Cybersecurity voor OT-systemen in 5 stappen

Wereldwijd blijven organisaties, waaronder bedrijven
die onderdeel zijn van de vitale infrastructuur,
kwetsbaar voor digitale incidenten. Cybercriminelen
hebben het steeds vaker gemunt op de primaire
processen van bedrijven, waardoor productieprocessen
en continuïteit in het gedrang kunnen komen en er zelfs
maatschappelijke onrust kan ontstaan. De schade die
hierdoor ontstaat, loopt volgens de Britse verzekeraar
Hiscox in de honderden miljarden dollars. Kiwa en
Hudson Cybertec zetten zich gezamenlijk in om de
digitale weerbaarheid te verhogen.
Nutsbedrijven en industrie hebben steeds vaker te
maken met cyberaanvallen op hun systemen voor
Operational Technology (OT). Op zich is dat niet vreemd,
want waar bij het ontwerpen van IT-omgevingen vaak
direct rekening wordt gehouden met cybersecurity,
is dit in OT-omgevingen veel minder het geval.
Machineparken en technische installaties stonden
voorheen veelal los van andere systemen en het
internet, waardoor cyberveiligheid niet altijd de hoogste
prioriteit had.

Mens

Analyse van o.a. het cybersecurity
bewustzijn & kennisniveau van uw
medewerkers.

Door digitalisering en de groeiende behoefte aan
data-uitwisseling worden de OT- en IT-wereld steeds
sterker met elkaar verbonden. De koppeling van deze
omgevingen brengt nieuwe risico’s met zich mee die
invloed kunnen hebben op de digitale weerbaarheid van
de totale organisatie.

Hoe blijf je in deze digitale wereld
weerbaar en alert op de nieuwste
dreigingen?

Kiwa werkt sinds mei 2021 nauw samen met Hudson
Cybertec, gespecialiseerd in cybersecurity voor
Industrial Automation & Control Systems (IACS).
Met Hudson Cybertec’s expertise op het gebied van
cybersecurity en Kiwa’s autoriteit rondom Testen,
Inspecteren en Certificeren (TIC) is alle kennis in
huis om organisaties te helpen bij het inventariseren,
beoordelen, certificeren en in stand houden van de
digitale weerbaarheid. Centraal daarbij staan mens,
organisatie en techniek.

Organisatie

Vaststellen of uw organisatie o.a.
passende organisatorische
beveiligingsmaatregelen genomen
heeft.

Techniek

Analyse van de technische
beveiligingsmaatregelen van
uw organisatie.
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De 5 stappen

Kiwa en Hudson Cybertec bieden cybersecurityoplossingen voor de meest uiteenlopende organisaties en
processen. Van organisaties die nog maar net begonnen zijn met het vormgeven van hun OT-cybersecurity tot
bedrijven die OT-cybersecurity al hoge prioriteit geven. De cybersecurity-aanpak van Kiwa en Hudson Cybertec is
hieronder samengevat in 5 stappen. Kiwa en Hudson Cybertec bieden meerdere diensten aan die u helpen om
deze stappen te doorlopen op een manier die past bij uw organisatie.

Stap 1:
Inventariseren
Wij brengen
de digitale
weerbaarheid van
uw organisatie
in kaart. Aan de
hand van een
nulmeting op zowel
organisatorisch als
technisch niveau
weet u precies waar
u staat.

Stap 2:
Plan van aanpak
Samen met u
bepalen we welk
niveau van digitale
weerbaarheid uw
organisatie zou
moeten hebben
en stellen een
stappenplan op om
daar te komen. Dit
geeft u duidelijkheid
en overzicht.

Stap 3:
Implementeren
Wij maken uw
organisatie
digitaal weerbaar.
Wij helpen u
cybersecuritybeleid
te implementeren
of stellen u in staat
dat zelf te doen door
consultancysessies
of trainingen.

Door deze stappen te volgen houdt u de controle
en bouwt u defensiemechanismen in die weerstand
bieden tegen de nieuwste digitale dreigingen.

Onafhankelijkheid gewaarborgd

Kiwa en Hudson Cybertec hebben ieder eigen bewezen
expertise, zijn volledig complementair en zetten zich
gezamenlijk in voor een totaaloplossing op gebied van
cybersecurity en (product-) certificering als het gaat
om het beveiligen van primaire processen in bedrijven
en organisaties in binnen- en buitenland. Hierbij neemt
Hudson Cybertec de eerste vier stappen voor zijn
rekening en verzorgt Kiwa, volledig onafhankelijk,
stap 5.

Stap 4:
In stand houden
Wij houden
uw organisatie
digitaal weerbaar.
Wij managen
cybersecurity voor u
of helpen u dat zelf
te doen. Hierdoor
houdt u grip op de
situatie.

Stap 5:
Certificeren
Om extra
toegevoegde
waarde te creëren
en uw digitale
weerbaarheid te
toetsen, biedt
Kiwa certificering
op het gebied
van cybersecurity
tegen onder andere
IEC 62443, de
internationale norm
voor cybersecurity
voor Industrial
Automation &
Control Systems
(IACS).

Meer informatie

Door de unieke combinatie van diepgaande
domeinkennis, ruime ervaring in cybersecurity en
uitgebreide expertise in zowel industriële en technische
automatisering, zijn Kiwa en Hudson Cybertec samen
dé OT cybersecurity partner. Wilt u meer weten over
onze diensten op het gebied van cybersecurity en TIC?
Neem dan contact op met Bart Scholten
(bart.scholten@kiwa.com) of Ramona Houweling
(info@hudsoncybertec.com).
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze
websites: www.kiwa.nl/cybersecurity of
www.hudsoncybertec.com.

