


2.5 Dreigingsbeeld voor de stad

Raakvlakken tussen de digitale en 
fysieke wereld

Inhoud:
-Agenda Digitale Veiligheid VNG
-Aanpak Digitale Veiligheid Utrecht



Agenda 
Digitale 
Veiligheid 
Een veilige (digitale) gemeente

10 oktober 2019





+lage pakkans



Eigen huis op orde

Oefenen

Lokale ketens





David de Kramer

Adviseur Veiligheid

Aanpak Digitale Veiligheid Utrecht



Inhoud
• Digitale Veiligheid en Cybercrime
• Digitale Veiligheid en Openbare Orde & Veiligheid

De Aanpak
• De Stedelijke opgaven in Utrecht
• Stedelijk weerbaarheidsbeeld digitale veiligheid
• Beter zicht op daders, slachtoffers en incidenten
• Vergroten van het bewustzijn over digitale risico’s
• Optimale voorbereiding op cybercrises

• Inventarisatie processen, kwetsbaarheden en risico’s voor uw product/dienst



Casussen



Digitale Veiligheid en Cybercrime

Veiligheid: ‘mensen zijn effectief beschermd tegen
persoonlijk leed; tegen aantasting van hun geestelijke en 
lichamelijke integriteit.’ (Stol 2009)

Cybercrime: ‘Criminal acts committed using electronic 
communication networks and information systems or 
against such networks and systems.’ 



Afgaande op de hoeveelheid media-aandacht loopt de hoeveelheid cybercrime 
gierend uit de hand. 

Doch, een blik op de geschiedenis leert dat criminaliteit rondom innovatie zich 
altijd razendsnel ontwikkelt. Wordt er een auto uitgevonden, dan volgt al snel 
criminaliteit waarbij de auto zelf, of de inhoud doelwit kan zijn of waarbij de 
auto een middel blijkt te zijn om criminaliteit te plegen. Bekend zijn immers 
autodiefstal, autokraak, joyriding, ramkraken, drive-by-shootings, de 
vluchtauto, het simpelweg racen op de openbare weg met een auto, of in dit 
verband treffend; sjoemelsoftware voor de auto om de regels te omzeilen. 

Hetzelfde blijkt bij cybercriminaliteit, de criminele mogelijkheden met een 
computer en vooral door internet lijken eindeloos. Enige relativering is dan ook 
op zijn plaats. Men zou kunnen betogen dat cybercriminaliteit in zichzelf niets 
is en bovendien niet nieuw is, het is als oude wijn in nieuwe zakken.

Digitale Veiligheid en Cybercrime



Digitale Veiligheid en Cybercrime: Stakeholders



Digitale Veiligheid en Cybercrime??? 

Het gaat nog altijd gewoon om mensen 
hoor!



Digitale Veiligheid en Openbare 
Orde & Veiligheid
• Demonstratie na oproep via Social Media
• Onrust n.a.v. circuleren filmmateriaal op social media
• Hack op applicatie Gemeente Utrecht
• Lekken gegevens cliënten Bureau Jeugdzorg Utrecht 

• Hack op gemeenten Baltimore en Atlanta
• Hack gemeente Lochem
• 112 Storing 24 juni 2019



De Aanpak
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Stedelijk weerbaarheidsbeeld digitale veiligheid
Hoe
• De zwakheden, sterke punten, bedreigingen en kansen betreffende 

cybercrime moeten in kaart worden gebracht door het opstellen van een 
stedelijk digitaal weerbaarheidsbeeld.

Wat
• Het cybercomponent van relevante stedelijke functies zoals mobiliteit, 

economie, zorg, onderwijs, wonen en veiligheid, wordt in kaart gebracht.
• Er wordt een eerste oriëntatie gedaan op verschillende betrokken 

stakeholders binnen de stedelijke functies t.b.v. het bepalen van 
kansrijke trajecten. 

• Er worden in werksessies met betrokken partners kansen en 
bedreigingen geïnventariseerd en kansrijke oplossingsrichtingen en 
uitdagingen geformuleerd.

• Er wordt een eerste community in de stad voor cyberresilience opgezet, 
waarbij de leden zich expliciet hebben gecommitteerd.



Stedelijk weerbaarheidsbeeld digitale veiligheid: 
deelnemers





Beter zicht op daders, slachtoffers en incidenten
Hoe
• Cybercrime moet, samen met rijksoverheid, politie, openbaar ministerie, 

wetenschappelijke- en onderwijsinstellingen nader worden onderzocht.
• De ontwikkelingen, trends, risicopercepties en behoeften van bewoners en 

ondernemers op het gebied van digitale veiligheid moeten specifieker in beeld 
worden gebracht.

Wat
• Het bewustzijn, de ervaringen en behoeften betreffende cybercrime onder Utrechtse 

bewoners worden nader onderzocht door interviews of enquêtes.
• In samenwerking met de Haagse Hogeschool wordt het cyberbewustzijn van het 

Utrechts MKB onderzocht.
• Er wordt een plan van aanpak opgesteld gericht op een digitaal veiliger MKB.
• De mogelijkheden voor samenwerking met Hogeschool Utrecht en Universiteit 

Utrecht worden onderzocht, met het oog op het in kaart brengen van kansrijke 
maatregelen op het gebied van digitale veiligheid.



Vergroten van het bewustzijn over digitale risico’s

Hoe
Samen met de ketenpartners, maatschappelijk middenveld, rijksoverheid, 
regio en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid worden 
plannen opgesteld per doelgroep.

Wat
• MKB-plan van aanpak
• Jeugd-plan van aanpak
• Senioren-plan van aanpak
• Eigen organisatie-BCM
• Communicatieplan opstellen



Optimale voorbereiding op cybercrises
Hoe
• Het netwerk moet worden uitgebouwd met nieuwe disciplines om de oorzaak weg te 

nemen en/of weer tot de normale dagelijkse situatie terug te keren.
• De rollen, verantwoordelijkheden en gevolgen van digitale ontwrichting  worden 

opgenomen in de planvorming van de crisisorganisatie.
• De kwetsbaarheden en mogelijke gevolgen voor stad en bewoners bij 

cyberincidenten moeten verkend worden.

Wat
• Het opstellen van een handreiking Cybergevolgbestrijding i.s.m. G4.
• Het laten ontwikkelen van één of meer cybercrisisoefeningen.
• Het organiseren ambtelijke en/of bestuurlijke cybercrisisoefening. De ervaringen en 

leerpunten uit de oefening worden verwerkt in een handreiking en aan de 
Veiligheidsregio Utrecht.

• Er wordt een bedrijfscontinuïteit management opgesteld op basis van eigen 
verkenning en prioriteren van te leveren diensten en producten hierin.



Inventarisatie processen, kwetsbaarheden en risico’s voor uw product/dienst


