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SAMENVATTING
Bedrijven maken vaak deel uit van een keten. Ketens worden
steeds meer afhankelijk van ICT voor onder meer het aankopen,
bezorgen en inventariseren van producten of diensten. Deze
afhankelijkheid maakt dat cyber-gerelateerde risico’s een
opmars maken binnen ketens. Er is echter nog weinig bekend
over deze risico’s en hoe ketens daar weerbaar tegen kunnen
worden gemaakt. Dit hindert de uitwerking, uitvoering en
bijsturing van beleid door de overheid. De Haagse Hogeschool
heeft in opdracht van MKB Nederland en het Ministerie van
Justitie en Veiligheid een verkennende studie verricht om meer
zicht te krijgen op het fenomeen cyber-ketenweerbaarheid
in verschillende economische sectoren. Hierbij stonden
centraal cyber-gerelateerde risico’s en geleerde lessen bij het
voorkomen en bestrijden van cyberincidenten en -criminaliteit in
ketens. Tevens zijn aanknopingspunten voor vervolgonderzoek
geïdentificeerd.

onderwerp cyberveiligheid vaak niet terug in contracten met
leveranciers, blijft (structureel) overleg tussen partners op dit
gebied uit en is informatiedeling over cyberrisico’s en geleerde
lessen op ketenniveau beperkt. Controle op de risico’s lijkt in
de ketens veelal te ontbreken en samenwerking lijkt vooral te
berusten op vertrouwen.

Voor de dataverzameling is eerst gebruik gemaakt van
literatuuronderzoek. Daarna zijn gestructureerde interviews
uitgevoerd. De interviews hebben plaatsgevonden bij
12 bedrijven uit drie economische sectoren: vijf bedrijven
gerelateerd aan de agrarische sector (vormen twee ketens),
vier bedrijven uit de sierteeltsector (vormen één keten) en
drie bedrijven uit de sector handel (vormen één keten). Deze
bedrijven zijn als afnemer en leverancier geschakeld binnen hun
sector en vormen daarmee een keten. Bij elk bedrijf is gesproken
met cybersecurityexperts en/of bestuursleden.

Ons advies is om meer gericht onderzoek te doen naar de
risico’s zoals in deze studie zijn geïdentificeerd en dit tevens te
doen in andere ketens of binnen andere economische sectoren.
De onderzochte ketens zijn slechts beperkt representatief voor
de gehele economie, waardoor het onduidelijk is in hoeverre
de huidige resultaten gelden voor andere ketens binnen en
buiten de door ons onderzochte economische sectoren. Een
onderwerp waar wij denken dat meer kennis op nodig is, is
het fenomeen stepping stone-aanval. Ondanks dat dit een
belangrijk fenomeen lijkt, komt uit onderhavig onderzoek
onvoldoende naar voren op welke manier een ketenaanval via
kleine ketenpartners plaatsvindt, in welke mate een keten daar
schade van ondervindt en hoe een dergelijke aanval kan worden
voorkomen. Wij adviseren bovendien om te onderzoeken hoe
ketens cyberveiligheid contractueel kunnen bewerkstelligen in
de samenwerking met ketenpartners. Zo is het de vraag welke
eisen er in het contract met partners gesteld moeten worden om
risico’s voldoende af te dekken.

Verschillen in genoemde dreigingen, kwetsbaarheden en
geleerde lessen tussen bedrijven zijn mogelijk te verklaren
door het type bedrijf en diens omvang, de volwassenheid van
de organisatie op ICT-gebied en de positie van een bedrijf
in de keten. Zo lijken met name ICT-dienstverleners en grote
bedrijven zicht te hebben en te handelen op keten-gerelateerde
dreigingen en kwetsbaarheden. Gezien de verkennende aard van
deze studie is nader onderzoek echter nodig om bevindingen te
verstevigen.

In elke keten hebben wij dreigingen en kwetsbaarheden op
het gebied van cyber-ketenweerbaarheid vastgesteld. Met
name ransomware en zogenaamde stepping stone-aanvallen
zijn concrete dreigingen voor ketens. Zo is er bij alle door ons
beschouwde ketens sprake van technologie die op afstand
kan worden bediend via internet door een derde partij, zoals
klimaatregelaars en sorteersystemen. Deze afstandsbediening is
veelal kwetsbaar voor digitale inbreuken van buitenaf. Dit maakt
dergelijke technologie en het securitybeleid van ketenpartners
die toegang hebben tot deze technologie een kwetsbaarheid
voor de keten. Ook valt het op dat de medewerkers van de
bedrijven een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van
cyberincidenten en -criminaliteit in de keten. Mogelijk wordt dit
veroorzaakt door onveilig gedrag, gemakzucht en een gebrek
aan kennis bij medewerkers over dreigingen en kwetsbaarheden.
Er zijn tevens belangrijke lessen opgehaald bij de bedrijven
die wij interviewden. Zo is het in het kader van cyberketenweerbaarheid van belang dat bedrijven hun cyberveiligheid
op orde hebben. De onderzochte bedrijven investeren daarin
door onder meer technische beveiliging en procedures voor
werknemers. Ook zijn investeringen in de cyberveiligheid tussen
schakels en de keten als geheel van belang. Bijvoorbeeld door
de eigen digitale infrastructuur gescheiden te houden van de
infrastructuur van ketenpartners. Over het algemeen worden
dergelijke maatregelen slechts sporadisch genomen door
de bedrijven die meededen aan dit onderzoek. Zo komt het
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Wij adviseren bovendien om actuele informatie over cyberrisico’s
toegankelijk te maken voor ketenbedrijven, met name bij
kleine bedrijven die beperkte middelen hebben om zichzelf te
beschermen en informatie in te winnen. Help ketens waar nodig
met het op orde brengen van hun interne cyberveiligheid, de
cyberveiligheid tussen schakels en de cyberveiligheid van keten
als geheel. Hierbij kan worden gedacht aan het beschikbaar
stellen van voorbeeldcontracten met leveranciers, het faciliteren
van (structureel) overleg tussen partners en ondersteuning van
de informatiedeling op ketenniveau.
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“

Als ik een grote organisatie zou willen aanvallen
doe ik dat niet direct. Daar gebruik ik
kleine leveranciers voor.
(cybersecurityexpert)
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INLEIDING
1.1

Achtergrond

1.2 Aanleiding

Cyber-gerelateerde risico’s maken een opmars binnen
ketens (Allianz Risk Barometer, 2019). Organisaties zijn voor
de continuïteit en veiligheid steeds meer afhankelijk van
een netwerk van aanbieders waar ze soms wel en soms niet
een contract mee hebben. (Risico)management op al die
afhankelijkheden in de gehele keten wordt dan ook steeds
belangrijker (NCSC Onderzoeksagenda 2019-2022). Een
keten, of een supply chain, is volgens Urciuoli (2015) een
verzameling organisaties die een virtueel netwerk delen waar
producten, diensten, informatie en geld doorheen stroomt,
beweegt en wordt uitgewisseld. Deze organisaties zijn dus met
elkaar verbonden door die stroming. Accenture (2019) schat
dat in de komende vijf jaar ongeveer een kwart van de totale
schade bij bedrijven die wordt geleden door cybercriminaliteit,
veroorzaakt zal worden door ketenaanvallen (i.e. een aanval via
meerdere systemen en/of organisaties; NCSC CSBN-3, 2013.
p.114). Infradata (2019) noemt ketenaanvallen zelfs de grootste
cyberdreiging voor 2019. Bovendien stelt Deloitte (2013) dat
het risico dat komt van ketenpartners door cybersecurity
professionals als grootste cyberrisico wordt gezien.
Daartegenover zijn slechts 29% van de bedrijven wereldwijd
voldoende geïnformeerd over de cyberbeveiligingsstrategie van
hun ketenpartners (Accenture, 2019).

Het is duidelijk dat ketens vatbaar zijn voor cyberincidenten
en dat er keten-gerelateerde dreigingen, kwetsbaarheden en
geleerde lessen zijn te identificeren. Onderzoek naar cyberketenweerbaarheid (i.e. cyberweerbaarheid in ketens van
bedrijven) is echter schaars (e.g. Khan & Estay, 2015; Ghadge
et al., 2019; Collier et al., 2019). Zo pleiten Khan en Estay (2015)
voor meer casestudies om de prevalentie, detectie en reactie
op cyberincidenten in ketens beter te begrijpen. Hoewel
cyberincidenten die zich manifesteren in de keten dus wordt
erkend als actueel probleem, is er nog weinig bekend over die
risico’s en hoe organisaties daar weerstaand tegen bieden.
Door dit gebrek aan kennis zijn overheidspartijen en andere
stakeholders beperkt in diens advisering en het ontwikkelen
van beleid. Daarom hebben MKB Nederland en het Ministerie
van Justitie en Veiligheid opdracht gegeven aan het lectoraat
cybersecurity in het mkb van de Haagse Hogeschool voor een
verkennende studie naar cyber-ketenweerbaarheid op basis van
casusonderzoek.

1.3 Doelstelling
Het doel van dit verkennend onderzoek is het krijgen van
meer inzicht in het fenomeen van cyber-ketenweerbaarheid in
verschillende economische sectoren om daarmee de overheid te
ondersteunen in advisering en ontwikkeling van beleid. Cyberketenweerbaarheid is hierin geoperationaliseerd in termen van
keten-gerelateerde dreigingen, kwetsbaarheden en geleerde
lessen. Tevens wordt beoogd relevante aanknopingspunten voor
vervolgonderzoek te identificeren.

Dergelijke cijfers reflecteren de centrale rol van het digitale
domein in ketens. Management in de keten is niet mogelijk
zonder adequate IT-systemen. Bovendien worden ketens steeds
meer afhankelijk van elektronische systemen en informatie
voor onder meer het aankopen, bezorgen en inventariseren van
producten of diensten (Gunasekaran & Ngai, 2004; Hughes et al.,
2008; Levary, 2000). Via de ICT-systemen bieden leveranciers
toegang tot andere bedrijven in de keten en vormen daarmee
een risico voor de cyberweerbaarheid van de keten (Davis,
2015; Krebs, 2014). Gehackte kleine bedrijven als toeleverancier
van grotere ketenpartners kunnen ook die grotere bedrijven
besmetten1. Het mkb vormt veelal de zwakste schakel in de
ketenveiligheid, omdat ze zich niet kunnen veroorloven om de
nodige maatregelen te treffen of daar niet de juiste expertise
voor hebben (Finch, 2004; Radanliev et al., 2019).

1

1.4 Onderzoeksvragen
In navolging van de doelstelling staan de volgende twee
onderzoeksvragen centraal in deze studie:
1. Welke cyberspecifieke dreigingen ontstaan bij ketens en
welke kwetsbaarheden spelen daarbij een rol?
2. Wat zijn geleerde lessen bij het voorkomen en bestrijden van
cyberincidenten gerelateerd aan het opereren in een keten?

https://nos.nl/artikel/2344398-overheid-waarschuwt-bedrijven-niet-altijd-bij-hack.html
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1.5 Methode

1.6 Leeswijzer

De onderzoeksmethode was een kwalitatief casusonderzoek.
Wij hanteren deze methode in navolging van Khan en Estay
(2015), die pleiten voor meer casusonderzoek in verschillende
industriële sectoren. De onderzoeksvragen zijn beantwoord
aan de hand van literatuuronderzoek en interviews. Het
literatuuronderzoek geeft duiding aan de resultaten van de
interviews en is gebruikt ter ondersteuning bij het ontwikkelen
van het interviewprotocol. In overleg met de stuurgroep2
is gekozen om de interviews uit te voeren in drie sectoren:
agrarisch, sierteelt en handel3. Deze sectoren zijn gekozen op
basis van relevantie en praktische overwegingen. We hebben
het onderzoek gericht op enkele specifieke bedrijven (i.e.
casussen) binnen die sectoren. De bedrijven zijn binnen hun
sector geschakeld (als afnemer en leverancier) en vormen
daarmee een keten.

Om te beginnen wordt relevante literatuur met betrekking
tot cyber-ketenweerbaarheid besproken in hoofdstuk 2.
Hierna worden in hoofdstuk 3 de resultaten van de interviews
beschreven aan de hand van de twee onderzoeksvragen,
waarbij onderscheidt wordt gemaakt tussen de drie sectoren.
Vervolgens worden de resultaten van de literatuurstudie en
de interviews in de discussie vanuit een breder perspectief
beschouwd (hoofdstuk 4). Na een conclusie volgen in
hoofdstuk 5 de aanbevelingen voor advisering en beleid
en vervolgonderzoek.

2	De stuurgroep refereert naar de verzameling partijen die verantwoordelijk zijn voor beslissingen over de inhoud en management van dit
onderzoek. De stuurgroep bestaat uit het ministerie van Justitie en Veiligheid, MKB-NL en het Digital Trust Centre.
3	De agrarische sector levert grondstoffen en voedsel, met als onderdelen onder meer akkerbouw en veeteelt. Sierteelt is de teelt van
siergewassen, zoals snijbloemen en potplanten. De sector handel verwijst naar de groot- en detailhandel, wat in dit onderzoek betrekking
heeft op het leveren van diensten en/of goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument.
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2. LITERATUURONDERZOEK
In dit theoretisch kader worden enkele relevante thema’s
uitgelicht op basis van de literatuur. Hierbij staan de
onderwerpen weerbaarheid, dreigingen, kwetsbaarheden en
geleerde lessen op het gebied van cyberweerbaarheid in ketens
centraal.

2.2 Cyber-ketenweerbaarheid
2.2.1 Weerbaarheid

2.1 Ketens
2.1.1 Definitie

Ketens verbinden bedrijven onderling door een stroming
van producten, diensten, informatie en geld. Ketens hebben
een aantal eigenschappen (Van Ruijven, 2018). Zo wordt
een onderscheid gemaakt tussen volgordelijke of nietvolgordelijke ketens. In andere woorden, een keten is hetzij
een aaneenschakeling van volgordelijke stappen, hetzij een
verzameling van stappen die in verschillende volgordes
doorlopen kan worden. Ook hybride vormen komen voor, waarin
bepaalde schakels van een keten een vaste volgorde kennen
en andere niet. Een tweede onderscheid wordt gemaakt in
de mate van informatie-uitwisseling en samenwerking tussen
ketenorganisaties (geïntegreerd of gedistribueerd). Een derde
eigenschap van ketens heeft betrekking op de mate waarin de
schakels van een keten gelijksoortig (homogeen) of verschillend
(heterogeen) zijn. Ten vierde benoemt de auteur een onderscheid
in transparant of in-transparante ketens. Dit betreft de mate
waarin ketenorganisaties de keten kunnen overzien en de
kwaliteit, kwetsbaarheid of weerbaarheid van ketenpartners en/
of de keten als geheel kunnen beoordelen. Ten slotte kan er
sprake zijn van dominantie van publiek belang of privaat belang.
Naast de eigenschappen van ketens, is ook de positie van een
bedrijf in een keten van belang. Een keten is op het niveau van
organisaties op verschillende manieren te conceptualiseren.
Zo kan bijvoorbeeld een onderscheid worden gemaakt
tussen afnemers en leveranciers. De leveranciers bedienen
logischerwijs de afnemers. De afnemer stelt doorgaans de eisen
omtrent de levering. In veel gevallen is een ketenorganisatie
zowel afnemer als leverancier (Van Ruijven & Keijser, 2017).

2.1.2 Soorten ketens

Van Ruijven en Keijser (2017) maken een onderscheid tussen
toeleveringsketens (uitwisseling van producten, diensten of
geld) en informatieketens. In informatieketens wordt informatie
uitgewisseld, vaak om bedrijfsprocessen die onderdeel uitmaken
van een toeleveringsketen aan te sturen of te controleren. Soms
gebeurt dat door middel van een keteninformatiesysteem. Door
digitalisering raken bedrijfsprocessen en informatievoorziening
echter zo met elkaar verweven dat het onderscheid tussen toe
leveringsketens en informatieketens steeds minder betekenisvol
wordt. Meer relevant is de cyber-fysieke infrastructuur die de
keten dient. Hiervoor wordt in de literatuur in sommige gevallen
de term cyberketen gebruikt: een netwerk van IT-infrastructuur
die gebruikt wordt voor het verbinden, ontwikkelen en delen van
data in een netwerk (Smith et al., 2007).

9

Onderzoek naar weerbaarheid is toegenomen in de laatste
jaren. Hoewel er verschillende perspectieven en definities van
het begrip weerbaarheid zijn in de literatuur (e.g. Van der Beek
& Schraagen, 2015; Hollnagel, 2011), heeft weerbaarheid in alle
gevallen betrekking op het vermogen om het functioneren aan te
passen. Volgens Christopher en Peck (2004) betekent weerbaar
zijn dat een systeem in staat is om te herstellen naar de originele
staat of te veranderen naar een nieuwe, meer wenselijke staat
na een verstoring. In andere gevallen wordt weerbaarheid
opgesplitst in een aantal componenten. Zo stelt Hollnagel
(2015) dat er vier vaardigheden nodig zijn voor het vertonen van
weerbaarheid:
● De vaardigheid om te anticiperen. Weet wat te verwachten,
ofwel het in staat zijn om te anticiperen op ontwikkelingen in
de toekomst.
● De vaardigheid om te detecteren. Weet waar te kijken.
In staat zijn om dreigingen van binnen en buiten af te
detecteren.
● De vaardigheid om te reageren. Weet wat te doen. Dit
is het vermogen om in staat te zijn om te reageren op
veranderingen en verstoringen door middel van geplande
acties of het aanpassen van het functioneren.
● De vaardigheid om te leren. Weet wat er is gebeurd, ofwel
het in staat zijn om de juiste lessen te trekken uit de juiste
ervaringen.
De weerbaarheid van een systeem is dus afhankelijk van de
mate waarin het deze vaardigheden beheerst. Verschillende
auteurs rapporteren iets vergelijkbaars. De NIST stelt dat er vijf
functies zijn: identificeren, beschermen, detecteren, reageren
en herstellen. De National Academy of Sciences (NAS; 2012)
heeft het over vier fasen: 1) het leggen van de basis om de
beschikbaarheid en functionaliteit van de operatie te behouden
tijdens een verstoring (plannen/voorbereiden), 2) het behouden
van de beschikbaarheid en functionaliteit van de operatie tijdens
het reageren op de verstoring (absorberen), 3) herstellen van de
functionaliteit en normale kwaliteit van de operatie (herstellen)
en 4) reconfigureren van protocollen en functionaliteiten
(aanpassen).
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2.2.2 Cyberweerbaarheid

Cyberweerbaarheid is het concept van weerbaarheid toegepast
op het digitale domein: het vermogen van een systeem om
het functioneren aan te passen bij een cyberdreiging. De
componenten van weerbaarheid – zoals beschreven door onder
meer Hollnagel (2015) en de National Academy of Sciences
(2012) – gelden daarbij ook (e.g. Van der Kleij & Leukfeldt, 2018;
Linkov et al., 2013; Collier et al., 2019). Cyberweerbaarheid gaat
verder dan enkel het managen van risico. Cyberdreigingen
ontwikkelen zich snel, zijn onvoorspelbaar en onzeker: niet alle
dreigingen kunnen in acht genomen worden (Collier et al., 2019).
Risico-gebaseerde strategieën zijn echter het meest effectief
als de dreigingen bekend zijn (Musman et al., 2019). Het gebrek
aan data over cyberdreigingen – in het bijzonder in het geval van
ketens – speelt daarbij ook een rol (Fiksel et al., 2015). Bovendien
is het praktisch onmogelijk om elk component van een complex
systeem als een keten grondig te screenen en te analyseren op
risico (Collier et al., 2019). Bij risicomanagement probeert men
dus de risico’s zoveel mogelijk te beperken; het concept van
weerbaarheid accepteert dat een incident gaat gebeuren en
richt zich op het aanpassen aan dat besef.
Van der Kleij en Leukfeldt (2018) beargumenteren dat
cyberweerbaarheid, naast de technische aspecten, een sterk
gedragsmatige component heeft en voor een groot deel wordt
bepaald door de individuele werknemers. Werknemers zijn
immers degene die met hun gedrag en vaardigheden bijdragen
aan het (on)vermogen om weerbaar te zijn. Veel cyberaanvallers
maken misbruik van het gedrag van de werknemers en
bovendien zijn werknemers veelal betrokken bij interne
incidenten als datalekken (Leukfeldt et al, 2017; Young et al., 2018;
Autoriteit Persoonsgegevens, 2018; Cyberveiligheidmonitor,
2019). Veiligheidsmaatregelen worden beschouwd als iets dat
wel in orde moet zijn en bij een gebrek mogelijk schadelijke
gevolgen kan hebben, maar waar men zich niet al te druk over
moet maken (Hassenzahl, Diefenbach & Goritz, 2010; IBM, 2014).
Mensen worden dan ook vaak beschreven als een belangrijke
schakel bij het weerbaar zijn tegen cyberincidenten (Leukfeldt,
2017).

2.2.3 Cyber-ketenweerbaarheid

Cyber-ketenweerbaarheid is op haar beurt het concept van
cyberweerbaarheid toegepast op een keten: het vermogen
van ketens om zich te beschermen tegen cyberdreigingen, te
herstellen van incidenten en zich voortdurend aan te passen
aan een veranderend dreigingslandschap (Van Ruijven & Keijser,
2017). Cyberweerbaarheid in de keten komt tot stand op het
niveau van individuele ketenorganisaties en op het ketenniveau.
Op het ketenorganisatieniveau is het van belang dat de
organisatie voldoende beschermd is en ze de afhankelijkheid van
andere ketenorganisaties beheerst. Omdat producten, diensten,
informatie of geld vaak alleen worden geleverd als een gehele
keten functioneert, is de weerbaarheid van elke individuele
ketenorganisatie van groot belang. Op het ketenniveau is het van
belang dat er inzicht bestaat in de kwetsbaarheden en risico’s
van de keten als geheel en dat bescherming, waar nodig, over de
gehele keten wordt afgedekt.

DE HAAGSE HOGESCHOOL

2.3 Dreigingen en risico’s
Cyberdreigingen in de context van ketens zijn dreigingen die
hun oorsprong hebben in het digitale domein en een gevaar
vormen voor de keten en diens operatie (Van Ruijven & Keijser,
2017). Ook niet-digitale dreigingen die een invloed hebben op
het functioneren en de digitale veiligheid van een keten, zoals
natuurrampen, kunnen beschouwd worden als cyberrisico’s
(Ghadge et al. 2019). Ghadge et al. (2019) opperen vijf typen
cyberdreigingen voor ketens:
● Fysieke dreigingen: Verstoringen van fysieke infrastructuur.
Zo erkennen meerdere auteurs de rol van natuurrampen als
cyberrisico (e.g. Boyes, 2015; Smith et al., 2007).
● Uitval van systemen of bronnen, bijvoorbeeld door het niet
uitvoeren van updates.
● Indirecte aanval. Bij een indirecte aanval wordt er gebruik
gemaakt van een lokmiddel om het systeem in te komen,
zoals een virus of phishing.
● Directe aanval, zoals een hack, DDOS-aanval en
bedrijfsspionage. Een dergelijke aanval kan ook een
faciliterende rol hebben voor offline criminaliteit. Denk
hierbij aan de manipulatie van online bestellingen, het
uitschakelen van camera’s en het verkrijgen van informatie
over logistieke routes (Urciuoli et al., 2013).
● Insider threat. Een insider is een werknemer of ander
vertrouwd persoon die toegang heeft tot het netwerk,
systeem of data van een organisatie (Capelli et al, 2012).
Een insider vormt een dreiging wanneer diegene bewust of
onbewust schade toebrengt aan informatiesystemen van
diens organisatie, bijvoorbeeld voor persoonlijk financieel
gewin.
De dreigingen kunnen zich volgens Ghadge et al. (2019) bevinden
op drie niveaus: ICT-systemen in ketens, organisaties in ketens of
ketens in het algemeen. Van Ruijven (2018) maakt dit onderscheid
ook en rapporteert de volgende specifieke keten-gerelateerde
dreigingen (Tabel 1).

Tabel 1. Keten-gerelateerde dreigingen (Van Ruijven, 2018)
Niveau

Keten-gerelateerde dreiging als gevolg van
digitalisering

(ICT en OT)
systemen

• Misbruik externe toegankelijkheid systemen
• (Moedwillige) foutieve informatiebewerking
• Misconfiguratie of manipulatie van systemen of
processen (backdoors, vervalsing, etc.)
• Oneigenlijke toegang of aantasting van
keteninformatiesystemen

Organisaties • Kwetsbaarheden bij leveranciers
• Gebrekkige bescherming gezamenlijke informatie en
systemen door onduidelijkheden ten aanzien van rollen
en verantwoordelijkheden
• ‘High target profile’ ketenpartners
Ketens
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• Gezamenlijke afhankelijkheden
• Zwakke schakels
• Onvolledig dreigingsbeeld door verspreiding van
informatie
• Onvoldoende bescherming door negatieve externaliteiten
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De dreigingen hebben als risico onder meer financiële schade,
reputatieschade en gezondheidsschade bij burgers. Volgens
Ghadge et al. (2019) is er een gebrek aan onderzoek naar de
primaire effecten van een cyberincident op werknemers en de
duurzaamheid van een organisatie.

verschillende bronnen en de afhankelijkheid van globale
leveringsbronnen een invloed hebben op de blootstelling aan
risico. Bovendien kan het verspreiden van informatie worden
beschouwd als ketenkwetsbaarheid: als er geen informatie wordt
gedeeld, is er geen totaalbeeld beschikbaar (Pettit et al., 2010).

2.4.2 Cyberkwetsbaarheden

2.4 Kwetsbaarheden
2.4.1 Algemene kwetsbaarheden

Welke dreigingen relevant zijn voor een keten, hangt af van de
keten en diens kwetsbaarheden (Van Ruijven & Keijser, 2017).
Generieke kwetsbaarheden van ketens gelden ook voor het
cyberdomein (e.g. Van Ruijven & Keijser, 2017; Linkov & Kott,
2019). Zo identificeren Stecke en Kumar (2009) vier algemene
veroorzakers van kwetsbaarheid in de keten:
● Aantal punten van blootstelling. Alle schakels in de keten
van een product of dienst geven blootstelling aan risico’s.
Met name zwakke schakels vormen daarbij een risico,
omdat veel ketens verstoord raken bij uitval van één schakel:
de keten is zo sterk als diens zwakste schakel (Pettit et al.,
2010).
● Afstand/tijd. Hoe groter de afstand of tijd dat een product
moet afleggen, hoe groter het risico.
● Flexibiliteit. Een klein aantal leveranciers betekent een
grote afhankelijkheid van die leveranciers. Verstoring bij
die leveranciers kan daardoor een grote impact hebben op
de bedrijfsvoering. Aan de andere kant creëert een groter
aantal leveranciers ook een groter oppervlakte voor risico.
● Overtolligheid. Vaak besparen bedrijven geld door in
te leveren op buffers, zoals het hebben van een ruime
productinventaris. Dit vergroot echter de kwetsbaarheid
van bedrijven: bij een onverwachte verstoring van
ketensystemen- of processen, zoals een uitzonderlijk
hoge belangstelling in een bepaald product, is er geen
alternatief beschikbaar.
Wagner en Bode (2006) stellen dat de afhankelijkheid van klanten
en leveranciers, de mate waarin een keten gebruik maakt van

11

Wat betreft cyberkwetsbaarheden (i.e. kwetsbaarheden op
het gebied van cyberveiligheid) in de keten, spreken Ghadge
et al. (2019) van Points of Penetration (PoP). Dit zijn kwetsbare
punten vanuit waar de dreigingen ontstaan. Zij stellen in hun
literatuuronderzoek dat er drie categorieën zijn: technische
PoPs, menselijke PoPs en fysieke PoPs. Een voorbeeld van een
technische cyberkwetsbaarheid van ketens zijn interfaces (Van
Ruijven & Keijser, 2017). Interfaces vormen de infrastructuur
waarmee ketenorganisaties informatie uitwisselen. Deze zijn
potentieel kwetsbaar omdat ze per definitie in verbinding
staan met de buitenwereld. De tweede categorie, menselijke
PoPs, heeft betrekking op de menselijke factor in veiligheid.
Mensen worden doorgaans beschouwd als de zwakste schakel
in het weerbaar zijn tegen cyberincidenten (Leukfeldt, 2017).
De gebruiker vormt een ingang naar het netwerk, ongeacht
de technische maatregelen: alle mogelijke technische
maatregelen zullen een werknemer er niet van weerhouden om
zijn of haar wachtwoord te delen met een oplichter. Ten derde
kunnen fysieke objecten, zoals gebouwen en machines, een
kwetsbaarheid vormen voor cyberrisico’s. Het risico wordt
verhoogd wanneer organisaties gezamenlijk gebruik maken van
diensten en infrastructuur, zoals het geval is bij de afhankelijkheid
van elektriciteit, telecommunicatie en clouddiensten (Van Ruijven
& Keijser, 2017). Eventuele uitval heeft daardoor een grote
invloed op de keten.
Soortelijke resultaten worden ook beschreven door andere
auteurs. Zo stelt Boyes (2015) dat de cyberkwetsbaarheden van
ketens in vier categorieën ingedeeld kunnen worden: mensen,
processen, fysiek en technisch. Ook volgens Safa et al. (2017) zijn
mensen, technologie en processen de belangrijkste entiteiten in
cyberbeveiliging.
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2.5 Geleerde lessen
Van Ruijven (2018) stelt dat de capaciteiten (i.e. best practices
of geleerde lessen) voor cyberweerbaarheid in ketens in drie
categorieën opgedeeld kunnen worden: (1) capaciteiten gericht
op de interne cyberveiligheid van de schakels van een keten, (2)
capaciteiten gericht op de cyberveiligheid tussen de schakels
van een keten en (3) capaciteiten gericht op de cyberveiligheid
van een keten als geheel. Hieronder bespreken we deze
capaciteiten in meer detail.

2.5.1 Capaciteiten gericht op interne
cyberveiligheid van de schakels van een keten
De meest gebruikte methode om de cyberveiligheid
van ketenorganisaties vast te stellen, is het gebruik van
standaarden of baselines (Van Ruijven, 2018). De ISO-27000
is de bekendste standaard voor informatiebeveiliging. Het
belangrijkste aspect van het gebruik van standaarden voor de
weerbaarheid van ketens is dat ketenorganisaties in de context
van ketensamenwerking kunnen stellen dat ketenpartners
aan bepaalde standaarden moeten voldoen. Het gebruik
van standaarden leidt echter niet altijd tot vermindering van
risico of tot weerbare organisaties. Andere factoren, zoals de
juiste expertise hebben en het uitwisselen van informatie over
cyberveiligheid met ketenpartners, zijn ook van belang.

2.5.2 Capaciteiten gericht op cyberveiligheid
tussen schakels

Reeds genoemde literatuur maakt duidelijk dat de (cyber)
weerbaarheid van een systeem wordt beïnvloed door
verschillende factoren. Linkov en Kott (2019) beschrijven hoe
een aantal van dergelijke factoren, die gelijkenis vertonen met
de factoren geïdentificeerd door Stecke en Kumar (2009),
gemanaged kunnen worden om de cyberweerbaarheid van
complexe ketens te versterken.
● Manage de complexiteit. De weerbaarheid van een
systeem is sterk afhankelijk van de mate van complexiteit
tussen de schakels (Kott & Abdelzaher, 2014). Perrow
(1984) beschrijft dat het falen van systemen ontstaat uit
een hoge complexiteit, waardoor een schakel niet meer
kan anticiperen op een dreiging. Digitalisering en digitale
afhankelijkheden (zoals een computer die afhankelijk is
van een server) zorgt er met name voor dat ketens uit
steeds meer schakels bestaan en daarmee ook complexer
worden (Van Ruijven, 2018). Bovendien zorgt het voor meer
afhankelijkheid van ketenpartners. Het is belangrijk dat
organisaties in het risicomanagement rekening houden met
de digitale afhankelijkheden (Evans & Horsthemke, 2019).
Ben dus bekend met de schakels in de keten en ga nauwe
relaties aan met ketenpartners (Khan & Estay, 2015).
● Zorg voor meer bronnen. Meer capaciteit in bijvoorbeeld
het distributienetwerk verkleint de kans op verstoringen en
zorgt voor een snellere serviceherstel.
● Zorgt voor voldoende buffers, zoals additionele
transportcapaciteit en voldoende reserves om te
voorkomen dat een product uitverkoopt (Urciuoli, 2015).
Ook een diversificatie van (betrouwbare) leveranciers zorgt
voor een grotere flexibiliteit bij verstoringen (Urciuoli, 2015;
Linkov & Kott, 2019).
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Davis (2015) heeft een kader ontwikkeld van factoren die
bepalen in hoeverre een organisatie in staat is het risico te
beheersen dat voortkomt uit het opereren in een keten. Hierbij
identificeert de auteur tien factoren, waarvan er vier binnen de
directe invloedsfeer van de organisatie vallen (het opstellen van
cyberveiligheid eisen, de eisen in het inkoopproces integreren,
het toewijzen van resources om de eisen te realiseren, en
begrijpen hoe leveranciers tegemoetkomen aan de eisen) en zes
bij de ketenpartners (de eisen identificeren, de eisen vertalen
naar hun eigen leveranciers en inhoudelijk zorg dragen voor het
beoordelen van de effectiviteit van maatregelen, het cyberrisico
identificeren, relevante technologie en technologieleveranciers
identificeren en informatiebeveiliging organiseren).
Verder in de keten wordt het lastiger om informatieveiligheid te
verzekeren, maar een deel kan bereikt worden met pass-trough
clauses (eisen in het contract/Service Level Agreement met
de leverancier om te zorgen dat anderen in de keten dezelfde
maatregelen nemen als de leverancier zelf, in het geval dat de
leverancier de informatie deelt), technische benaderingen (zoals
digital rights management: wie kan de afnemers’ informatie
inzien en wat mag gekopieerd worden) en audits (Davis,
2015; Lewis e.a., 2014; Van Ruijven & Keijser, 2017). Supplier
assurence betekent dat een organisatie zich bezig houdt met de
cyberveiligheid van leveranciers. Dit kan variëren van het nagaan
of er een procedure is opgesteld tot het uitvoeren van audits
om te controleren of procedures worden gevolgd. Supplier
assurance begint met het stellen van eisen waar een organisatie
aan moet voldoen.
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2.5.3 Capaciteiten gericht op de
cyberveiligheid van een keten als geheel

Ketensamenwerking, ketenrisicobeheersing en ketenoefeningen
zijn centrale begrippen bij cyber-ketenweerbaarheid (Van Ruijven
& Keijser, 2017). Ketensamenwerking gaat over afstemming
over ketenaspecten op het ketenniveau, zoals het maken van
ketenafspraak en ketenoverleg. Samenwerking ten aanzien van
weerbaarheid over de gehele keten is met name nodig wanneer
er sprake is van een sterke ketenafhankelijkheid. Informatieuitwisseling is hier een belangrijk onderdeel van. Het delen van
informatie over ontwikkelingen, dreigingen en good practices
is essentieel om cyberveiligheid op peil te houden (Van Ruijven,
2018). Deze informatie, alsmede de relevante kwetsbaarheden,
kunnen aan het licht komen door het uitvoeren van een keten
oefening. Met dergelijke informatie kan een dreigingsbeeld
(ketenrisicoanalyse) ten aanzien van een keten worden
ontwikkeld, bijvoorbeeld in het geval van gezamenlijke diensten
en keteninformatiesystemen.
Van Ruijven en Keijser (2017) bieden een acht-stappen plan voor
ketensamenwerking op het gebied van cyberweerbaarheid:
1. Breng ketenorganisaties bij elkaar
2. Voer een dialoog over een basisniveau van cyberveiligheid
3. Zorg voor commitment voor (eerste stappen van)
samenwerking
4. Organiseer een ketenoefening
5. Begin met cyberveiligheid informatie-uitwisseling tussen
ketenorganisaties
6. Voer een ketenrisicoanalyse uit
7. Stel een roadmap op voor het vergroten van cyberketenweerbaarheid
8. Monitor cyber-ketenweerbaarheid

2.6 Resumé
Het theoretisch kader schetst een beeld van de huidige stand
van kennis op het gebied van cyberweerbaarheid in ketens. De
twee onderzoeksvragen zijn hierbij aan bod gekomen.
De eerste onderzoeksvraag betreft welke cyberdreigingen
ontstaan bij ketens en welke kwetsbaarheden daarbij een rol
spelen. Cyberdreigingen in de context van ketens zijn dreigingen
die hun oorsprong hebben in het digitale domein en een gevaar
vormen voor de keten en diens operatie. Deze dreigingen
kunnen zich op drie niveaus manifesteren: ICT-systemen (e.g.
misbruik externe toegankelijkheid systemen), organisaties (e.g.
kwetsbaarheden bij leveranciers) en de keten (e.g. gezamenlijke
afhankelijkheden). Dit onderscheid wordt door verschillende
auteurs gemaakt (Van Ruijven, 2018; Ghadge et al., 2019). Met
name menselijke en technische kwetsbaarheden spelen een
rol bij dergelijke dreigingen. Hoewel in de literatuur een vrij
helder beeld wordt geschetst van de risico’s op het gebied van
cyberweerbaarheid in ketens, zijn deze risico’s niet gelinkt aan
specifieke sectoren en is het onduidelijk of ketenpartijen er zicht
op hebben.
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De tweede onderzoeksvraag die centraal staat in deze studie
betreft de geleerde lessen bij het voorkomen en bestrijden van
cyberincidenten gerelateerd aan het opereren in een keten.
Door dit literatuuronderzoek zijn diverse capaciteiten (geleerde
lessen) geïdentificeerd. Zo maken Van Ruijven en Keijser (2017)
een onderscheid in interne capaciteiten, capaciteiten gericht op
cyberveiligheid tussen schakels en capaciteiten gericht op de
keten als geheel. Binnen die categorieën zijn specifieke geleerde
lessen te benoemen, zoals het gebruik van ISO-standaarden,
het managen van de complexiteit van ketens en het delen van
informatie met ketenpartners. Hoewel studies over dergelijke
capaciteiten waardevolle informatie bevatten, is het nog
onduidelijk welke maatregelen bedrijven uit specifieke sectoren
daadwerkelijk treffen en hoe de verschillende typen ketens hierin
van elkaar verschillen.
Samenvattend kan gesteld worden dat de literatuurstudie
relevante informatie heeft geïdentificeerd en de onderzoeks
vragen daarmee gedeeltelijk zijn beantwoord. Echter heeft de
literatuur met name betrekking op zaken die in het algemeen
(mogelijk) een rol spelen in ketens; niet zozeer op dreigingen,
kwetsbaarheden en capaciteiten die daadwerkelijk in beeld
zijn bij bedrijven uit specifieke sectoren en de mate waarin
dit verschilt of overeenkomt tussen ketens. Bovendien is er
in het algemeen nog beperkt onderzoek gedaan naar het
fenomeen cyberweerbaarheid in ketens. De interviews kunnen
dus de huidige stand van kennis aanvullen en versterken (zie
hoofdstuk 3).
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3. INZICHTEN UIT DE INTERVIEWS
De resultaten van de interviews worden beschreven aan de hand
van de twee onderzoeksvragen. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen de drie economische sectoren waar het
onderzoek heeft plaatsgevonden (ketens uit de agrarische
sector, sierteeltsector en sector handel). Bij elke sector is in een
tabel een overzicht van dreigingen, kwetsbaarheden en geleerde
lessen in de context van de keten te vinden. De geleerde lessen
zijn geordend op basis van de classificatie van Van Ruijven (2018),
zoals beschreven in het theoretisch kader (zie paragraaf 2.5).
Na elke tabel volgt een toelichting. In dit hoofdstuk worden dus
specifiek de resultaten beschreven die samenhangen met het
werken in ketenverband. Overige bevindingen, die niet specifiek
zijn terug te voeren op het werken in ketenverband, zijn buiten
beschouwing gelaten.

casussen hebben diepte-interviews plaatsgevonden met in
totaal 11 (cyber)securityexperts en vier professionals met een
managementfunctie. De ketens staan schematisch weergegeven
in Figuur 1, 2 en 3. Een overzicht van de bedrijven betrokken bij
dit onderzoek is te vinden in Tabel 3.

Leverancier
regelapparatuur

ICTdienstverlener

Varkensvoerbedrijf

ICTdienstverlener

Voedselleverancier

Figuur 1. Ketens agrarische sector.

3.1 Inleiding
ICTdienstverlener

Procedure

In samenspraak met de stuurgroep van dit onderzoek (bestaande
uit vertegenwoordigers van MKB Nederland, Ministerie van
Justitie en Veiligheid en het Digital Trust Centre) zijn de drie
sectoren geselecteerd die centraal staan in dit verkennende
onderzoek. De leden van de stuurgroep hebben vervolgens
contactpersonen aangeleverd binnen de drie sectoren. Via
de contactpersonen zijn specifieke bedrijven geworven voor
deelname aan dit onderzoek. De respondenten zijn hiermee
geworven aan de hand van convenience sampling. Convenience
sampling is een vorm van non-random sampling waarbij leden
van een doelpopulatie worden geselecteerd op basis van
bepaalde praktische eigenschappen, zoals toegankelijkheid
en beschikbaarheid (Etikan e.a., 2016). De respondenten zijn
per e-mail benaderd door het onderzoeksteam. Na een korte
introductie zijn de semigestructureerde interviews ingepland
op een tijdstip en locatie naar keuze van de respondenten.
In de meeste gevallen zijn de interviews, in verband met de
coronacrisis, via Microsoft Teams of Skype afgenomen door
de eerste en tweede auteur van dit onderzoek. De interviews
varieerden in duur van 40 minuten tot 90 minuten. Het
interviewprotocol is opgesteld op basis van de literatuurstudie,
praktische inzichten van het onderzoeksteam en input van een
technisch cybersecurity-expert (zie Bijlage I).

Respondenten

Vanwege de verkennende aard van het project en de beperkte
omvang van de opdracht is door de opdrachtgever, in
samenspraak met de onderzoekers, bepaald om het onderzoek
te richten op ten minste één keten uit drie verschillende
sectoren: de agrarische sector, de sierteeltsector en de sector
handel. In totaal waren er 12 casussen (i.e. bedrijf binnen
een keten) betrokken bij het onderzoek: vijf bedrijven uit de
agrarische sector (vormen twee ketens), vier bedrijven uit de
sierteeltsector (vormen één keten) en drie bedrijven uit de sector
handel (vormen één keten). Deze casussen zijn als afnemer en
leverancier geschakeld en vormen daarmee een keten. Bij de

ICTdienstverlener

Sierteelthandel

Kweker

Figuur 2. Keten sierteeltsector.

Logistiek
bedrijf

Logistiek
bedrijf

Elektronicahandel
Figuur 3. Keten sector handel.
Tabel 2. Overzicht van betrokken bedrijven en
respondenten.
Sector

Bedrijf

Functie respondent bij
bedrijf

Agrarisch

1. ICT-dienstverlener (2x)

Cybersecurityexpert (2x)

2.	Leverancier van regel
apparatuur

Management

3. Agrarisch varkensvoerbedrijf

Management

4. Voedselleverancier

Management

1. ICT-dienstverlener (2x)

Cybersecurityexpert (3x)

2. Sierteelthandel

Cybersecurityexpert (3x)

3. Kweker

Management

1. Elektronicahandel

Securityexpert

2. Logistiek bedrijf (2x)

Cybersecurityexpert (2x)

Sierteelt

Handel
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3.2 Agrarisch
In deze paragraaf zijn de resultaten beschreven van de interviews
gevoerd met casussen van de ketens uit de agrarische sector.
Tabel 3 geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten uit de
agrarische keten.

Tabel 3. Dreigingen, kwetsbaarheden en geleerde lessen
in de ketens uit de agrarische sector.
Dreigingen en kwetsbaarheden

Geleerde lessen

Dreigingen

Kwetsbaarheden

Interne cyberveiligheid

Cyberveiligheid tussen
schakels

Cyberveiligheid van keten
als geheel

Stepping stone-aanval

Afhankelijkheid van ICT

Trainen van eindgebruikers

Inschakelen van meldpunt

-

Onveilig gedrag

Apparatuur afsluiten van
internet

Gescheiden omgevingen

Ontbreken van contracten en
overleg over cyberveiligheid
Slechte ICT beveiliging bij
partners

3.2.1 Welke cyberspecifieke dreigingen
ontstaan bij ketens en welke kwetsbaarheden
spelen daarbij een rol?

opgevolgd. Bij 80% van de bedrijven in de agrarische sector is
de beveiliging dan ook niet op orde, zo is de ervaring van een
ICT-dienstverlener.

Dreigingen
Stepping stone-aanval

Ontbreken van contracten en overleg over
cyberveiligheid

Over het algemeen zijn installaties van agrarische bedrijven
(regelapparatuur) op afstand bestuurbaar en worden ze door
leveranciers beheerd, zoals bij het automatisch voeren van
dieren en het beheren van het klimaat in stallen. De apparaten
zijn daardoor gevoelig voor overname door kwaadwilligen via het
netwerk van leveranciers (stepping stone aanval). De beveiliging
van dergelijke apparaten is vaak ook niet voldoende, zo stelt een
ICT-dienstverlener.

Kwetsbaarheden
Afhankelijkheid van ICT

Installaties in de stallen van agrarische bedrijven zijn veelal
afhankelijk van ICT. Reeds genoemde voorbeelden zijn het
automatisch voeren van dieren en het regelen van klimaat in
stallen. Cyberveiligheid is dus van groot belang: als dergelijke
systemen uitvallen, krijgen de dieren bijvoorbeeld geen lucht
meer.

Cyberveiligheid is volgens respondenten betrokken bij dit
onderzoek geen onderwerp in het contract met ketenpartners.
Een leverancier van regelapparatuur geeft bijvoorbeeld aan
dat diens klanten geen eisen stellen omtrent cyberveiligheid.
In principe berust de samenwerking met partners voor een
groot deel op vertrouwen, aldus een cybersecurityexpert.
Het ontbreken van heldere afspraken gaat ten koste van de
cyberveiligheid, bijvoorbeeld doordat verantwoordelijkheden op
partners worden afgeschoven.

“

Het is de taak van de klant om
cyberveiligheid op orde te hebben.
(leverancier van apparatuur)

”

Onveilig gedrag

Volgens een ICT-dienstverlener zijn zuinigheid en een gebrek aan
kennis de twee voornaamste problemen in de agrarische sector
op het gebied van cyberveiligheid. Zo hebben eindgebruikers
geen besef van het potentiële risico dat zij vormen en besparen
agrarische bedrijven veelal op cyberveiligheid. Deze twee
factoren worden gevolgd door gemakzucht. Zo wordt er veel
op afstand gewerkt (een boer woont bijvoorbeeld niet altijd
naast diens stallen) en daarom is het handig als iedereen de
systemen kan bedienen. Door deze menselijke factoren vinden
er bijvoorbeeld geen (jaarlijkse) checks van de beveiliging plaats,
is er geen goed wachtwoordbeleid en worden adviezen van de
ICT-dienstverlener volgens de respondent vaker niet dan wel
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Naast de contracten, is er volgens respondenten ook slechts
sporadisch of geen contact tussen ketenpartners over
cyberveiligheid.

Slechte ICT beveiliging bij partners

Naast dat gebruikers in de sector onveilig gedrag vertonen, is
de apparatuur zelf vaak ook slecht beveiligd omdat de bedrijven
die de apparatuur leveren achterlopen op cyberveiligheid.
Dit verhoogt het risico dat kwaadwilligen op afstand toegang
kunnen krijgen tot de apparatuur.
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3.2.2 Wat zijn geleerde lessen bij het v
 oor
komen en bestrijden van cyberincidenten
gerelateerd aan het opereren in een keten?
Interne cyberveiligheid
Trainen van eindgebruikers

Het is volgens cybersecurityexperts belangrijk om uit te leggen
aan werknemers hoe ze zich moeten gedragen, zowel door
ICT-dienstverleners als door het management van agrarische
bedrijven zelf. Face-to-face communicatie is daarbij wenselijk.
Plan als ICT-dienstverlener bovendien sporadisch een dag in om
medewerkers van klanten (eindgebruikers) bij te scholen op het
gebied van cyberveiligheid.

Apparatuur afsluiten van internet

Sluit apparatuur die gebruikt wordt in de sector, zoals
regelapparatuur in de stallen, zoveel mogelijk af van internet om
de risico’s op incidenten te verkleinen, aldus een leverancier van
die apparatuur (verkleinen van de attack surface).

Cyberveiligheid tussen schakels
Inschakelen meldpunt

Als ICT-dienstverlener is het belangrijk om bereikbaar te zijn
voor meldingen van medewerkers van klanten. De klant heeft
hier geen kosten aan, maar het kan toch een hoop ellende
voorkomen, aldus een ICT-dienstverlener. De respondent merkt
echter dat er vooral bij jongeren (tot 30 jaar) angst en schaamte
heerst om te melden uit angst voor verlies van hun baan.

Gescheiden omgevingen

Het is van belang om de lokale apparatuur in de sector
gescheiden te houden van het netwerk van de leverancier van
die apparatuur, om te voorkomen dat kwaadwilligen toegang
kunnen krijgen tot het gehele lokale netwerk via de leverancier.

3.3 Sierteelt
In deze paragraaf zijn de resultaten beschreven van de interviews
gevoerd in de keten uit de sierteeltsector. Tabel 4 geeft een
overzicht van de belangrijkste resultaten uit de sierteeltketen.

Tabel 4. Dreigingen, kwetsbaarheden en geleerde lessen in de keten uit de sierteeltsector.
Dreigingen en kwetsbaarheden

Geleerde lessen

Dreigingen

Kwetsbaarheden

Interne cyberveiligheid

Cyberveiligheid tussen
schakels

Cyberveiligheid van keten
als geheel

Stepping stone-aanval

Afhankelijkheid van ICT

Leren van (potentiële)
incidenten

Gescheiden omgevingen

Dreigingsbeeld-afhankelijk
monitoren

Ransomware

Onveilig gedrag

Tweestapsverificatie

Contractuele
eisen en afspraken op het
gebied van cyberveiligheid

Keteninformatiesysteem

Ontbreken van contracten en
overleg over cyberveiligheid

Balans tussen contractuele
eisen en partnership

Slechte ICT beveiliging bij
partners

Informatie- stroom naar
kleine partners

Gebrekkige informatiestroom

Structureel overleg

Gebrek aan adequaat respons
en coördinatie bij security
incidenten

Vermijden van gedeelde
expertise

Gebrek aan initiatief vanuit ICTdienstverleners
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3.3.1 Welke cyberspecifieke dreigingen
ontstaan bij ketens en welke kwetsbaarheden
spelen daarbij een rol?

Ontbreken van contracten en overleg over
cyberveiligheid

Er vinden over het algemeen weinig (structurele) gesprekken
plaats met partnerbedrijven uit de sierteeltsector op het gebied
van cyberveiligheid. Ook is cyberveiligheid vaak geen onderdeel
in het contract met partners. Hierdoor is er geen zicht op
hoe andere partijen, zoals leveranciers van apparatuur, diens
cyberveiligheid hebben ingericht.

Dreigingen
Stepping stone-aanval

Systemen in de sector, zoals teelsystemen en klimaatsystemen,
worden over het algemeen aangestuurd door een logistiek
programma van een leverancier en zijn daarmee extern
toegankelijk. Het netwerk van die leveranciers vormt dus
een mogelijke ingang voor een cyberaanval. Naast de
beschikbaarheid van logistieke diensten en systemen, is ook de
data-integriteit van digitale platformen een belangrijk aspect in
de sector, zoals veilingwebsites. Ook daarbij is sprake van een
schakeling van bedrijven en verschillende netwerken, waardoor
een stepping stone-aanval mogelijk is.

“

Ransomware

(kweker)

”

Slechte ICT beveiliging bij partners

Een handelsbedrijf geeft aan dat een ransomware-aanval
circa één keer per jaar voorkomt, maar dat de responsplannen
daarvoor op orde zijn en ze er snel van herstellen. Verder geeft
een kweker aan bekend te zijn met twee gevallen waarbij de
logistieke systemen van collega-bedrijven (aangestuurd door
externe partijen) zijn getroffen door een ransomware-aanval.
Beide bedrijven hebben een bedrag betaald om de systemen
weer operationeel te krijgen.

Cybersecurityexperts zijn van mening dat risico’s met betrekking
tot het opereren in een keten groot zijn bij kleinere bedrijven
waarbij ICT niet de corebusiness is, zoals huurders van
panden, leveranciers van teelsystemen en transportbedrijven
verantwoordelijk voor de vracht van bloemen. Kleine bedrijven
richten volgens respondenten soms ook hun cyberveiligheid zelf
in (geen ICT-dienstverlener) of vertrouwen juist volledig op hun
ICT-dienstverlener. Effectieve samenwerking laat niet toe dat
bedrijven alle cyberrisico’s kunnen dekken die samenwerking
met zich meebrengt en bovendien heeft cyberveiligheid niet
altijd prioriteit, aldus een cybersecurityexpert.

Kwetsbaarheden
Afhankelijkheid van ICT

Interne logistieke processen binnen de sierteeltsector zijn
veelal geautomatiseerd en spelen een centrale rol bij de
bedrijfsvoering, aldus een kweker. Een voorbeeld is het
teelsysteem, bestaande uit rolcontainers die zich door
kwekerijen bewegen door middel van een robot die teelt van de
rijen kan afhalen en opduwen. De afhankelijkheid van dergelijke
systemen maakt dat eventuele incidenten grote gevolgen
hebben voor het bedrijf. Het uitvallen van logistieke systemen
wordt dan ook als grootste bedreiging gezien op het gebied van
cyberveiligheid door een kweker betrokken bij dit onderzoek.

Gebrekkige informatiestroom

Bedrijven uit de sector krijgen over het algemeen geen informatie
vanuit het NCSC, omdat de sierteelt geen vitale sector is. Het
NCSC houdt zich streng aan diens mandaat. Niet-vitale bedrijven
kunnen bij het DTC terecht, maar die informatie is niet voldoende,
aldus een cybersecurityexpert. Wel zijn er veel andere mogelijke
bronnen om informatie uit te halen, zoals het eigen netwerk.

Gebrek aan adequaat respons en coördinatie bij
security incidenten

Onveilig gedrag

Een kweker geeft aan dat er binnen de sector gemakzucht en
een gebrek aan prioriteit en kennis heerst op het gebied van
cyberveiligheid, met name bij kleine bedrijven die cyberveiligheid
zelf inrichten. Zo geven werknemers in eerste instantie
weerstand wanneer zij bijvoorbeeld het wachtwoord vaker
moeten veranderen.

“

Ondanks dat de sector
een inhaalslag maakt op dit gebied,
is cyberveiligheid nog het ondergeschoven
kindje, met name bij bedrijven
die alles zelf doen.
(kweker)

Wat gebeurt er daar met wachtwoorden
als een werknemer vertrekt?

”
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Een security incident is partner-overstijgend en het bedrijf
waar het incident plaatsvindt heeft dan een regiefunctie tussen
de partners, aldus een ICT-dienstverlener. In het geval van
een security incident is dan ook specialistische kennis nodig
in het regie domein. Dat ontbreekt soms echter omdat de
security officers van het bedrijf niet bereikbaar zijn. Dit kan de
coördinatie vanuit het bedrijf met de verschillende ketenpartners
belemmeren. Bovendien reageren ICT-dienstverleners zelf ook
niet altijd adequaat op security incidenten.

Gebrek aan initiatief vanuit ICT-dienstverleners in
verbeteren digitale veiligheid

Het is de taak van ICT-dienstverleners om initiatief te nemen
bij het verbeteren van de digitale veiligheid van klanten.
In de praktijk schort het daar nog geregeld aan, aldus een
ICT-dienstverlener. De klant moet dan vragen om bepaalde
verbeteringen en innovatie. Er moet echter wel ruimte zijn in
het contract met klanten om dergelijke veranderingen door te
kunnen en mogen voeren, aldus een respondent (zie ook 3.3.3).
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3.3.2 Wat zijn geleerde lessen bij het
voorkomen en bestrijden van cyberincidenten
gerelateerd aan het opereren in een keten?

“

Hoe meer kadering, hoe
minder innovatie. In principe ben je
ook wel gebonden aan de voorwaarden in
het contract, maar er is niet vaak
ruimte voor verbetering die je
graag zou willen doorvoeren.

Interne cyberveiligheid
Leren van (potentiële) incidenten

Gebruik incidenten, of bijna-incidenten, als leermiddel binnen
organisaties door het belang van cyberveiligheid uit te leggen
aan medewerkers en management. Met name bij de ‘oude garde’
heerst er vaak nog naïviteit op dit gebied, zo stelt een ICTdienstverlener.

(cybersecurityexpert)

”

Tweestapsverificatie

Zorg dat werknemers zich via diens telefoon moeten verifiëren
bij het inloggen op afstand in de systemen. Over het algemeen
is dat een goede beveiligingsstrategie bij het werken met het
netwerk van externe partijen, maar volgens een kweker hebben
veel leveranciers die maatregel nog niet vanwege de kosten.

Cyberveiligheid tussen schakels
Gescheiden omgevingen

Het is volgens cybersecurityprofessionals belangrijk dat
netwerken van verschillende bedrijven (externe leverancier en
intern netwerk) gescheiden blijven, zodat er niet direct toegang
kan worden verkregen tot het gehele netwerk. Beperk ook de
impact van een mogelijk incident door te werken met ‘blast
zones’, zodat een aanval niet uitspreidt.

Contractuele eisen en afspraken op het gebied van
cyberveiligheid

Stel als afnemer eisen aan toeleveranciers op het gebied van
cyberveiligheid. De AVG helpt daarin: bedrijven zijn eerder
geneigd zich aan de regels te houden. Werk bijvoorbeeld enkel
samen met toeleveranciers die voldoen aan de eisen van de
ISO, aldus een ICT-dienstverlener. Controleer ook of partners
aan die eisen voldoen in de vorm van audits. Leg als afnemer
ook bij aanvang van de samenwerking met ICT-dienstverleners
belangrijke zaken vast in het contract (Service Level Agreement),
zoals in welke gevallen een incident aangemerkt wordt als
hoge prioriteit en wat de klant in dat geval mag verwachten. Dit
verschilt tussen bedrijven: een vastgelopen printer kan voor een
bedrijf veel invloed hebben op de bedrijfsvoering, terwijl voor
een ander bedrijf printers geen rol spelen.

Balans contractuele eisen en partnership

Hoewel voorwaarden in het contract belangrijk zijn, is het
volgens een ICT-dienstverlener echter ook van belang dat
de relatie tussen ICT-dienstverlener en afnemer berust op
partnership. Veel afnemers zijn nog ‘klassiek denkend’. Dit houdt
in dat er vaak wordt vastgehouden aan strakke voorwaarden
uit het contract, waardoor er weinig ruimte voor verbetering en
innovatie is. Zorg dus voor voorwaardelijke en budget-technische
ruimte in het contract om veranderingen door te kunnen voeren
als ICT-dienstverlener. Het daadwerkelijk kwantificeren van deze
ruimte blijkt echter lastig in de praktijk.

Partnership heeft voornamelijk betrekking op vertrouwen:
gezamenlijk optreden en als leverancier betrokken raken bij
businessvraagstukken van de klant.

Informatiestroom naar kleine ketenpartners

Kleinere partijen in een keten hebben behoefte aan concrete
adviezen of maatregelen die ze kunnen nemen, zoals welke
vragen ze moeten stellen aan diens ICT-dienstverleners.
Maak een dergelijk houvast beschikbaar, zorg dat bedrijven
ontvankelijk zijn voor die informatie en daar vervolgens ook
op acteren, zo stelt een cybersecurityexpert. Niet alleen de
overheid, ook grote bedrijven hebben daar een taak in richting
hun ketenpartners. Zorg bovendien voor een automatische
informatiestroom van ICT-dienstverlener naar afnemer en vertaal
de informatie hierbij naar relevantie voor de afnemer.

Structureel overleg met partners

Zorg dat op vaste momenten overleg plaatsvindt met afnemers,
leveranciers en ICT-dienstverleners over actualiteiten en
potentiële incidenten, aldus een ICT-dienstverlener.

Vermijden van gedeelde expertise

Een afnemer kiest vaak voor een ICT-dienstverlener die
op een bepaald gebied gespecialiseerd is, waardoor grote
bedrijven vaak meerdere ICT-dienstverleners hebben. Dat is
vanuit de afnemer gezien ook aan te raden. Echter dienen de
ICT-dienstverleners wel samen te werken bij het bedienen
van de klant. Een factor die bijdraagt aan het succes van de
samenwerking tussen ICT-dienstverleners, is of de verschillende
dienstverleners gedeelde expertise hebben. Bij gedeelde
expertise is er namelijk sprake van competitie, wat een negatief
effect heeft op de samenwerking en dus voor de klant zelf.
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Cyberveiligheid van keten als geheel
Dreigingsbeeldafhankelijk monitoren

Keteninformatiesysteem

Werk met een keteninformatiesysteem waarin informatie van alle
ICT-dienstverleners wordt gedeeld (indien een klant meerdere
ICT-dienstverleners heeft). Op die manier is er overzicht en wordt
de detectie van risico’s sterker, wat belangrijk is om dreigingen af
te vangen.

Cyber-ketenweerbaarheid begint met de (technische)
basismaatregelen op orde te hebben. Vervolgens is het van
belang om dreigingsbeeldafhankelijk of risicoafhankelijk te
onderzoeken waar bedrijven op moeten monitoren, aldus
een ICT-dienstverlener. Generieke dreigingen zoals phishing
en ransomware gelden namelijk voor iedere organisatie; de
nuance ligt bij de specifieke kenmerken van een organisatie en
diens keten. Een bedrijf betrokken bij dit onderzoeker maakt
hierbij gebruik van een internettool om een rapportcijfer te
geven aan de cyberveiligheid van (ICT-)ketenpartners. Op die
manier kunnen ketenrisico’s inzichtelijk worden gemaakt. Een
inventarisatie van de risico’s geeft een feitelijke basis voor het
voeren van een gesprek met de risicogevallen.

3.4 Handel
In deze paragraaf zijn de resultaten beschreven van de interviews
gevoerd in de keten uit de sector handel. Tabel 5 geeft een
overzicht van de belangrijkste resultaten uit de handelsketen.

Tabel 5. Dreigingen, kwetsbaarheden en geleerde lessen in de keten uit de sector handel.
Dreigingen en kwetsbaarheden

Geleerde lessen

Dreigingen

Kwetsbaarheden

Interne cyberveiligheid

Cyberveiligheid tussen
schakels

Cyberveiligheid van keten
als geheel

Stepping stone-aanval

Afhankelijkheid van ICT

Intern ontwikkelen en
onderhouden van systemen

Gescheiden omgevingen

Dreigingsbeeldafhankelijk monitoren

Ransomware

Onveilig gedrag

Dekkende procedures

InformatiedelingContractuele eisen en
afspraken op het gebied van initiatieven
cyberveiligheid

Social engineering

Het ontbreken van contracten
en overleg over cyberveiligheid

Informatiestroom naar
kleine ketenpartners

Slechte ICT beveiliging bij
partners

Structureel overleg

Gebrekkige informatiestroom
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3.4.1 Welke cyberspecifieke dreigingen
ontstaan bij ketens en welke kwetsbaarheden
spelen daarbij een rol?
Dreigingen
Stepping stone-aanval

Relatief kleine ondernemingen die fungeren als leverancier
vormen een stepping stone, op basis waarvan aanvallen in de
keten kunnen plaatsvinden:

Kwetsbaarheden
Afhankelijkheid van ICT

Bij de aanmelding, sortering en levering van producten spelen
ICT-processen een centrale rol, zoals sorteersystemen in
distributiecentra en plansystemen voor de bezorging van
bestelde producten. Echter zijn dergelijke systemen niet altijd
ontwikkeld met het idee dat ze op internet aangesloten zouden
worden, aldus een cybersecurityexpert. Daarmee lopen ze achter
op het gebied van security en vormen ze een kwetsbaarheid.

Onveilig gedrag

“

Als ik een grote organisatie
zou willen aanvallen doe ik dat
niet direct. Daar gebruik ik
kleine leveranciers voor.
(cybersecurityexpert)

”

Systemen in de sector worden vaak ontwikkeld en onderhouden
door externe partijen, waardoor die partijen een mogelijke
ingang vormen.

Ransomware

Een respondent haalt een casus aan waarbij een externe
partij die verantwoordelijk is voor het beheren van het
planningssysteem van de bezorging van producten getroffen
werd door een ransomware besmetting. Dit had gevolgen
voor de businesscontinuïteit van het distributiecentrum. Het
distributiecentrum zelf is niet geraakt door die besmetting; de
omgeving van externe partijen zijn goed afgesloten van eigen
omgevingen.

Social engineering

Een logistiek bedrijf geeft aan veel te maken te krijgen met
phishing op het niveau van de eindgebruiker. Deze phishing
betreft in de meeste gevallen een mail namens een ‘directielid’
en is tot heden niet gerelateerd aan ketenpartners. Omgedraaid
is het wel eens voorgekomen dat een klant een phishing-mail
kreeg waarbij de naam van het bedrijf van respondent werd
gebruikt. Een respondent haalt ook een voorbeeld aan waarbij
diens bedrijf werd gebeld door iemand die zich voordeed als een
leverancier en een bestelling plaatste. Vervolgens is de bestelling
bezorgd bij criminelen.

Incidenten kunnen voorkomen worden als eindgebruikers
(werknemers) zich aan bestaande procedures houden, aldus een
respondent. Dreigingen uiten zich namelijk vaak op het niveau
van de eindgebruiker, zoals voorvallen van social engineering.
Medewerkers houden zich echter niet altijd aan de procedures,
waardoor er incidenten hebben plaatsgevonden bij een casus
betrokken bij dit onderzoek.

Slechte ICT beveiliging bij partners

Systemen en databases, zoals sorteer- en planningsystemen,
worden vaak ontwikkeld en onderhouden door externe partijen.
Dit betekent dat bedrijven afhankelijk zijn van de volwassenheid
op het gebied van cyberveiligheid van die externe partijen.

Het ontbreken van contracten en overleg over
cyberveiligheid

Respondenten geven aan dat er weinig controle is bij externe
partners over hoe zij diens cyberveiligheid inrichten. Zo zijn er
vaak geen eenduidige afspraken over cyberveiligheid in het
contract met leveranciers en vindt er slechts incidenteel overleg
plaats over dit onderwerp, aldus een cybersecurityexpert.

Gebrekkige informatiestroom

Een respondent geeft aan dat informatiedeling-initiatieven
vanuit de overheid het vaak niet halen omdat ze niet goed
aansluiten bij de behoeften van ondernemingen buiten de vitale
infrastructuur. Juist kleine partijen hebben concrete, werkbare
informatie nodig die vaak niet voorhanden is, zo is de mening van
een cybersecurityexpert. Logistieke bedrijven vallen ook niet
onder de vitale infrastructuur, waardoor zij beperkte informatie
krijgen vanuit de overheid. Dat is onbegrijpelijk, aangezien
dergelijke bedrijven een schat aan informatie bevatten over
Nederlandse burgers en een belangrijke schakel vormen in de
keten, aldus de cybersecurityexpert. Niet alleen de overheid,
ook grote ketenpartijen hebben een belangrijke rol in die
informatievoorziening richting hun partners.

20

DE HAAGSE HOGESCHOOL

ONDERZOEKSRAPPORTAGE CYBER-KETENWEERBAARHEID

3.4.2 Wat zijn geleerde lessen bij het
voorkomen en bestrijden van cyberincidenten
gerelateerd aan het opereren in een keten?

Structureel overleg

Interne cyberveiligheid
Intern ontwikkelen en onderhouden van systemen

Zoals eerder benoemd worden systemen en databases in de
sector vaak ontwikkeld en onderhouden door externe partijen.
Om minder afhankelijk te zijn van die partijen, geeft een logistiek
bedrijf aan dat diens bedrijf dergelijke processen in de toekomst
intern wil ontwikkelen en onderhouden.

Dekkende procedures

Zorg dat er intern procedures en protocollen bestaan voor
hoe werknemers zich moeten gedragen, zoals adequaat
wachtwoordmanagement. Zorg dat de procedures ook intern
gecommuniceerd worden en laat werknemers afspraken
ondertekenen. Dit kan onder meer voorkomen dat een bedrijf
slachtoffer wordt van social engineering.

Zoek als ketenpartner op het internet naar kwetsbaarheden
van klanten en leveranciers. Zo zijn er initiatieven die een
rapportcijfer geven aan de mate van security van bedrijven op
basis van openbare informatie. Dergelijke bevindingen kunnen
gebruikt worden om een risico-inschatting te maken.
Een retailer geeft aan dat er een structurele bijeenkomst is voor
beveiligingsverantwoordelijken uit de sector om informatie te
delen over ontwikkelingen en kennis over (cyber)criminaliteit.
Dit wordt als zeer nuttiger ervaren door de deelnemers. Een
dergelijke samenwerking is op basis van eigen netwerk en
initiatief ontstaan. Er is hierbij wel meer behoefte aan threat-intel,
aldus een respondent.

Volgens een logistiek bedrijf vormen ketenpartners geen direct
risico op het gebied van cybercriminaliteit omdat omgevingen
van partners volledig afgesloten zijn van de omgeving van het
distributiebedrijf. Soms komt het bijvoorbeeld echter voor
dat externe partijen technische infrastructuur hebben binnen
de vestiging van het distributiebedrijf. Test en controleer dan
of die infrastructuur gescheiden is van het eigen netwerk.
Laat bijvoorbeeld niet toe dat eigen software draait op de
werkstations van klanten of leveranciers.

3.5 Resumé

Contractuele eisen en afspraken op het gebied van
cyberveiligheid
Stel (strenge) contractuele eisen aan ketenpartners op het
gebied van cyberveiligheid. Zorg dat deze afspraken eenduidig
zijn, met name wie welke verantwoordelijkheden heeft. Buiten de
contractuele afspraken, is samenwerking altijd een kwestie van
vertrouwen, aldus een respondent.

Informatiestroom naar kleine ketenpartners

Volgens een cybersecurityexpert hebben kleine ketenpartners
weinig aan vage, algemene informatie:

Ondernemers willen weten
wat ze moeten doen.
(cybersecurityexpert)

Cyberveiligheid van keten als geheel
Dreigingsbeeldafhankelijk monitoren

Informatiedeling-initiatieven

Cyberveiligheid tussen schakels
Gescheiden omgevingen

“

Communiceer regelmatig met leveranciers over het gezamenlijk
herkennen en voorkomen van cybercriminaliteit. Het is
goed om te weten waar partners mee bezig zijn en waar ze
naartoe werken op het gebied van cyberveiligheid, aldus een
cybersecurityexpert.

”

Vertaal de informatie dus naar de doelgroep. Die taak berust niet
enkel bij de overheid; ook grote partijen hebben een regiefunctie.
Een relatief klein distributiecentrum geeft aan dat zij als kleinere
partij inderdaad kunnen leren van grote partijen uit de sector.
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In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de interviews
beschreven aan de hand van de twee onderzoeksvragen. Bij
elke keten is onderzocht welke dreigingen, kwetsbaarheden
en geleerde lessen van belang zijn in de context van cyberketenweerbaarheid. De resultaten zijn gebaseerd op de
input van (cyber)securityexperts en respondenten met een
managementfunctie werkende bij ICT-dienstverleners, afnemers
en toeleveranciers. In alle ketens zijn stepping stone-aanvallen
genoemd als keten-gerelateerde dreiging. Dergelijke aanvallen
zijn mogelijk doordat veel interne apparatuur in de sectoren
wordt aangestuurd of ontwikkeld door externe partijen. Dit
maakt bedrijven ook afhankelijk van kwetsbare ICT. Andere
veelvoorkomende kwetsbaarheden zijn zwakke schakels en
een gebrek aan contracten en overleg over cyberveiligheid.
Geleerde lessen zijn met name geïdentificeerd op het niveau van
de schakeling van bedrijven, zoals gescheiden omgevingen en
structureel overleg.
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4. DISCUSSIE EN CONCLUSIE
4.1 Discussie
Het doel van dit verkennend onderzoek was om meer inzicht
te krijgen in het fenomeen van cyber-ketenweerbaarheid in
verschillende economische sectoren om daarmee de overheid
te ondersteunen in advisering en het ontwikkelen van beleid.
Cyber-ketenweerbaarheid was hierin geoperationaliseerd
in termen van dreigingen, kwetsbaarheden en geleerde
lessen. Tevens werd beoogd relevante aanknopingspunten
voor vervolgonderzoek te identificeren. De volgende twee
onderzoeksvragen stonden centraal in dit onderzoek:
1. Welke cyberspecifieke dreigingen ontstaan bij ketens en
welke kwetsbaarheden spelen daarbij een rol?
2. Wat zijn geleerde lessen bij het voorkomen en bestrijden
van cyberincidenten in de keten?
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt
van literatuuronderzoek en diepte-interviews. De interviews zijn
gevoerd met (cyber)securityexperts en bestuursleden van in
totaal 12 bedrijven uit drie economische sectoren: vijf bedrijven
uit de agrarische sector (vormen twee ketens), vier bedrijven uit
de sierteeltsector (vormen één keten) en drie bedrijven uit de
sector handel (vormen één keten). Deze bedrijven zijn op een
bepaalde manier geschakeld binnen diens sector en vormen
daarmee een keten.
Het onderzoek laat zien dat er in elke keten keten-gerelateerde
dreigingen, kwetsbaarheden en geleerde lessen zijn. Met
name stepping stone-aanvallen zijn benoemd als concrete
dreiging door de respondenten. Zo is er in alle ketens sprake
van apparatuur dat wordt bediend door derde partijen en
daarmee een mogelijke ingang biedt tot het netwerk of de
operatie van een bedrijf, zoals teelsystemen in de sierteelt of
regelapparatuur in de agrarische sector. Maar ook ransomware
en social engineering-aanvallen worden gezien als dreigingen
voor de ketenweerbaarheid. De afhankelijkheid van ICT en
de cybersecurity van ketenpartners wordt gezien als een
belangrijke kwetsbaarheid. Genoemde keten-gerelateerde
dreigingen lijken zich name te manifesteren op het niveau van
de eindgebruiker, wat mogelijk wordt versterkt door cyber
onveilig gedrag veroorzaakt door gemakzucht en een gebrek
aan kennis. Daartegenover zijn er ook geleerde lessen aan ons
gemeld. Terugkerend thema ongeacht de sector is het belang
van onderlinge samenwerking op het gebied van cyberveiligheid,
zoals het stellen van contractuele eisen, het voeren van
structureel overleg en informatiedeling met ketenpartners,
met bijzondere aandacht voor de kleine bedrijven en ICTdienstverleners. Deze acties worden echter slechts in beperkte
mate uitgevoerd door de bedrijven: samenwerking berust voor
een groot deel op vertrouwen in de capaciteiten van anderen
en er is weinig zicht op hoe cyberveiligheid bij ketenpartners is
ingericht.

Enkele bevindingen uit de interviews komen overeen met het
literatuuronderzoek. Het belang van contractuele eisen op het
gebied van cyberveiligheid wordt ook benoemd door Davis
(2015). Een andere relevante overeenkomst is de kwetsbaarheid
bij eindgebruikers, zoals ook gevonden door Ghadge et al. (2019).
Verschillen met de literatuur zijn met name te verklaren door
de verkennende aard van het huidig onderzoek. Zo is er in dit
onderzoek weinig aandacht besteed aan de conceptualisering
van ketens, wat wel uitvoerig is beschreven door Van Ruijven
en Keijser (2017) en Van Ruijven (2018). Andersom is er in
de literatuur weinig bewijs gevonden over het belang van
partnership tussen klant en leverancier, de kwetsbaarheid van
vertrouwen en de rol van ICT-dienstverleners in ketenveiligheid;
zaken die in het huidig onderzoek prominent naar voren komen.
Een kanttekening bij dit onderzoek is dat een keten een
complex begrip is, waarbij op verschillende niveaus wordt
geacteerd. Zo zijn sommige kwetsbaarheden van toepassing
op ICT-dienstverleners, zoals het ontbreken van initiatief bij
het verbeteren van de digitale veiligheid bij de klant, terwijl
andere kwetsbaarheden gerelateerd zijn aan eindgebruikers
van bedrijven uit een sector, zoals onveilig gedrag. Daarnaast
zijn de onderzochte ketens niet representatief voor de gehele
sector en voor andere economische sectoren. Uitspraken en
implicaties zijn hierdoor beperkt tot de ketens betrokken bij dit
onderzoek. Dit verkennende onderzoek is dus een eerste stap
om zicht te krijgen op het fenomeen cyber-ketenweerbaarheid;
vervolgonderzoek is nodig om uitspraken te doen over de gehele
sector of andere ketens binnen de sector.
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4.2 Conclusie

Er zijn tevens geleerde lessen geïdentificeerd, voor de interne
cyberveiligheid, de cyberveiligheid tussen schakels en de
cyberveiligheid van keten als geheel. Echter lijken bedrijven nog
beperkt maatregelen te nemen om ketenrisico’s te dekken; met
name maatregelen die gericht zijn op de schakels en de keten als
geheel. Zo komt het onderwerp cyberveiligheid vaak niet terug
in contracten met leveranciers, blijft (structureel) overleg tussen
partners op dit gebied uit en is informatiedeling op ketenniveau
beperkt. Cyber-ketenweerbaarheid berust dus voor een groot
deel op het onderlinge vertrouwen dat de ketenpartners hun
digitale veiligheid op orde hebben. Wij vinden dit eerder een
kwetsbaarheid dan een aanbeveling.

Ketens verbinden bedrijven onderling door een stroming
van producten, diensten, informatie en geld. Uit de literatuur
blijkt dat ketens zijn te differentiëren aan de hand van een
aantal eigenschappen, zoals de volgordelijkheid, de mate
waarin de schakels van een keten gelijksoortig (homogeen) of
verschillend (heterogeen) zijn en de mate van transparantie.
In de literatuur worden dan ook veel verschillende soorten
ketens onderscheiden. Voor ketens in het algemeen is het van
belang dat zij cyberweerbaar zijn. Cyber-ketenweerbaarheid
betreft het vermogen van ketens om zich te beschermen
tegen cyberdreigingen, te herstellen van incidenten en
zich voortdurend aan te passen aan een veranderend
dreigingslandschap.
Uit ons onderzoek blijkt dat cyberdreigingen en kwetsbaarheden
die zich manifesteren in de keten in redelijke mate overeenkomen
tussen economische sectoren en verschillende ketens, hoewel
er ook specifieke dreigingen en kwetsbaarheden gelden. Het
opereren in een keten brengt echter wel nieuwe risico’s met zich
mee op het gebied van cyberveiligheid naast de al bestaande
cyberrisico’s voor de eigen bedrijfsvoering. Een stepping stoneaanval is zo’n dreiging die zich kan manifesteren in ketens. Dit
betreft het toegang krijgen tot de ICT-systemen van een grote
organisatie via de ICT-systemen van een kleinere organisatie.
Kwetsbaarheden zijn geïdentificeerd op zowel technisch als
menselijk vlak, zoals slechte ICT beveiliging bij ketenpartners en
onveilig gedrag van werknemers.
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Verschillen in genoemde dreigingen, kwetsbaarheden en
geleerde lessen tussen bedrijven zijn mogelijk te verklaren door
het type bedrijf en diens omvang, de volwassenheid van de
organisatie op ICT-gebied en de positie van een bedrijf in de
keten. Zo lijken met name ICT-dienstverleners en grote bedrijven
zicht te hebben en te handelen op keten-gerelateerde dreigingen
en kwetsbaarheden. Gezien de verkennende aard van deze
studie, is nader onderzoek echter nodig om bevindingen te
verstevigen.
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5. AANBEVELINGEN
Dit onderzoek vormde een eerste verkenning van het fenomeen
cyber-ketenweerbaarheid om daarmee overheidspartijen en
stakeholders in de keten concreet handelingsperspectief te
bieden wat betreft advisering en beleid. Hoewel er relevante
bevindingen zijn, is er nog veel onbekend. Op basis van deze
studie doen we daarom zowel aanbevelingen voor beleid
alsmede aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

aantal, namelijk niet representatief voor alle ketens, waardoor
het onduidelijk is in hoeverre de huidige resultaten gelden
voor ketens binnen en buiten de onderzochte sectoren. Neem
hierin ook het onderscheid in verschillende soorten ketens
mee, zoals geïdentificeerd in dit onderzoek (zie paragraaf 2.1).
Onderzoek bijvoorbeeld of keten-gerelateerde dreigingen
en kwetsbaarheden verschillen voor toeleveringsketens en
informatieketens.

5.1 Aanbevelingen voor beleid en
advisering

5.2.2 Bewerkstelligen van cyberveiligheid in de
samenwerking met leveranciers

Op basis van de literatuur en de door ons uitgevoerde interviews
zien wij de volgende mogelijkheden om de cyberweerbaarheid
van ketens te verbeteren.

5.1.1 Kennisoverdracht

Investeer in kennisoverdracht over dreigingen en
kwetsbaarheden in de keten. In de basis begint
ketenweerbaarheid met kennis over dreigingen, zoals stepping
stone-aanvallen, welke kwetsbaarheden dit risico versterken,
zoals onveilig gedrag van de eigen medewerkers en manieren
om deze dreigingen en kwetsbaarheden te verhelpen. Zorg dat
dergelijke actuele informatie op een toegankelijke manier wordt
ondergebracht bij ketenbedrijven, met name bij kleine bedrijven
die beperkte middelen hebben om zichzelf te beschermen en
informatie in te winnen.

5.1.2 Ondersteunen ketens

Help ketens met het op orde brengen van hun interne
cyberveiligheid, de cyberveiligheid tussen schakels en de
cyberveiligheid van keten als geheel. Hierbij kan worden
gedacht aan het beschikbaar stellen van voorbeeldcontracten
met leveranciers, het faciliteren van (structureel) overleg
tussen partners en ondersteuning van de informatiedeling op
ketenniveau via een informatiedelingsplatform. Betrek hierbij
ook grote ketenbedrijven; de taak voor het vergroten van
cyber-ketenweerbaarheid berust niet enkel bij de overheid. Wij
verwijzen hierbij ook naar het acht-stappenplan van Van Ruijven
en Keijser (2017; zie 2.5.3).

5.2 Aanbevelingen voor vervolg
onderzoek

Onderzoek hoe bedrijven cyberveiligheid (contractueel) kunnen
bewerkstelligen in de samenwerking met leveranciers (supplier
assurance). Zo is het de vraag welke eisen er in het contract
met partners gesteld moeten worden om risico’s voldoende af
te dekken en wat de rol van vertrouwen daarbij is. Focus hierbij
met name op kleine leveranciers of klanten - waarbij ICT niet de
corebusiness is - en welke vorm de samenwerking met dergelijke
partijen zou moeten hebben, aangezien die als risicovol worden
beschouwd voor de keten.

5.2.3 Rol van ICT-dienstverleners

Uit dit onderzoek komt naar voren dat ICT-dienstverleners als
leverancier een belangrijke rol spelen bij cyberveiligheid in de
keten. Het is echter nog onduidelijk hoe die rol precies bijdraagt
aan meer cyberweerbaarheid van de keten en hoe zich dit
verhoudt tot de taken die bedrijven zelf hebben op het gebied
van security. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de
verantwoordelijkheden van ICT-dienstverleners en afnemers van
deze diensten binnen de keten en hoe samenwerking tussen die
partijen efficiënt kan worden ingericht.

5.2.4 Nadere analyse op het fenomeen
stepping stone-aanval

Een belangrijke dreiging voor ketens is een stepping stoneaanval. Respondenten benoemen dat kleine ketenpartners
een ‘stepping stone’ kunnen zijn voor cybercriminelen om een
aanval uit te voeren op de keten. Dit fenomeen is echter verder
niet onderzocht. Zo is het niet duidelijk op welke manier een
ketenaanval via kleine ketenpartners plaatsvindt, in welke mate
een keten daar schade van ondervindt en hoe een dergelijke
aanval voorkomen kan worden. Meer kennis over dit onderwerp
kan gebruikt worden om ketens van bedrijven te versterken en
het risico op cyberincidenten te verkleinen.

Op basis van dit onderzoek doen wij de volgende aanbevelingen
voor vervolgonderzoek.

5.2.1 Onderzoek andere ketens of sectoren

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op ketengerelateerde dreigingen, kwetsbaarheden en geleerde lessen
op het gebied van cyberveiligheid binnen andere ketens in de
onderzochte sectoren of in andere economische sectoren. Dit is
nodig om de bevindingen van de huidige studie te verstevigen.
De huidige steekproef van ketens is, vanwege het geringe
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BIJLAGE I: INTERVIEWVRAGEN
1. Achtergrond

Kun je iets vertellen over je organisatie?
Wie zijn je leveranciers?

Wat is de expertise van je organisatie?

Welke fysieke infrastructuur heeft je organisatie?

Weet je of gebruik maakt van dezelfde ICT-producten en diensten als partners (gezamenlijk gebruik)?
Hoe wordt informatie intern en extern gedeeld?

Maak je gebruik van een keteninformatiesysteem?

2. Dreigingen en kwetsbaarheden

Wat zijn dreigingen/digitale dreigingen voor jouw bedrijfsvoering? Ben je van mening dat je daar
voldoende zicht op hebt?

Welke dreigingen brengen leveranciers met zich mee volgens jou?

Welke gevolgen kunnen de dreigingen hebben voor jouw organisatie?
Wat maakt jouw organisatie kwetsbaar voor cyberaanvallen?

Hebben er cyberincidenten plaatsgevonden bij jou organisatie?
Hoe is het incident precies gebeurd?

Wat was het effect van een incident op de bedrijfsvoering?
Ben je bekend met cyberincidenten bij andere bedrijven?

3. Geleerde lessen

Hoe houd je toezicht op leveranciers?

In hoeverre is er een cyberveiligheid beleid in jouw organisatie? Welke maatregelen neem je
momenteel? Ben je van plan in de toekomst nog andere maatregelen te treffen?
Welke afspraken hebben jullie gemaakt met externe partijen?

Hoe komen maatregelen die je neemt terug in het contract met de leverancier?
Is er sprake van ketensamenwerking- en afstemming? Zo ja, hoe ziet dat eruit?
Deel je informatie over cyberveiligheid met ketenpartners?

Hoe bepaal je de risico-positie tot elkaar? Denk aan: ‘mijn kwetsbaarheid is jouw risico’,
‘jouw risico’s is ook mijn risico’.

Hebben jullie zicht op hoe anderen hun security hebben georganiseerd?
Zo nee, In welke mate staat dit een gecoördineerde aanpak in de weg?

Is er sprake van een gecoördineerde aanpak van risico’s, bv. in de vorm van een

samenwerkingsverband? Hebben jullie regelmatig overleggen over de cyberveiligheid aanpak in de
keten?

Wat zijn lessons learned bij het voorkomen en bestrijden van cyberincidenten
in de keten?
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