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Nederland mist regie 
bij security

Samenwerking en informatiedeling zijn cruciaal om tot echte security te 
komen. Nergens werd dat zo duidelijk als bij de Olympische Spelen in 
Londen in 2012. Deze vormden dan ook de rode draad tijdens de UK-NL 
Security Dialogue op 6 maart in Den Haag. Nicole Weidema *

Het is nooit goed als je ‘s mor-
gens om kwart voor vijf wordt 
gebeld. Zeker niet op D-Day, 

de dag van de grootse opening van de 
Olympische Spelen. Oliver Hoare, des-
tijds hoofd van Olympic Assurance & 
Cyber Security, wist dan ook dat zijn 
dag niet zo zou verlopen als hij had ge-
hoopt. In alle vroegte kreeg hij te horen 
dat iemand probeerde een cyberaanval 
te plegen op de elektriciteitsvoorziening 
van de openingsceremonie. Gelukkig 
was het een scenario dat in de aanloop 
naar de spelen vijf keer was geoefend. 
‘We hebben de hele centrale offline ge-
haald. Een paar honderd technici en 
ingenieurs hebben alles met de hand 
bediend.’
Hoare spreekt van een cyberbingo; 
voorafgaand aan het evenement waren 
er 21 risico’s vastgesteld. ‘Twaalf daar-
van zijn ook gebeurd. Maar er vond 
geen enkel incident plaats dat niet op 
onze lijst stond.’
Voorbereiding is dus een groot goed, 
wil Hoare maar zeggen. Cybercrimina-
liteit is een hot topic, zo merkt hij ook. 
‘Door de alomtegenwoordigheid van 
het internet – het raakt ieders leven – 
zijn er echte, wereldwijde gevaren. Een 
aanvaller hoeft niet in je land te zijn, 

hij hoeft helemaal niet in de buurt te 
zijn. De term cyber is relatief nieuw en 
niet goed gedefinieerd en dat maakt het 
voor veel mensen eng. Maar je moet 
het niet groter maken dan het is. Tech-
nologie geeft ons ook de mogelijkheid 
om misdaad te bestrijden.’

Om tot echte veiligheid te komen moe-
ten overheidsinstanties hun angst om 
met commerciële partijen samen te 
werken overboord zetten, zegt Hoare. 

‘Als het gaat om het cyberdomein is het 
belangrijk dat je samenwerkt met part-
ners, kennis deelt en collectief werkt 
aan beveiliging. Misschien nog wel 
meer dan bij terrorisme. Het is abso-
luut noodzakelijk om commerciële be-
drijven te betrekken.’

Samenwerking
Ook Rob de Wijk, directeur van The 
Hague Security Delta (HSD), noemt 
cybercrime een van de grote veilig-
heidsuitdagingen van dit moment. De 

samenwerking waar Hoare zo’n voor-
stander van is, is in HSD een feit. De 
partners in het netwerk zijn bedrijven, 
overheden en kenniscentra die zich 
allen bezighouden met security. Door 
het ontwikkelen van kennis en inno-
vatieve oplossingen willen de partners 
oplossingen vinden voor veiligheids-
vraagstukken en economische ont-
wikkeling. Een van de methodes die 
hiervoor wordt ingezet is een Cyber 
Security Academy, die dit jaar van 

start gaat. ‘Er zijn te weinig hackers 
die de overstap naar security willen 
maken. Je kunt zeggen dat we onze ei-
gen hackers moeten opleiden’, aldus 
De Wijk.
Nederland heeft nog grote slagen te 
maken als het gaat om security, zegt De 
Wijk. ‘In Nederland zijn we heel goed 
in het ontwikkelen van plannen en het 
voeren van discussies. We weten wat de 
oplossing is. Maar daarna verzandt het 
in een machtsstrijd, in competenties en 
verantwoordelijkheden.’

‘Door de alomtegenwoordigheid van het 
internet zijn er wereldwijde gevaren’
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Engeland biedt in een aantal opzichten 
een goed voorbeeld volgens De Wijk. 
‘De Britten hebben veel geleerd van ter-
rorisme. Zij weten dat je heel snel moet 
handelen en dat de verantwoordelijk-
heid in handen moet zijn van een pro-
fessional. De Britten schuiven daarom 
de politie naar voren bij een calamiteit. 
In Nederland is de burgemeester de cri-
sisbeheerder. Maar een enkele uitzon-
dering nagelaten is een bestuurder hier 
niet voor geëquipeerd.’

Commandostructuur
Met de succesvol verlopen Olympische 
Spelen hebben de Britten de lat hoog 
gelegd voor vakgenoten. Chris Allison, 
vorig jaar National Olympic Security 
Coordinator, vindt dat de commandos-
tructuur altijd duidelijk moet zijn. Ie-
dereen moet weten wie de beslissingen 
neemt. In het geval van de Olympische 
Spelen was hij dat. ‘Ik wist zeker dat als 
ik zou zeggen dat iedereen naar rechts 
moest springen, iedereen dat dan ook 
zonder vragen zou doen.’
Teamwork, communicatie en samen-
werking zijn volgens hem onmisbaar. 

Tijdens de Olympische Spelen werkte 
de politie nauw samen met het leger, 
maar ook met private beveiligingsbe-
drijven. ‘De politie was al druk genoeg. 
Onze agenten hadden geen tijd om ook 
nog op drukke punten te staan om 
mensen de weg te wijzen.’

Toch was juist de interactie met het pu-
bliek enorm belangrijk. Allison vertelt 
over motoragenten die high fives uitwis-
selden met enthousiaste omstanders. 
‘Het was belangrijk om de juiste mindset 
te hebben. De focus lag op atleten en 
toeschouwers, niet op security.’ Minder 
enthousiaste burgers en actiegroepen 
kregen te horen dat ze het recht hadden 
op demonstreren, maar niet op het ver-
storen van de activiteiten.

Marktfalen
In Nederland ontbreekt het aan de regie 
om een goed security innovatiebeleid te 
voeren, zegt Adrian Smits, business deve-
lopment director bij Thales. ‘De wijze 
waarop de overheid zich laat ondersteu-
nen door nuttige en nieuwe technologie 
is marginaal. Er is sprake van marktfa-

len. We weten allemaal dat er heel veel 
technologie beschikbaar is, maar het 
lukt niet om het te implementeren. Er 
wordt heel ongeorganiseerd geïnvesteerd, 
en initiatieven bloeden in veel gevallen 
al weer dood voordat ze volwassen zijn.’

Operationeel security management ge-
beurt op veel meer locaties dan de tien 
meldkamers waar de overheid het over 
heeft, stelt Smits. ‘Er zijn in Nederland 
talloze meldkamers waar processen bin-
nen en buiten de openbare ruimte wor-
den gemonitord: bij KLM, de luchtver-
keersleiding, KPN. Maar het lijkt wel 
alsof alles alleen maar wordt toegespitst 
op die tien meldkamers van de hulp-
diensten.’
Als de rijksoverheid geen voortrekkers-
rol neemt om tot integraal beleid te ko-
men, dan moet die taak volgens Smits 
worden neergelegd bij een bestuurlijke 
omgeving waar die ambitie wel bestaat 
en moet er een beroep worden gedaan 
op het zelforganiserend vermogen van 
het securityveld. HSD is daar volgens 
hem een goed voorbeeld van. Hij 
noemt netcentrisch werken belangrijk. 
‘Je hoeft niet van dezelfde organisatie 
te zijn om informatie te delen.’

Open source
Voor de politie werkt Peter de Beijer, op-
richter van Internet Research Network 
(iRN) aan het delen van informatie, 
innovatie en kennis. Hoewel opspo-
ringsinformatie niet door vreemde 
ogen mag worden bekeken, kan er wel 
degelijk worden samengewerkt, zegt hij. 
‘Alles wat wij ontwikkelen is gebaseerd 
op open source software. Dat maakt 
het iRN transparant. We laten alles en 
iedereen zien wat we maken en werken 
ook veel samen met externe partijen 
zoals de Radboud Universiteit.’

De mate waarin de politie en andere 
overheidsdiensten de beschikbare iRN 
technologie omarmt, groeit gestaag. In 
2006 telde iRN zeventig gebruikers, nu 
zijn dat er zevenduizend. ‘De politie is 
een 24-uurs bedrijf dat de maatschap-
pelijke ontwikkelingen volgt, zij het 
met enige vertraging. Daarin moet je 
investeren.’ «

* Nicole Weidema is journalist bij  
   Vakmedianet

Oliver Hoare: ‘Als het gaat om het cyberdomein is het belangrijk dat je samenwerkt 
met partners.’


