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Uw gastheren

Didier Buytaert (Breemes)
Didier werkt sinds 2022 bij Breemes als Account Manager voor de regio’s
Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. Hij ondersteunt zijn
klanten technisch en commercieel in hun vragen en projecten. Zijn doel is altijd
om een goede lange termijn relatie op te bouwen met klanten en leveranciers.

Sjoerd van de Meerendonk (BMGRIP)
Sjoerd van de Meerendonk is mede-eigenaar van BMGRIP en SmartManSys. Hij
helpt organisaties bij het verbeteren van hun prestaties. Dit doet hij door ze te
ondersteunen bij het implementeren, beheren en verbeteren van integrale
managementsystemen. Cybersecurity is een belangrijk onderdeel van die
integrale aanpak. Als gekwalificeerd lead auditor is hij in staat om een
kwaliteitsmanagementsysteem ook op dit gebied te optimaliseren.



Deel 1: OT-security
• Wat is OT-security?

• Waarom OT-security?

• Afbakening OT

• OT versus IT
• Wet- & Regelgeving en standaarden

• Business case voor OT-security

Deel 2: OT security implementeren
• Voorbeelden van beveiligen OT-omgeving: Afvulmachine en windmolenpark

• Overzicht maatregelen voor beheersing OT-security

• Gouden regels bij implementatie OT-cybersecurity

• Wat is een OTS-MS?

• Conclusie

• Volgende stap
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Stellingen

• OT-security is een zaak van de ICT-afdeling

• OT-security gaat over techniek
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Antwoorden:

• OT-security is een zaak voor de gehele organisatie!

• OT-security gaat zowel over techniek, organisatie als bewustwording



Deel 1: OT-security
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Wat is OT-security?

Operational technology (OT):
De hard- en software die industriële apparatuur, activa en 
processen monitort of bestuurt. 

• Bijvoorbeeld: Industriële technologie die de motoren van een sluis bestuurt of 
de software die robots in een fabriek aanstuurt.

OT-security:
De combinatie van technische en organisatorische maatregelen 
die worden ingezet om industriële systemen en netwerken te 
beschermen tegen (cyber)aanvallen.

• Bijvoorbeeld: Toegangsrechten op een besturingssysteem gecombineerd met 
een opgeleide operator die gescreend is met een VOG.
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Waarom OT security?

Vanwege Cyber security threats

• Samenleving digitaliseert steeds verder

• Digitale dreiging door hackers steeds groter

• Zowel IT- als OT-omgevingen worden steeds kwetsbaarder

• Digitale weerbaarheid OT-omgevingen laat erg te wensen over
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Waarom OT-security?
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OT-security breaches:

• Nemen snel toe:
Ook in sectoren met vitale infrastructuur

• Komen uit verschillende hoeken:
staten, terroristen, hacktivisten, insiders

• Hebben verschillende doelen:
sabotage, spionage, verstoringen, uitval,
systeemmanipulatie 



Waarom OT-security?
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Voorbeelden van OT-security breaches

• Colonial Pipeline ransomware attack (May 7, 2021)

• Suffered a ransomware cyberattack that impacted 
computerized equipment managing the pipeline

• The Colonial Pipeline Company halted all pipeline 
operations to contain the attack

• Overseen by the FBI, the company paid the amount that
was asked by the hacker group (75 bitcoin or $4.4 million) 
within several hours



Waarom OT-security?
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Voorbeelden van OT-security breaches

• Universiteit Maastricht ransomware aanval 
(23 december 2019)

• Hackers kregen toegang tot het computernetwerk en hebben 
belangrijke systemen en gegevens versleuteld. Ook zijn 
onderzoeksgegevens buitgemaakt.

• De hackers hadden al enkele maanden toegang voordat zij
het netwerk versleutelde.

• Ook de back-ups waren versleuteld. Recovery derhalve niet
mogelijk zonder voor encryptiesleutels te betalen.



Waarom OT-security?
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Voorbeelden van OT-security breaches

• ABN Amro en Rabobank getroffen door DDoS aanval 
(24 mei 2018)

• Bij een DDoS-aanval (Distributed Denial of Service) maken hackers
een website, server of dienst  onbereikbaar. 

• Via een botnet (een netwerk van gehackte computers
met een centrale aansturing) wordt een netwerk, website, applicatie of 
dienst zo massaal bezocht dat deze crasht. De betreffende 
organisatie en haar klanten kunnen het systeem niet meer gebruiken.



Afbakening OT
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• Alle systemen in een ICS die met elkaar zijn 
verbonden en direct of indirect zorgdragen voor 
de aansturing van (kritieke) industriële 
systemen

• Voorbeelden: 
Productieomgevingen, kerncentrales, 
bruggen, sluizen 

 

ICS (Industrial Control System)



Afbakening OT
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Voorbeeld van 
een OT-omgeving

• Bedrijf met windmolenpark 

• Met corporate netwerk

• Verbonden met SCADA 
center en remote 
substations

• Met elkaar verbonden via 
het internet



OT versus IT
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OT

• Industriële automatisering

• Impact: 
Stilleggen of overnemen operationele 
technologie

• Productiestraten, kerncentrales, bruggen, 
sluizen

IT

• Kantoorautomatisering

• Impact: 
Datalekken of onbeschikbaarheid 
systemen en gegevens

• Administratieve systemen, ERP systemen, 
EPD’s



Wet- & regelgeving en standaarden

• Europese verordening machineproducten (begin 2023)
Clausule 1.1.9: Essentiële eisen omtrent cybersecurity 
Clausule 1.2.1 een aanvullende eis komen voor het beveiligen van met name de 
veiligheidsbesturing tegen corruptie. De fabrikant zal ervoor moeten zorgen dat
het ontwerp van zijn machine voldoet aan deze eisen, zodat gevaarlijke situaties 
door corruptie voorkomen worden.

• NIS 1 (WBNI) à NIS 2
NIS 2 verhoogt de cybersecurity-eisen door heel Europa en merkt meer organisaties 
aan als essentieel bedrijf. Het gaat om zo’n 160.000 organisaties over heel Europa. 
Bedrijven moeten daardoor voldoen aan hogere eisen en krijgen meer hulp van de 
overheid, bijvoorbeeld wanneer ze getroffen worden.”

• IEC 62443 managementsysteem standaard
Managementsysteem standaard voor veiligheid in industriële automatiserings- en 
controlesystemen, industriële meet- en regeltechniek en (communicatie) netwerk-
en systeembeveiliging
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Business case voor OT-security

• Preventie en detectie kosten
Investeringen en operationele kosten techniek, organisatie en mensen

versus

• Verlaagt risico op OT-security schade
Hacks (bv ransomware, DDOS), Uitval en manipulatie (kritieke) OT 
omgevingen, herstelkosten, boetes en claims, losgeld betalingen (2% 
jaaromzet), reputatieschade en omzetverlies

en

• Toegang tot markten
Door OT-security compliant of gecertificeerd te zijn
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Preventie- en
detectiekosten

Kosten uitval en manipulatie

Vraaguitval door reputatieschade

Aantal preventieve en detectie securitymaatregelen
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Zoek balans tussen preventie- en detectiekosten 
en werkelijk geleden schade

Huidig?
• Doen we op dit moment genoeg aan OT-security?

Stel vast waar je nu staat à Versterk je weerbaarheid op risk based manier
à Accepteer restrisico’s

Herstelkosten, claims en boetes



Deel 2: OT-security implementatie
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Voorbeeld: Beveiligen van afvulmachine voor melk 
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Toegangsrechten

Cryptografie

Redundante componenten

Netwerkbeveiliging en -scheiding Fysieke beveiligingszones

Fysieke toegangsbeveiliging

Screening Competentie, bewustzijn, opleiding, training, gedragscode

Informatie-uitwisselingsovereenkomstenMonitoring en beoordelen leveranciers

IT maatregelen

HR maatregelen

Leveranciers maatregelen

Fysieke beveiligingsmaatregelen

Operating 
room

Productie 
omgeving

Besturings-
applicatie 

afvulmachines

IT-netwerk

Operators

Uitbesteed netwerkbeheer



Voorbeeld: Beveiligen windmolenpark
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Toegangsrechten

Cryptografie

Redundante componenten

Netwerkbeveiliging en -scheiding

Fysieke beveiligingszones

Fysieke toegangsbeveiliging

Screening Competentie, bewustzijn, opleiding, training, gedragscode

Informatie-uitwisselingsovereenkomstenMonitoring en beoordelen leveranciers

IT maatregelen

HR maatregelen

Leveranciers maatregelen

Fysieke beveiligingsmaatregelen



IT maatregelen voor logische toegangsbeveiliging
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(1)

Inventariseren, eigendom en behandelen OT- en IT middelen

Toegangsbeveiliging netwerken en netwerkdiensten 

Toegangsrechten gebruikers en beheerders (autorisatiematrix)

Toegangsbeveiliging systemen en toepassingen

Cryptografie

Antimalware

Logging & Kloksynchronisatie

(Beperkingen op) installeren software

Standaardinstellingen (security en privacy by default)

CMDB met alle actuele ICT middelen

Interne en externe netwerken, Telewerken, 
Autorisaties

Autorisaties, Need to Know principe

Registratie en uitschrijving gebruikers, rolgerecht toegangsbeheer, 
Minimaliseren speciale toegangsrechten, Intrekken en aanpassen 

rechten, n-factor authenticatie, Sterke ww, ww wijzigingcyclus, 
broncode beveiliging

Op bestanden, databases, applicaties, lijnen
https, SSL, VPN, enz.

DES, AES (symmetrisch), RSA (Asymmetrisch)

Logging gebruikers, Logging administrators, Log 
server, bewaartermijnen logs, toestemming 

loggen

Firewalls, Antivirus, Intrusion Detection Systems

Afspraken over standaardinstellingen die security 
en privacy afdwingen (bv opt-in versus opt-out)

Installeren door (functioneel) beheerders, niet 
door gebruikers, voorkomt virussen en licentie-

issues



IT maatregelen voor logische toegangsbeveiliging
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(2)

OTAP

Capaciteitsbeheer

Back-up & Restore

Netwerkbeveiliging en -scheiding

Beveiligde informatie uitwisseling 
en elektronische berichten

Beveiligd ontwikkelen (security en privacy by design) 
en testen

Redundante componenten

Wijzigingsbeheer

Voor gegarandeerde performance door 
opslagcapaciteit schijven en bandbreedte lijnen

Voor Bedrijfscontinuïteit in het geval van 
calamiteiten 

Voor Bedrijfscontinuïteit in het geval van 
calamiteiten 

Secure design principes, ontwikkelmethoden (bv 
Agile Scrum versus Waterval), testen, 

testresultaten 

Gescheiden Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en 
Productieomgevingen voor beschikbaarheid en 

privacy

Beheerst wijzigingen goedkeuren door Change 
Advisory Board (CAB)

Netwerkbeveiliging door firewalls, 
Compartimenteren netwerken

Beveiligd e-mailen, beveiligd chatten, Beveiligd 
gegevens uitwisselen



Facilitaire maatregelen voor fysieke beveiliging
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Facilitair

Inventariseren, eigendom en behandelen
facilitaire middelen

Fysieke beveiligingszones

Fysieke toegangsbeveiliging

Kantoren, ruimten, faciliteiten, beveiligde gebieden, 
laad- en loslocatie

Plaatsing, onderhoud, verwijderen en hergebruiken 
apparatuur en middelen

Nutsvoorzieningen

Bekabeling

Onbeheerde apparatuur en apparatuur buiten terrein

CMDB met alle facilitaire middelen

Zone openbaar, intern, beveiligd

Druppels, sleutels, badges, ID tonen, camera’s, 
fysieke barrières

Fysieke beveiliging afstemmen op type ruimte en 
zone

Alle relevante apparatuur, inclusief IT 

Onderhoud nutsvoorzieningen voor continuïteit 
in elektriciteit, gas en water

Bekabeling beveiligen waar nodig

Encrypten van mobiele apparatuur, 
Gedragsregels voor gebruik



HR maatregelen voor competentie en gedrag 
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HR

Screening

Arbeidsvoorwaarden en geheimhouding

Competentie, bewustzijn, opleiding, training, gedragscode

Disciplinaire procedure

Uitgeven en teruggeven bescheiden en toegangsrechten 
bij in dienst- en uit diensttreding

Aanvaardbaar gebruik middelen

Gebruikersverantwoordelijkheden –
authenticatie gegevens geheim houden

Clear desk & clear screen

VOG, Social media screening

Geheimhouding in arbeidscontract, Huishoudelijk 
regelement, gedragscodes

Onboarding training informatiebeveiliging

Wanneer mensen zich niet aan de regels houden

Interactie tussen HR en ICT / Facilitair

In gedragscode opgenomen

In gedragscode opgenomen

Periodiek een clear screen & clear desk controle 
uitvoeren



Maatregelen voor beheersing leveranciers
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Leveranciers

Informatie-uitwisselingsovereenkomsten

Vertrouwelijkheids- of 
geheimhoudingsovereenkomsten

Uitbestede softwareontwikkeling

Monitoring en beoordelen leveranciers

Changemanagement bij leveranciers

Beschermen intellectueel eigendom

Contracten, SLA’s

Verwerkingsovereenkomsten, NDA’s

Beveiligingsspecificaties opleggen aan 
leverancier, Organisatie blijft 

eindverantwoordelijk

Periodieke leveranciersbeoordeling op BIV 
aspecten

Significante change bij leveranciers formeel 
goedkeuren

Licentiekosten afdragen



Gouden regels bij implementatie OT- cybersecurity

• Prioriteer risk based
Implementeer OT security maatregelen obv Kans x Impact

• Continue verbetering OT omgeving
Plan-Do-Check-Act cyclus

• Zoek de zwakste schakel in OT-omgeving
En verbeter deze als eerste

• één maatregel is géén maatregel
De combinatie van maatregelen bepaalt beveiligingsniveau
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De juiste balans draagt bij aan een effectief OT beveiliging

• Autoriseer o.b.v. zero trust
Need to know toegangsbeleid

• Zoek balans tussen de BIV in de OT-omgeving
Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid

• Zoek balans tussen techniek, organisatie en gedrag
80% incidenten door menselijke fouten!

• Richt three Lines of defense in voor je OT
Dagelijks risk management | Monitoring & reporting
| Internal audit



Wat is een OTS-MS?

• OTS-MS = OT Security Management System

• Het geheel van OT beveiliging afspraken in de organisatie

• Gebaseerd op het afwegen van risico’s (risk based)

• Die bewust worden nageleefd door mensen

• Die geborgd worden door de organisatie

• Die verbeterd worden met een Plan-Do-Check-Act cyclus 
zodat continu wordt geleerd van ervaringen

• Certificeerbaar middels IEC 62443
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OTS-MS

IEC 62443



Wat is een OTS-MS?
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Besturing Beheer

IT/OT Facilitair HR Leveranciers

OTS-MS beheersmaatregelen:

• Besturing en beheer 
(Plan – Do – Check – Act)

• Naast IT-, facilitaire, 
HR- en leveranciersmaatregelen 



Wat is een OTS-MS?
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Leverancier Onze organisatie Opdrachtgever Burger

OT Security Dreigingen

BedrijfsbreachBedrijfsbreachBedrijfsbreach

Gevolgen 

Uitval | Manipulatie | Herstelkosten | Claims | Boetes

OTS-MS 

Preventie | Detectie

Mitigatie

OTS-MS mitigeert security risico’s



Conclusie

• OT omgevingen zijn steeds gevoeliger voor hackers. De urgentie om weerbaarder te worden is groot

• Zij kunnen uw OT omgeving stilleggen of overnemen. Dit impact is groot

• Met OT-security maatregelen kunt u zich hiertegen wapenen

• Doe dit risk based en met een gecombineerde set van security maatregelen

• Neem uw security maatregelen op in een OTS-MS. Dit borgt de kwaliteit en geeft de mogelijkheden op te 
certificeren.
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De volgende stap

• Heeft uw organisatie te maken met een kritieke OT-omgeving?

• Laat dan een OT-security nulmeting uitvoeren

• Dan weet u:
• Waar u staat  

• Wat de hoogste OT security risico’s zijn

• Hoe deze risico’s te prioriteren en mitigeren 

• BMGRIP helpt u hier graag bij!
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PHOENIX CONTACT Safety meets Security

Safety meets Security
De werelden van safety en security komen elkaar tegen, 
wanneer automatiseringsoplossingen voor het realiseren 
van functionele veiligheid het doel van hackeraanvallen 
worden. Om die reden moet in de toekomst een 
gemeenschappelijke strategie worden ontwikkeld.

Samen met onze productspecialisten en onze partner 
Breemes denken wij graag met u mee om de brug te 
slaan tussen safety en secutrity.

Met ons speelt u op safe!



34André Hiddink – IT security – September 2022

Oplossingen 

• Bekabeling
• Koeling
• Noodstroomvoorziening
• Blussing
• Toegangscontrole
• Camera systemen

Commercial offer - Rittal

• Alleen met de juiste balans tussen cyber- en fysieke security van uw IT-ruimte kunt u
de continuïteit van uw bedrijf waarborgen

• Aan de hand van de checklist audit u de fysieke security van uw
IT-ruimte en brengt u snel verbeterpunten in kaart.

• Voor advies over de mogelijkheden, geef uw interesse aan in de evaluatie van dit
webinar of neem contact op met Breemes.
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Siemens @ Customer

Siemens komt bij u langs voor een IT – OT integratie consult voor:

• Een Basic workshop over industriële communicatie en veilige industriële
netwerken;

• Een Advanced workshop over industriële netwerk principes en security;

• Het behandelen van uw IT-OT integratie case
(graag uw case van te voren opsturen) Eventueel
met een referentieverhaal indien gewenst;

Interesse? Geef dat aan in de evaluatie van dit webinar of maak een afspraak
via Breemes o.v.v. IT-OT integratie consult

Commercial offer - Siemens



Profiel BMGRIP
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BMGRIP ondersteunt uw organisatie bij het: 
• Inrichten, certificeren, onderhouden en optimaliseren van uw managementsysteem.
• Behalen en behouden van uw certificaat.
• Optimaliseren van uw processen en bedrijfsvoering.

Wij zijn gespecialiseerd in integrale managementsystemen op het gebied van:
• informatiebeveiliging, bedrijfscontinuïteit, kwaliteit en MVO.
• managementsystemen volgens alle relevante nationale en internationale standaarden, zoals ISO 27001, ISAE 3402, IEC 62344, ISO 22301 en ISO 9001,

Dat doen we met behulp van ons online managementsysteem ‘SmartManSys’: 
• Het helpt u bij het ontwikkelen van uw managementsysteem. 
• Implementaties verlopen daarom beter en sneller. 
• De toegang tot documentatie voor uw mensen is gewaarborgd. 
• Het onderhoud door uw staf wordt eenvoudiger. 
• Toekomstige uitbreiding is gemakkelijk in te passen in uw huidige managementsysteem.

Voor uw organisatie betekent het dat u na inrichting van het managementsysteem:
• Gegarandeerd het certificaat ontvangt, waarmee u aan uw opdrachtgevers kunt aantonen dat u voldoet aan de eisen. 
• Uw interne processen verder geformaliseerd en geoptimaliseerd hebt voor betere resultaten en efficiënter onderhoud.  
• Uw documentatie afgestemd heeft op de formele eisen en toegankelijk gemaakt heeft voor uw medewerkers.
• De bewustwording bij uw medewerkers heeft verbeterd, waardoor het aantal risico’s en fouten afneemt.

Voor meer informatie over BMgrip, geef dit aan in de evaluatie van dit webinar of kijk op: 

https://bmgrip.nl/vakgebieden/informatiebeveiliging/operational-technical-security/

https://bmgrip.nl/vakgebieden/informatiebeveiliging/operational-technical-security/


Bedankt voor jouw tijd en aandacht!

Vergeet niet hierna de 2 evaluatievragen in te vullen

De webinaropname en de slides zullen na dit webinar 
beschikbaar worden gesteld op de website van 
Breemes!


