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AMBASSADEUR

CYRA® is ontstaan uit een samenwerking tussen 
Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport, ASML en TÜV Nederland
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Havengebied Rotterdam

• Aandacht voor fysieke veiligheid (Safety) zit in het 
haven DNA

• Drivers:

• Wetgeving

• Aansprakelijkheid

• Continuïteit

• Aandacht voor digitale veiligheid (Security) gaat naar 
hetzelfde niveau:

• Drivers:

• Aansprakelijkheid

• Continuïteit

• Ketenverantwoordelijkheid

• Wetgeving (NIS2)
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NIS2: 
de game changer?

WAT?

• NIS2 zorgt voor urgentie en draagvlak
• Voor corperate en MKB, profit & non profit
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HOE?

• Aantal organisaties neemt toe
• Extra branches en meer verantwoordelijkheid

• Eigen organisatie én de supply chain
• Samenwerking zorgt voor maximaal effect

• Corperates, MKB, overheid 
• De lat hoeft niet overal even hoog te liggen
• NIS2 kan leiden tot meer cyberweerbaarheid

• Toegevoegde waarde in plaats van dwang



WAT IS CYRA®:
WAT?

• Een onafhankelijk framework voor informatiebeveiliging en 
privacy-maatregelen

• Gebaseerd op internationale normen zoals ISO 27001:2017 
en ISO 27701:2019

• Handelingsperspectief voor de ondernemer 
• Schaalbaar voor MKB; met groei naar ISO-certificering
• Focus nu op IT/privacy maar OT is volgende stap

• Selfassesment voor inzicht huidige en gewenste situatie
• Optionele certificering leidt tot bevestiging en vertrouwen 

in een keten.
• Benchmark data geeft inzicht in eigen situatie ten 

opzichte van branchegenoten
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Praktisch



De uitdaging:
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De uitdaging:
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WAT IS CYRA®?
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Voor wie is 
CYRA®?

Voor de ondernemer

• Waar sta ik en hoe kan ik groeien?
• Werken aan cyberweerbaarheid
• Benchmark ten opzichte van sector

• Cyberweerbaarheid zorgt voor continuïteit
• Commerciële druk
• Vooruitlopend op wet- en regelgeving

• CYRA als verlengstuk van het eigen toezicht

• CYRA zorgt voor branche specifieke inzichten 
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Binnen de keten

Toezichthouders

Branche organisaties



Vragen?

v.schijven@tuv.nl 


