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Aansturen op succes: 
poldermodel in cyberland 

“Cyber security is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Volledige parti-
cipatie in de vorm van publiek-private 
partnerschappen is dan ook onmis-
baar.”
Neelie Kroes, vicevoorzitter van 
de Europese Commissie en 
Commissaris voor de Digitale Agenda.

Volledig in lijn met de toegezegde 
‘integrale aanpak voor de veiligheid 
van een open en vrije digitale samen-
leving’, is in februari 2011 de Nationale 
Cyber Security Strategie (NCSS) gelan-
ceerd. Fundamenteel onderdeel voor 
de uitvoer en het uiteindelijk wel- 
slagen van de strategie, is de totstand-
koming van een succesvolle publiek-
private samenwerking (PPS). Hoe de 
samenwerking er precies moet uitzien, 
is echter niet geformuleerd. Aspecten 
die hierbij volgens ons niet mogen 
ontbreken, zijn een gezamenlijk ge-
dragen doel, wederzijds vertrouwen 
en begrip, noodzaak om samen te 
werken, transparantie, een gezamenlij-
ke institutionele capaciteit en de juiste 
intensiteit van het partnerschap. Dit 
artikel betoogt voor de waarborging 
van deze aspecten in de NCSS om het 
polderen in cyberland meer richting 
te geven. Een belangrijke rol is weg-
gelegd voor de Cyber Security Raad, 
die bestaat uit afgevaardigden van 
publieke en private partijen en op 
strategisch niveau richting geeft aan 
de uitwerking en de uitvoering van 
de NCSS.

Cyber security hoog op 
de veiligheidsagenda
De samenleving is in toenemende 
mate afhankelijk van telecommuni-
catie en ICT. Verstoring ervan kan 
verregaande gevolgen hebben voor 
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de maatschappij. Niet alleen staat 
mogelijk de nationale veiligheid op 
het spel, ook de economische groei 
is gebaat bij een veilige digitale om-
geving. Cyber security staat daarom 
hoog op de veiligheidsagenda en het 
kabinet zet zich de komende jaren in 
voor ‘een integrale aanpak voor de 
veiligheid van een open en vrije digi-
tale samenleving’.1 Diverse initiatieven 
zijn opgestart die ervoor moeten zor-
gen dat de BV Nederland beschermd 
is tegen cybermisdrijven en -ongeluk-
ken. Het onbrak echter nog aan een 
breed gedragen visie en strategie. Met 
de Nationale Cyber Security Strategie 
(NCSS) geeft de overheid vorm aan 
de cyberdoelstellingen en brengt zij 
structuur aan in het grote aantal ini-
tiatieven die in de ketens voorkomen 
(proactie, preventie, preparatie) 
en reactie (incidentrespons, herstel, 
juridische opvolging). 

Uitgangspunten NCSS
Om het doel van de NCSS te verwe-
zenlijken zijn zes actielijnen uitgezet. 
Deze actielijnen vormen, middels 
publiek-private samenwerking (PPS), 
een integrale aanpak en richten zich 
op: verzorgen van actuele dreigings- 
en risicoanalyses, vergroten van de 
weerbaarheid tegen aanvallen, een 
grotere responscapaciteit, intensiveren 
van opsporing en vervolging en tot 
slot, het stimuleren van onderzoek en 
onderwijs. Om samenhang te creëren 
tussen initiatieven, voorlichting en 
operationele samenwerking is een 
Cyber Security Raad opgericht. Hierin 
maken vertegenwoordigers vanuit de 
verschillende partijen op strategisch 
niveau afspraken over de uitvoering 
en uitwerking van de strategie. Ook 
zullen informatie, kennis en expertise 

Highlights

n Cyberstrategie zet onmiskenbaar in 
op PPS.

n Welslagen PPS heeft sturing nodig.
n Gezamenlijk doel en strategie zijn 

onmisbaar, maar nog onvoldoende 
benoemd.

n Binnen Nationaal Cyber Security 
Centrum zijn private partners 
vooralsnog onvoldoende betrokken.

n Cyber Security Raad heeft belangrijke 
taak in succesvolle uitwerking.

1 Tweede Kamer, 2010-2011, 15 februari 2011, Nationale Cyber Security Strategie 
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bijeen worden gebracht in een op te 
richten Nationaal Cyber Security 
Centrum. Opnieuw worden zowel 
publieke als private partijen uitge-
nodigd deel te nemen. PPS staat dui-
delijk aan de basis van het welslagen 
van de NCSS.

Intensivering PPS noodzakelijk
In het specifieke geval van cyber secu-
rity is PPS extra belangrijk, omdat de 
ICT-infrastructuur, -producten en 
-diensten voor het grootste deel door 
private partijen worden geleverd, 
maar ook omdat de kennis hier zit. 
De publieke autoriteiten dienen een 
veilige digitale omgeving te waarbor-
gen, maar zitten niet zelf ‘aan de 
knoppen’. Bovendien zijn de sectoren 
die als vitaal2 zijn aangemerkt en 
weerbaar dienen te zijn tegen ICT-
uitval voor het grootste deel in han-
den van private partijen. Cyber secu-
rity is daarmee een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Vitale sectoren 
zijn zich bewust van hun functie in de 
samenleving en hebben al maatregelen 
genomen om (voor zover mogelijk) 
weerbaar te zijn tegen ICT-uitval en/ 
of gerichte aanvallen. De omgeving is 
echter dynamisch en vraagt regelmatig 
om aanvullende maatregelen. 
Voorbeelden hiervan zijn de steeds 
geavanceerdere aanvallen op financiële 
instellingen. Cyber security per indivi-
duele publieke of private actor oppak-
ken is geen optie. Zoals Neelie Kroes 
al eerder aangaf: “Cyber security is een 
zaak die ons allen aangaat, dus samen-
werking tussen sectoren is essentieel.”3 
De individuele actor heeft niet het 

benodigde kennisniveau. De kennis 
van cyber security is verspreid over 
veel partijen. Het is van belang dat 
deze kennis bij elkaar komt om de 
samenleving (overheid, burgers en 
bedrijven) te beschermen tegen cyber-
delicten. De samenleving heeft bij-
voorbeeld baat bij het versterken van 
opsporing en vervolging van cyber-
delinquenten. De overheid heeft hier 
private partijen bij nodig, omdat zij-
zelf niet voldoende kennis in pacht 
heeft.

De juiste kant op sturen 
In lijn met de gedeelde verantwoorde-
lijkheid en overheidsrol anno nu, ‘eer-
der sturend dan roeiend’4, schept de 
NCSS een kader voor de te nemen 
acties. Wederzijds vertrouwen, gelijk-
waardigheid en meerwaarde zijn rand-
voorwaarden van het samenwerkings-
model. Duidelijke taken, verantwoor-
delijkheden, bevoegdheden en waar-
borgen moeten dit ondersteunen.5 
Hoe de samenwerking er precies uit 
moet zien, is echter nog niet geformu-
leerd. Hier zit de uitdaging aangezien 
succesvolle PPS-initiatieven niet van-
zelf ontstaan en de juiste sturing en 
stimulatie nodig zijn. Dit blijkt onder 
meer uit de moeizame wijze waarop 
de samenwerking tot stand komt in 
landen als Duitsland en de VS, waar 
PPS ook genoemd wordt in de cyber-
strategie. Nederland kan hier met 
een succesvol model de toon zetten. 
Advies aan de Cyber Security Raad is 
om de samenwerking te operationali-
seren en de meerwaarde expliciet te 
maken. Onderstaande succesfactoren 

2 Vitale infrastructuren zijn die producten, diensten en processen die, als zij uitvallen, maatschappelijke of economische ontwrichting van (inter-)nationale omvang kunnen veroorzaken, 
doordat er veel slachtoffers kunnen vallen en/of omdat het herstel zeer lang gaat duren en er geen reële alternatieven voorhanden zijn, terwijl we deze producten en diensten niet kunnen 
missen. Omdat de gevolgen van de uitval van (delen van de) vitale infrastructuur voor grote delen van de Nederlandse samenleving zeer ernstig kunnen zijn, vergt de bescherming daarvan 
extra aandacht. 

3 Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, maart/april 2011, pp. 64.
4 Osborne, D. and Gaebler, T. (1992). Reinventing government. Reading, Pa.: Addison WesleyPublishing Company. 
5 NCSS, 2011: 3.
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helpen de Cyber Security Raad de 
juiste kant op te sturen.

Succesfactoren PPS
Wetenschappelijk onderzoek6 heeft 
aangetoond dat partijen gemotiveerd 
blijven om samen te werken, indien 
de volgende aspecten aanwezig zijn:
n wederzijds vertrouwen en weder-

zijds begrip;
n gedragen gezamenlijk doel;
n noodzaak van samenwerken;
n transparantie;
n gezamenlijke institutionele

capaciteit;
n juiste intensiteit partnerschap.

Durf te vertrouwen
In de NCSS staat dat ‘wederzijds ver-
trouwen essentieel (is) om samen te 
werken en informatie met elkaar te 
delen. Overheid en bedrijfsleven wer-
ken dan ook samen als gelijkwaardige 
partners. Daarbij moet elke betrokken 
partij meerwaarde ontlenen aan parti-
cipatie in gezamenlijke initiatieven.’7 
In de praktijk zijn partnerschappen 
niet vanzelfsprekend gelijkwaardig. 
Door vertrouwen op te bouwen zal 
een balans ontstaan. De praktijk wijst 
uit dat vertrouwen groeit door regel-
matig en fysiek in vaste samenstelling 
samen te komen. De financiële instel-
lingen traden in 2006 als eerste toe tot 
het informatieknooppunt cyber crime 
en vormden de FI-ISAC. In de afge-
lopen vijf jaar is door regelmatige 
overleggen en het openlijk delen van 
informatie wederzijds vertrouwen ont-
staan, dat zich vertaalt in effectieve 
samenwerking. 

Vinden van het gezamenlijke 
doel
Waar vertrouwen expliciet in de 
NCSS is genoemd, is niet duidelijk 
vermeld dat de partijen een gezamen-
lijk doel dienen te hebben. De NCSS 
krijgt het verwijt dat de prioriteiten 
zijn geformuleerd vanuit de overheid 
en niet vanuit de private partijen. Om 
de samenwerking tussen publieke en 
private partijen verder vorm te geven, 
is het ten eerste van belang een geza-
menlijk doel en prioriteiten te formu-
leren. Een vertrouwelijke setting, 
waarbij duidelijk is waarom de partij-
en bij elkaar zitten, is een randvoor-
waarde om elkaars verschillende 
belangen te begrijpen en te accepte-
ren. In deze setting dienen zij vooral 
op zoek te gaan naar de vraagstukken 
waar ze elkaar kunnen aanvullen en 
versterken. Dit zijn onderwerpen waar 
de partijen zich gezamenlijk zorgen 
over maken. Het opstarten van samen-
werking heeft alleen zin als de partijen 
prikkels voelen met elkaar om tafel 
te gaan zitten, bijvoorbeeld in een 
onzekere situatie waarbij sprake is van 
wederzijdse afhankelijkheid.

Erken noodzaak op tijd
Hoewel publieke en private partijen 
onderkennen dat zij elkaar nodig heb-
ben om cyber security effectief te 
waarborgen en de wil samen iets te 
doen daadwerkelijk bestaat, is toch 
weifeling merkbaar. Het is zaak de 
huidige situatie op waarde te schatten 
en niet af te wachten met acties tot er 
daadwerkelijk iets aan de hand is. De 
private en publieke partijen hebben 

6 Zie o.a. 
Forester, J. (1989). Planning in the face of power. Los Angeles: University of California Press. 
Forester, J. (2006). Making participation work when interests conflict: moving from facilitating dialogue and moderating debate to mediating negotiations. Journal of American planning 
association. 72 (4). 447-456.  
Healey, P. (2006). Collaborative planning: shaping places in fragmented societies. New York: Palgrave Macmillan. 
Innes, J.E. (2004). Consensus Building: Clarification for the Critics. Planning Theory. 3 (1). 5-20.

7 NCSS, 2011: 3.
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zeker veel te winnen door intensieve 
samenwerking. Belangrijk is niet 
alleen dat de noodzaak van samen-
werken op tijd wordt erkend, maar 
dat ook gelijk de win-winsituatie 
duidelijk is. Deze mag nog sterker 
worden gezocht en benadrukt.

Een mooi voorbeeld hiervan is de 
Electronic Crimes Taskforce. Dit is een 
publiek-privaat team waarin politie, 
justitie en banken informatie delen 
om criminaliteit, zoals fraude met 
internetbankieren, te voorkomen. De 
gezamenlijk geformuleerde doelstel-
ling is het versterken van de informa-
tiepositie van alle partijen; preventie, 
repressieve interventie, opsporing en 
vervolging van verdachten en crimi-
nele organisaties. De financiële schade 
die digitale criminaliteit veroorzaakt 
voor financiële instellingen en consu-
menten, is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen. In 2010 bedroeg de 
schade door fraude met internet- 
bankieren 9,8 miljoen euro. In 2009 
was dit nog 1,9 miljoen.8

Transparantie
Het is geen geheim dat deelnemers 
met verschillende belangen aan tafel 
zitten. Wederzijds begrip ontstaat 
wanneer belangen openlijk worden 
uitgesproken en gerespecteerd. 
Enkel door volledig transparant te zijn, 
kunnen goede resultaten worden 
behaald. Neem bijvoorbeeld de in 
oprichting zijnde ICT Response Board 
(IRB). De IRB is een publiek-privaat 
samenwerkingsverband dat bij groot-
schalige ICT-verstoring een situatie-
analyse maakt en indien nodig 
adviseert aan de verantwoordelijke 
crisisstructuur. De private partijen die 

hieraan deelnemen, onderkennen de 
verantwoordelijkheid richting de 
maatschappij, maar spreken ook uit 
dat zij verbonden zijn aan de belan-
gen van hun eigen bedrijf en sector. 
Om met verschillende belangen toch 
tot een advies te komen, wordt 
gewerkt met scenario’s. Het advies 
bestaat uit een aantal scenario’s met 
voor- en nadelen voor publieke en 
private partijen.

NCSC als gezamenlijke 
institutionele capaciteit
Met de aanstaande oprichting van het 
Nationaal Cyber Security Centrum 
wordt een gezamenlijke institutionele 
capaciteit gecreëerd. Publieke en pri-
vate partijen brengen hier informatie, 
kennis en inzicht bij elkaar, zodat 
ontwikkelingen, dreigingen en trends 
kunnen worden gevolgd en onder-
steuning kan worden geboden bij 
incidentafhandeling en crisisbesluit-
vorming. Op basis van wederzijds 
begrip wordt niet alleen sociaal (ver-
trouwen en begrip) en intellectueel 
(kennis en middelen) kapitaal gecre-
eerd, maar ook institutionele capaci-
teit. Hierbij wordt kennis gegenereerd 
door de sociale relaties met als gevolg 
een politiek kapitaal (capaciteit om 
gezamenlijk te acteren).9 Mits het 
goed georganiseerd is, zal de interactie 
tussen verschillende partijen leiden tot 
nieuwe inzichten met als gevolg ver-
sterking van de institutionele capaci-
teit (sociaal, intellectueel en politiek 
kapitaal). Het dient opgemerkt te wor-
den dat het team, dat zorg draagt voor 
de inrichting van het Nationaal Cyber 
Security Centrum, geen leden van 
de private sector heeft. Om tot een 
gezamenlijke institutionele capaciteit 

8 Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, maart/april 2011, pag. 64. 
9 Healey, P., Magalhaes, C. de, Madanipour, A., Pendelburry, J. (2003). Place, indentity and local politics: analysing initiatives in deliberative governance. In: M. Hajer and H. Wagenaar (eds.).
Deliberative Policy Analysis: understanding governance in the network society. Cambridge: Cambridge University Press, 33-60.
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te komen, is het van belang dat ook 
private partijen deelnemen.

Juiste intensiteit partnerschap
Uiteraard behoeft niet elk partner-
schap dezelfde intensiteit. Zo is voor 
de IRB besloten dat de vaste kern 
bestaat uit een voorzitter, een infor-
matiecoördinator en een secretaris. 
De experts zijn op basis van specifiek 
vereiste kennis afroepbaar. Voor de 
Cyber Security Raad en de samenwer-
kingsverbanden in het Nationaal 
Cyber Security Centrum is het belang-
rijk dat bij elke vorm van samenwer-
king de verwachtingen expliciet zijn 
gedeeld. De win-winsituatie en de 
bijdrage van elke partij dient helder 
te zijn. Afhankelijk van het vraagstuk 
is het aan te bevelen per partnerschap 
de intensiteit af te stemmen op het 
probleem dat moet worden opgelost. 
Niet elk probleem vraagt om dezelfde 
intensiteit van samenwerken. 
Bovendien is het niet efficiënt grootse 
partnerschappen op te tuigen, die 
voor het oplossen van het probleem 
niet nodig zijn.

Rol voor de Cyber Security 
Raad
De integrale publiek-private aanpak 
voor de veiligheid van een open en 
vrije digitale samenleving vraagt om 
continue aandacht voor de juiste vorm 
van samenwerking. Constant dient 
duidelijk te zijn waarom de samen-
werking is gezocht, welk gezamenlijk 
doel wordt nagestreefd en wie welke 
rol heeft. Wederzijds vertrouwen, 
afhankelijkheid en begrip zijn de basis 
voor het vormen van een gezamenlijk 
doel en een gezamenlijke aanpak. 
Niet elk probleem vraagt om dezelfde 
manier of dezelfde intensiteit van 
samenwerken. De Cyber Security 
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Raad dient hierin een belangrijke rol 
te spelen. 

Conclusie
Door PPS een belangrijk onderdeel 
van de cyberstrategie te maken, kiest 
Nederland een duidelijke positie. Nu 
is het zaak scherp neer te zetten hoe 
deze verbanden eruit komen te zien. 
Om succesvol te kunnen samenwer-
ken is het van belang dat de NCSS 
een publiek-private strategie is van de 
Cyber Security Raad en niet een stra-
tegie van de overheid. Dit vraagt om 
een nieuwe strategie, specifiek van de 
Cyber Security Raad. Hierbij dienen 
thema’s geïdentificeerd te worden, die 
zowel publieke als private partijen 
raken en waarvoor de partijen elkaar 
nodig hebben om het probleem aan te 
pakken. Het dient duidelijk te zijn 
wat de partijen gezamenlijk oppakken 
en wat niet. Voor elk deelonderwerp 
dient ook weer nagedacht te worden 
over de intensiteit van het partner-
schap. Welke intensiteit past het best 
bij welk probleem? Uitgangspunt zou 
moeten zijn dat duidelijk is waarom 
de partijen bij elkaar zitten. Met het 
waarborgen van deze aspecten in het 
samenwerkingsmodel van de NCSS 
zal het polderen in cyberland richting 
krijgen.




