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Ransomware in OT

• Genoeg voorbeelden: Mearsk, Norsk Hydro, JBS, Colonial Pipeline
• Discussie: IT of OT



Hoe werkt “targetted ransomware”?
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Kill chain voor “targetted ransomware”?
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De oplossing



• De oplossing:

• Weerstand tegen ransomware vergt een holistische aanpak
• IEC62443 (CSMS), CSIR, ISO27K, NIST, etc..

De oplossing tegen ransomware?

Helaas…er is geen
“silver bullet”!



Weerstand tegen ransomware?

PREVENT DETECT RESPONSE

PEOPLE    PROCESS  TECHNOLOGY PEOPLE    PROCESS  TECHNOLOGY PEOPLE    PROCESS  TECHNOLOGY



Weerstand tegen ransomware?

PREVENT

PROCESS

Security management systeem 
- IEC62443, CSIR, ISO27K, NIST CSF
- Maatregelen gebaseerd op risico
- Compliance != cyber secure

TECHNOLOGY

PEOPLE

Belangrijkste onderdelen
- Netwerk architectuur en 

scheiding van OT en IT 
netwerken & infrastructuur

- Bewustwording en gedrag van 
mensen



Verifiëren van preventie maatregelen

• Gap- , en Risk assessments
• “Top down” aanpak, volgens een standaard.

• Controle van beheersmaatregelen en 
processen.

• Site assessment
• “Bottom-up” aanpak, pragmatisch

• Belangrijkste beheersmaatregelen
& processen

• Netwerk verkeer analyse
PREVENT



Verifiëren van preventie maatregelen

PREVENT

• Threat modeling
• Bepalen van het aanvalsoppervlak 

m.b.v. de “hackers mindset”

• Interactive workshops

• Analyseren van de bevindingen en 
aanbevelingen.

• Mogelijk startpunt 
voor OT pen-testing.



Detecteren van een ransomware aanval
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Detecteren van een ransomware aanval

• Mogelijkheden voor detectie:
• “intitial access” 

• “lateral movement” 

• Zowel in IT als OT

DETECT

Security logs, AV, NMS, OT-IDS, SIEM, etc.…
TECHNOLOGY

PEOPLE    PROCESS

Gebruik? Capabele mensen? Vervolg acties?



Verifiëren van detectie maatregelen

• Red-Teaming in OT
• Onafhankelijke groep ethische hackers die “full-spectrum” aanvallen uitvoeren op 

de gehele organisatie.

• Realistische simulatie van een high-impact cyber incident.

• Doel: Testen en verifiëren van de algehele cyberweerbaarheid, inclusief detectie.

DETECT

“Full-Spectrum” aanvallen:

Phyisical Access Social engineering Rogue Devices (Remote) Network 
compromise



Red-Teaming in OT

DETECT

Red Teaming

Purple Teaming

Red 
Team

Blue 
Team

White 
Team

White 
Team

Purple 
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Herstellen van een ransomware aanval
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Herstellen van een ransomware aanval

RESPONSE

Backups! (3:2:1:1:0)

Configuratie aanpassingen
TECHNOLOGY PEOPLE    PROCESS

Incident reponse plan

Restore processen

• Maar ook:
• Geteste recovery processen, volgorde, afhankelijkheden, etc.;
• Offline documentatie, netwerk tekeningen, procedures, etc.;
• Voldoende recovery media, getraind personeel, kabels/adapters, etc.;
• Licenties, wachtwoorden, activatie procedures, etc.;

• Vendor support contracten, legal support, meldingsplicht, etc.;

• Rollen & verantwoordelijkheden, communicatie processen, etc.;

• En nog veel meer….

• Kortom, een “Disaster Recovery Plan” (DRP)



DRP & Crisis management
Crisis omdat het gehele bedrijf 
(IT en OT) in één klap geraakt kan worden. 

• Alle bedrijfsprocessen vallen stil. 
• Alle systemen zijn mogelijk niet meer te 

gebruiken.

RESPONSE

Mogelijke gevolgen:
• Voor veiligheid en omgeving?
• Verlies van productie/goederen/halffabricaten, etc.
• Leveringsverplichtingen aan klanten en tussenleveranciers
• Data lek van gevoelige bedrijfsinformatie (IP, PII, WBNI)
• Externe communicatie & reputatie: social media, pers, etc.



Hoe weet je of het DRP werkt?

• D.m.v. een “Table-top excercise”
• Simulatie oefening van een incident met grote impact. 

• Scenario gebaseerd op de infrastructuur 

• Dynamisch d.m.v. “injects” tijdens de oefening

• Testen, verifiëren & oefenen van
• IR & DRP plannen

• Rollen, verantwoordelijkheden

• Communicatie & beslissingsprocessen

RESPONSE



Samenvatting

• Ransomware in OT is een serieuze bedreiging

• Geen simpele oplossing, holistische aanpak is 
noodzakelijk.

• Testen en verifiëren van alle genomen maatregelen 
en processen is cruciaal.
• Threat modeling & site assessments

• Red teaming in OT

• DRP Tabletop oefeningen



Vragen?
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