke sector een
kans te geven. De begeleider van het Design Thinking proces, al dan niet extern
ingehuurd, heeft hier een essentiële rol te vervullen omdat de bereidheid van en het
vermogen van de organisatie om te veranderen bepalend zal zijn voor de meerwaarde
die Design Thinking kan bieden. Zoals beveiliging uiteindelijk een zaak op directie- of
bestuursniveau is, zijn de voorstellen voor aanpassingen en verbeteringen daarin dat
ook. Design Thinking is daarmee nuttig en kansrijk voor het bereiken van Security by
Design van OT in de Vitale Infrastructuur, mits het proces de noodzakelijke ruimte en
de uitvoerders het passende mandaat gegeven wordt.
Gaandeweg zullen organisaties behendiger worden om Design Thinking meer
structureel toe te passen op vraagstukken en ontwerpuitdagingen wanneer die nog
taai of verregaand open zijn. De volgende aspecten moeten worden overwogen bij
het creëren van voldoende ruimte voor Design Thinking perspectieven:
• Ruimte voor onderzoek en empathie om zich in de belangen van stakeholders te
verdiepen (empathie)
• Ruimte voor stakeholderoriëntatie om de vragen en behoeften van
stakeholders richtinggevend te laten zijn voor ontwikkeling van oplossingen
(stakeholderoriëntatie)
• Ruimte voor creativiteit om bij de oplossingen die gezocht worden creatieve
vrijheid te hebben en creatieve bronnen aan te boren. (creativiteit/
oplossingsontwikkeling)
• Ruimte voor experimenten om oplossingsrichtingen kleinschalig en vroegtijdig te
testen (experimenteerruimte)
• Ruimte om als organisatie te leren van ervaringen te leren en aan de hand
daarvan nieuwe doelen te stellen (lerende organisatie/continuous improvement)
• Ondersteuning en verdediging van het mensgerichte creatieve ontwikkelproces
tegen voor de hand liggende organisationele of regulatoire belemmeringen
(leiderschap).

IV.	 Wat is de betekenis van Design Thinking voor het bereiken van
organisatieveerkracht?
Een taai vraagstuk dat we in deze verkenning zien terugkeren, is de afstand die vaak
gaapt en toeneemt tussen de formele en informele werkelijkheid rondom beveiliging.
De vraag “hoe verkleinen we die afstand?” is bij uitstek een ontwerpuitdaging
die vraagt om een Design Thinking benadering. En het antwoord op deze vraag
is zelden eenvoudig. Zo beschrijft Brommersma (2020) de risicovolle praktijken
bij een Nederlands waterbedrijf die indicatief kunnen zijn voor meer Vitale
Infrastructuurbedrijven. Zeker in sectoren met beperkt toezicht zal de informele
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werkelijkheid initieel vaak slechts bij benadering bekend zijn en zal zij eerst moeten
worden onderkend voordat van effectieve verbeteringen sprake kan zijn. Dit is van
belang omdat de maatschappelijke eis van resilience (veerkracht)van organisaties
vraagt dat zij een actueel en realistisch mentaal model ontwikkelen van hun eigen
functioneren, van de omgeving waarin zij opereren en de factoren en actoren die
dit functioneren kunnen ondersteunen en bedreigen. Zo komen we tot de volgende
aanbevelingen

Aanbevelingen:
1. Beveiliging geen sluitpost
In geen enkele industrie, en zeker in de Vitale Infrastructuur niet, mag beveiliging
het kind van de rekening worden. Beveiliging mag al helemaal niet de inzet zijn
van een riskant gokspel zoals nu nog vaak wordt gespeeld. Dat grotere rampen in
de Vitale Infrastructuur vooralsnog zijn uitgebleven, biedt geen enkele garantie
dat die niet zouden kunnen optreden.
2.	 OT kwetsbaarheden onderkennen
Omdat Operational Technology de systeemwerking van Vitale Infrastructuur
medebepaalt, moeten alle beveiligingsprocedures ook rekening houden met
Operatioal Technology kwetsbaarheden in plaats van de techniek te idealiseren.
Het veronachtzamen van deze risico’s kan leiden tot cascade-effecten als er toch
problemen optreden.
3.	 Reken met het mogelijke
Adequaat voorbereid zijn op risico’s betekent kunnen reageren op
onwaarschijnlijke maar niet onmogelijke gebeurtenissen. Dit vraagt training
van voorstellingsvermogen en vaardigheden op alle fronten zoals piloten in een
simulator hun vaardigheden onder extreme omstandigheden op peil brengen.
De vormen waarin die training moet worden gegoten, kunnen uiteenlopen van
toegang tot digital twinning scenario’s, tot rollenspellen en rampoefeningen. Doel
en vorm zijn zelf ontwerpuitdagingen.
4.	 Ontwikkel mentaal model
Het mentale model van de organisatiebeveiliging moet groeien en actueel blijven
door intensieve training die in de plaats moet komen van ervaring die men pijnlijk
zou opdoen in geval van een calamiteit zelf. Pas vanuit een realistische kijk op
zaken kunnen verder verbeterde beveiligingsoplossingen worden ontworpen.
5.	 Ontwikkel draagvlak
Inzicht in de stand van beveiliging vereist een gezamenlijk draagvlak op
operationeel, tactisch en strategisch niveau. En het vraagt openheid en
doortastendheid om calamiteiten te onderzoeken voordat ze plaatsvinden. Bij elk
van deze ontwerpuitdagingen kan Design Thinking behulpzaam zijn als breekijzer
om te voorkomen dat vraagstukken te geïsoleerd, kleinschalig, naïef, optimistisch,
gekleurd of riskant worden behandeld, opdat beveiliging de prioriteit krijgt die de
maatschappij van de Vitale Infrastructuur verwacht.
6.	 Werk mensgericht
		De ontwerpuitdaging om te komen tot weerbare veerkrachtige
infrastructuursectoren vraagt om een samenspel waarbij techniek, mens en
organisatie elkaar aanvullen waar ze elkaar thans nog te vaak in de weg zitten.
Mensgericht ontwerpen zoals in de Design Thinking benadering voorop staat, is
voor veeleisende resilience vraagstukken zinvol. Meer nog dan data-intensieve
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algoritmen, kunnen menselijke experts situaties duiden en onder tijdsdruk,
bij ontbrekende informatie, ook in onverwachte situaties blijven handelen. (Cf.
Sullenberger 2019, ook in Defasio vz. 2020)

7 Leer van fouten
Het opzetten van een resilient organisatie vraagt een cultuur waarin beslissingen
worden gereviewed om te komen tot organsiatieleren, waarin er openheid blijft
onder alle omstandigheden voor de werkelijke omstandigheden hoe uitdagend die
ook zijn. Door structurele toegang tot eerlijke, actuele, zoveel mogelijk volledige
informatie kunnen experts hun mentale model ontwikkelen en in training
houden. (op Cit.)

8

8 Voorkom misleiding
Waar formele en informele organisatie nog verschillen, komt de mogelijkheid om
medewerkers te trainen voor onverwachte situaties in gevaar, omdat de huidige
situatie niet in beeld is. Adequaat handelen onder druk is in zo’n onvoldoende
geïnformeerde organisatie een slag in de lucht met alle gevolgen van dien.

Belanghebbenden
hebben veel
sleutels in handen
om het probleem
te begrijpen

9 Verbeter omvattend
Mits goed opgepakt, dragen activiteiten gericht op mensgerichte verbeteringen
waar toepasselijk ook bij aan de verbeteringen van de technische systemen en
de organisatie die hen verbindt. Design Thinking is als ontwerpbenadering dus
omvattend, maar de aandacht voor menselijke behoeften vormt steeds de basis.

Met een open cultuur verder met Design Thinking in OT
Design Thinking is een investering. Ontdekken wie de stakeholders zijn en welke
behoeften zij hebben, zijn goede beginpunten waar sprake is van taaie problemen
zoals vaak bij Cybersecurity waar het aankomt op een gezamenlijke inspanning.
In de Publieke Sector is de normale manier van werken vaak top-down. Dit is niet
altijd effectief, omdat je input mist. Belanghebbenden hebben vaak de sleutel
tot de ontbrekende informatie in handen. Hun bereidheid en mogelijkheid om te
participeren, kan de sleutel zijn tot de aanpak het probleem (Cf. Van ‘t Hof 2015).
Als men geen rekening houdt met de belanghebbenden, is het gevaar dat men
zich misschien niet bewust is dat de dingen anders zijn dan men denkt. Zo
kan er een focus ontstaan op een vraagstuk dat niet speelt en kan het echte
probleem onaangeroerd blijven. Ook wanneer een team de vaardigheden mist om
belanghebbenden op een robuuste manier in het proces mee te nemen, betekent dat
niet dat men belanghebbenden volledig moet overslaan. Belanghebbenden hebben
veel sleutels in handen om het probleem te begrijpen. Als men dit deel overslaat of
slechts gedeeltelijk doet, bewijst men zijn organisatie geen dienst.
Organisaties moeten zichzelf ruimte en toestemming geven om hun inzichten te
ontwikkelen. In veel organisaties kost het tijd om deze vaardigheden te ontwikkelen
en vaak is het het beste om experts in te huren die gewend zijn niet de beperkingen
van top-down werken te hebben.
De noodzaak van Cybersecurity wordt breed onderschreven. Toch komt het ook
voor dat security professionals kritiek krijgen als mensen de indruk hebben dat ze
in hun handelen worden beperkt. Het kost veel werk om beveiligingsproblemen
systematisch op te lossen. Cybersecurity staat als vakgebied bekend om extreme
vormen van specialisatie, maar aan de dialoog over beveiliging en veiligheid moet
juist ook een brede en diverse groep mensen kunnen deelnemen, ook de mensen
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die kritiek hebben In dit soort situaties kan een Design Thinking expert de rol op
zich nemen om weerstand te overwinnen met oplossingen die eerder buiten beeld
bleven . In de context van taaie problemen kunnen impasses bestaan die met Design
Thinking kunnen worden doorbroken. De vervolgstap in Design Thinking is om meer
te doen dan alleen een teen in het water te steken. De organisatiedeelnemers moeten
loskomen en durven zwemmen.
De cultuur die benodigd is om Design Thinking te laten slagen kenmerkt zich door
ruimte voor het maken van fouten en het leren daarvan. Als de pogingen voor een
voorgestelde verandering vroegtijdig falen, betekent dat niet dat de organisatie
daarmee dus terug moet naar het oude, maar moet worden nagegaan wat er geleerd
is zodat de organisatie nieuwe manieren kan zoeken om veerkracht te ontwikkelen.

8

“ naar een cultuur
die ruimte laat
voor het maken
van fouten en het
leren daarvan”
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We hebben bij dit onderzoek dankbaar gebruik gemaakt van de reviews en adviezen
van de externe begeleidingscommissie bestaande uit voorzitter em. prof. dr ir Jan
van den Berg (TU Delft), secretaris drs Frank Willemsen (WODC) en leden dr Nicole
van Deursen (NCSC) en Andrea Krush, MSc (NS). Voorts danken we dr Rogier Brussee
(JADS) die betrokken was bij de onderzoeksopzet en meedacht over de duiding van
bevindingen en Lilian ten Donkelaar die een aantal redactionele adviezen gaf.
Daarnaast gaat onze dank uit naar de 19 experts die we mochten consulteren en
interviewen. Vanwege het vertrouwelijke karakter van beveiliging in industrie
en vitale sectoren worden zij hier niet met name genoemd. Hun toelichting op
voorkomende beveiligingsproblemen en mogelijke remedies vulde bestaand
literatuuronderzoek aan en gaf aanleiding voor nader bronnenonderzoek. Ook
de aangereikte voorbeelden van praktijkcasussen stonden naast casussen uit
literatuurstudie aan de basis waaruit de 22 behandelde casussen konden worden
gekozen en analyses en conclusies konden worden gebaseerd.
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A

Appendix
Interviewvragen
Organisatorische context:
1. Kunt u kort aangeven wat voor soort organisatie uw organisatie is (sector,
voornaamste producten/diensten, maatschappelijk belang, omvang, nationaal/
internationaal).
2. Welke rol speelt informatietechnologie (IT / ICT) in uw organisatie?
Voor de overzichtelijkheid zullen we dit in het vervolg aanduiden als de IT.
3. Maakt uw organisatie gebruik van procesautomatisering / industrial control
systems / operational technology / ...?
Zo ja, wat is doel / functie ervan en wat is de impact als deze systemen niet goed
functioneren?
Voor de overzichtelijkheid zullen we dit in het vervolg aanduiden als de
operational technology, of kortweg de OT.
4. Wat is uw functie en in welke mate bent u betrokken bij het ontwikkelen, beheren
of beveiligen van de IT en/of OT van uw organisatie?

Inrichting van ontwikkeling en beheer van IT en OT:
5. Wie is / zijn binnen de organisatie verantwoordelijk voor de IT en de OT?
6. Hoe zijn de ontwikkeling en het beheer van de IT en OT georganiseerd?
7. In welke mate zijn de ontwikkeling en het beheer van de IT en OT uitbesteed aan
andere organisaties?
8. Hoe worden de afspraken met de externe partijen over de (informatie)veiligheid
ten aanzien van de IT en OT geborgd?

136

Security-by-Design in de Vitale Sector | Operational Technology Beveiligen vanuit Design Thinking Perspectief

Ervaringen met Design Thinking:
9. Door wie en hoe worden (cyber)security-eisen en behoeften met betrekking tot de
IT en OT gedefinieerd? Omvat dit ook eisen over het voorkomen van ongewenste
functionaliteit?

A

10. Neemt men in het proces de ruimte om met gebruikers vast te stellen wat (inzake
IT / OT-security) de daadwerkelijke eisen en behoeften zijn?
11. Welke methode(n) voor (IT / OT)systeemontwikkeling hebben jullie gebruikt? Wat
zijn de belangrijkste stappen in deze methode(n)? In welke stappen komt (cyber)
security aan bod?
12. Hebben jullie een proces om nadat de (IT / OT-Security)-eisen en behoeften zijn
vastgesteld de oplossingsrichtingen in kleinschalige experimenten te verkennen
voordat een definitieve oplossing wordt gekozen?
13. Wat zijn jullie ervaringen (positieve en negatieve) met deze ontwikkelmethode(n)?
14. Hoe wordt compliance met de (cyber)security-eisen in deze ontwikkelmethode(n)
geborgd?
15. In hoeverre acht u deze ontwikkelmethode(n) Security-by-Design?
16. Kennen jullie de Design Thinking methodiek? Zo ja, hebben jullie deze toegepast of
zou deze in jullie organisatie toepasbaar zijn?
17. Welke randvoorwaarden achten jullie van belang voor een succesvol
ontwikkeltraject voor IT- en OT-systemen?
18. Hebben jullie good practices of bad practices opgedaan met het ontwikkelen van
IT- en OT-systemen?

Reflectievragen:
19. Heeft u aanvullende informatie die relevant kan zijn voor het onderzoek naar
het gebruik van Design Thinking voor het verbeteren van de veiligheid van OTsystemen?
20. Heeft u suggesties voor andere deskundigen die we kunnen benaderen over
het gebruik van Design Thinking voor het verbeteren van de veiligheid van OTsystemen?
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Security-by-Design
in de Vitale Sector

Operational Technology Beveiligen vanuit Design Thinking
Perspectief
In deze WODC verkenning worden de mogelijkheden onderzocht van het Secure-by-Design ontwerpen
van Operational Technology (OT) voor de Vitale Infrastructuur. Het Nationaal Cyber Security Centrum
(NCSC) acht het verstoren of saboteren van diensten en processen waar overheden en de samenleving van
afhankelijk zijn, één van de toenemende en reële cyberdreigingen. De kwetsbaarheid van Industriële
Controle Systemen (ICS) hebben daarbij de bijzondere aandacht van NCSC, omdat deze zo breed worden
toegepast in de Vitale Infrastructuur van Nederland.
Design Research
Dit WODC onderzoek laat zien dat op alle gebieden van de technische beveiliging, de organisatie van
beveiliging en de menselijke factor tekortkomingen in industriële veiligheid kunnen worden geïdentificeerd
die men met de (klassieke) engineering benadering alleen niet de baas kan. Hier is ruimte voor
complementaire benaderingen met oog voor verschillende gebruikersperspectieven. In de mensgerichte
Design Thinking ontwerpbenadering staat de aandacht voor de perspectieven van gebruikersgroepen en
betrokkenen centraal. In deze verkenning wordt onderzocht of en hoe de Design Thinking benadering van
meerwaarde kan zijn bij het ontwerpen van oplossingen voor deze complexe beveiligingsproblemen.
Nobis Policy Lab combineert beleidsonderzoek, data-analytics en policy design.
Bij veel beleidsvraagstukken is aandacht voor de context en de gebruikers de sleutel voor duurzame
oplossingen. Daarom zijn aandacht voor gebruik en gebruikers essentieel om te komen tot inzicht en
organisatieverbetering. Nobis Policy Lab werkt met onafhankelijke onderzoekers in opdracht van publieke
en private opdrachtgevers in Onderzoeksbeleid, Onderwijs, Ondernemerschap, Justitie, Data Security en
Veiligheid.
Nobis Policy Lab
www.nobispolicylab.nl

