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Digitaal beveiligingsbewustzijn 
noodzakelijk

Is het menselijk handelen momenteel niet het 
grootste risico, gezien de huidige beveiligingsregels?
‘De belangrijkste kwetsbaarheid die kan leiden tot het 
verlies of het compromitteren van informatie komt 
doorgaans voort uit onopzettelijk handelen door 
medewerkers, zoals ondeskundig of onzorgvuldig gebruik 
van ICT-middelen. Daarom is het noodzakelijk dat elke 
defensiemedewerker zich bewust is van de risico’s die 
aan het gebruik van digitale middelen zijn verbonden. 
Digitaal beveiligingsbewustzijn zal daarom integraal 
onderdeel uitmaken van alle defensieopleidingen. Ook 
moeten defensiemedewerkers worden geoefend in het 
werken onder omstandigheden waarbij ze tijdelijk niet 
kunnen beschikken over de (volledige) functionaliteit van 
netwerken en systemen.

Wordt er specifieke software ontwikkeld binnen 
DefCERT?
‘DefCERT maakt net als andere defensiecapaciteiten 
zoveel mogelijk gebruik van de capaciteiten van 
de industrie. Ook in het cyberdomein zijn er COTS-
producten en -diensten beschikbaar. Om deze diensten 
ook daadwerkelijk effectief te kunnen gebruiken, zullen 
ze uiteraard worden geconfigureerd naar de specifieke 
defensieomstandigheden.’

Hoe komt de nieuwe organisatie, verhouding burger, 
militair en reservist, er uit te zien?
‘De cyberintensivering behelst een uitbreiding van ca 150 
functies tot en met 2015. Momenteel zitten we in de 
tweede uitbreidingstranche naar 50 functies. De verdeling 
burger-militair is nog niet voor alle functies bekend, 
maar het is duidelijk dat zowel burgers als militairen, 
met elk hun eigen competenties, onmisbaar zijn om de 
cybercapaciteit te kunnen ontwikkelen.’

Hoe komt een cyber-specialist bij Defensie, en 
andersom, hoe komt Defensie aan een dergelijke 
specialist?  
‘Op dit moment worden de cyberfuncties alleen intern 
gevuld. En in ons eerste jaar bij de TF Cyber is gebleken 
dat er zeer veel geschikte collega’s rondlopen die door 
talent of door zelfstudie graag voor de TFC willen en 
kunnen werken.’

Worden er op de NLDA al officieren/specialisten 
opgeleid?
‘Jazeker, er is daartoe vorig jaar een Universitair 
Hoofddocent Militaire Cyber Operaties aangesteld bij 
het NLDA en het is de bedoeling om volgend jaar verder 
uit te breiden met een Hoogleraar Cyber. Een specifieke 
cyberstudierichting is er nu nog niet, maar voor de 
masterfase is er al wel een cyberprogramma.’


