
Wat verandert er voor u met 
betrekking tot OT security?

De impact van NIS2 voor de industrie



Industrie

• Digitalisering
• IT – OT integratie
• OT Security noodzaak & urgentie

1. Reputatie
2. Financiën
3. Compliancy
4. Weerbaarheid
5. Groei (digitalisering)



Drie strategische pijlers van security

Products & Solutions Security
(ProductCERT)

Managed Industrial Security Services
(CustomerCERT)

Internal Cyber Security
(CompanyCERT)

Integriteit van het portfolio
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Weerbaarheid van de onderneming Weerbaarheid van de keten

Plants People Products



Huidige situatie

• Belang van digitale weerbaarheid van de EU
• Netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn (NIS) van 2016
• Geïmplementeerd in Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen 

(Wbni) op 9 november 2018 
• Zorgplicht en meldplicht voor:

1. Aanbieders van essentiële diensten – ondersteuning door NCSC
2. Digitale dienstverleners – ondersteuning door CSIRT-DSP



Aanleiding voor verandering

1) Digitalisering verder toegenomen
2) Dreigingsbeeld verder ontwikkeld
3) Beperkte weerbaarheid EU

1) Geringe mate van cyberveerkracht van bedrijven in EU
2) De inconsistente veerkracht binnen de lidstaten en sectoren
3) Het gebrek aan een gezamenlijke respons op een crisis



Wat gaat er veranderen en wanneer?

• Nieuwe NIS2 richtlijn vervangt oude NIS
• NIS2 op 12 mei 2022 voorlopig goedgekeurd 
• NIS2 binnenkort definitief
• Vanaf dan 21 maanden tot implementatie
• Wetgeving per juli 2024 



Impact

• Naast essentieel nu ook belangrijke doelgroep
• Vanaf middelgrote bedrijven en toeleveranciers
• Functioneel, dus ook productie
• Melden binnen 24 uur na incident
• Bestuurder persoonlijk verantwoordelijk
• Verplicht passende technische & organisatorische maatregelen
• Boete niet naleven 2% totaal omzet



Naast “essentieel” nu ook “belangrijk”

Healthcare

Transport

Banking

Digital services

Water supply

Energy

~ 100

Public administration

Digital platforms

Space

CommunicationsWaste water

Manufacturing

Food production

Postal services

~ 9000



Maatregelen

Begin “top-down” 
en start een security 
programma

Borg maatregelen 
organisatorisch

Drie basisadviezen uit 
NIS2

1. Segmenteer om impact te 
beperken

2. Monitor op afwijkingen om 
tijd te winnen

3. Maak & test back-ups en 
bereken de hersteltijd

“Rather than responding reactively, active cyber protection is the 
prevention, detection, monitoring, analysis and mitigation of network 
security breaches in an active manner.”



Handreiking van NIS2 voor minimale acties 
Article 18 
Cybersecurity risk management measures:
• Risk analysis and security policies
• Incident handling
• Business continuity & crisis management
• Backup management and disaster recovery
• Network security
• Vulnerability handling
• Basic computer hygiene practices
• Cybersecurity training
• Encryption
• Human resource security
• Access control
• Multi-factor authentication
• Asset management
• Supply chain management

Article 45b
Adopt a wide range of basic cyber hygiene practices:
• Zero trust principles
• Software updates
• Device configuration
• Network segmentation
• Identity & Access Management
• User awareness
• Training
• Evaluate cybersecurity capabilities
• Pursue the integration of cybersecurity enhancing technologies (AI / ML)



Identify Protect Detect Respond Recover

Phase 6: Continuous Improvement 
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Conclusie

• OT is onderdeel van NIS2
• Risico management omvat gehele functie van bedrijf en keten
• Compliancy is belangrijk, maar voorkomen is belangrijker bij OT!
• Monitoren is noodzakelijk om te kunnen melden
• Versnellen OT security roll out is noodzaak
• Brownfield & Greenfield andere aanpak
• Samengevat: wees voorbereid!



Bedankt voor uw aandacht
Uitnodiging: Digital Experience Center

OT Security onder de aandacht brengen van uw MT?
U bent van harte welkom!

Contact: Ruud.Welschen@Siemens.com
Connect: linkedin.com/in/ruudwelschen
Follow: #OTSecurityJourney


	Wat verandert er voor u met betrekking tot OT security?
	Industrie
	Drie strategische pijlers van security
	Huidige situatie
	Aanleiding voor verandering
	Wat gaat er veranderen en wanneer?
	Impact
	Naast “essentieel” nu ook “belangrijk”
	Maatregelen
	Handreiking van NIS2 voor minimale acties 
	Slide Number 13
	Conclusie
	Bedankt voor uw aandacht

