
Resultaten
Met Cyberchef zijn de volgende resultaten geboekt:
• Verbinding onderwijs met de beroepspraktijk;
• Aankomend IT-talent is met het Cyberchef 

onderwijsprogramma (gastlessen georganiseerd door 
cybersecurityspecialisten) voorbereid op hun toekomst als 
IT-professionals;

• 50 IT-studenten voorzien van een concrete en realistische 
cybersecurity opdracht;

• 18 cybersecurityprofessionals coachten de IT-studenten 
tijdens de uitvoering van Cyberchef;

• 32 ondernemers inzicht gegeven in hun cybersecurity met 
daarbij concrete adviezen hoe die te verbeteren;

• Een in de praktijk werkbaar concept dat eenvoudig is toe 
te passen in andere gemeenten.

Probleem
Ondernemers krijgen steeds vaker te maken met digitale 
criminaliteit. Jaarlijks wordt ongeveer 1 op de 5 ondernemers 
slachtoffer van cybercrime. Denk daarbij aan phishingmailtjes, 
oplichting via het internet of erger: gijzelsoftware en andere 
malware. De schade is groot; niet alleen kunnen ondernemers 
kostbare data verliezen, ook imagoschade en ernstige 
financiële schade kunnen een gevolg zijn. De oorzaken 
daarvan liggen vooral in het ontbreken van relatief eenvoudige 
digitale beveiligingsmaatregelen zoals sterke wachtwoorden, 
beveiliging van websites en e-mailverkeer, back-ups en 
protocollen. Daarnaast is digitaal onveilig gedrag ook een 
belangrijke oorzaak. Digitale veiligheid is niet bepaald iets 
waar ondernemers dagelijks mee bezig willen zijn. Computers 
en ICT-systemen moeten gewoon werken, zonder dat daar al te 
veel aandacht aan hoeft te worden besteed. Logisch ook, want 
het gaat de ondernemers vooral om hun corebusiness. Echter, 
een lek in de digitale 
veiligheid kan
de corebusiness 
(langdurig) verstoren, 
met grote financiële 
gevolgen. 

Aanpak
Met het cyberproject 
Cyberchef schudt de gemeente Amersfoort ondernemers even 
flink digitaal wakker. Tegelijkertijd worden de ondernemers van 
een concreet handelingsperspectief voorzien zodat zij zichzelf 
of met hulp beter kunnen beschermen tegen de digitale 
risico’s die zij lopen. Dat doet de gemeente Amersfoort door 
IT-studenten van het ROC Midden-Nederland (opleiding IT 
Systems & Security) te koppelen aan ondernemers die zich voor 
Cyberchef hebben aangemeld. Zij worden daarin gecoacht door 
cybersecurityprofessionals uit de praktijk. Deze ondernemers 
worden digitaal stevig onder de loep genomen met behulp van 
een cybersecurityscan die ontwikkeld is door ethical hackers 
en securityspecialisten. Naast dat dit de ondernemers concreet 
helpt bij het verbeteren van hun cybersecurity, biedt het de IT-
studenten een mooie leerervaring. 

Met het project Cyberchef helpen IT-studenten van ROC Midden-Nederland campus Amersfoort ondernemers bij het in kaart 
brengen van hun cybersecurity. Het is de bedoeling dat de ondernemers vervolgens zelf of met hulp hun cybersecurity kunnen 
verhogen. In 2021 deden 32 ondernemers uit Amersfoort mee met Cyberchef.
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Meer informatie
Dit project behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid 
Cybercrime en staat vermeld in de CCV-database lokale 
cyberprojecten. 

Bekijk de video van dit project op YouTube. Is dit project 
ook iets voor jouw gemeente? Neem contact op met de 
gemeente Amersfoort, Anthonie Drenth, projectmanager 
digitale weerbaarheid, ar.drenth@amersfoort.nl.

Tips
Cyberchef is uitermate geschikt om ondernemers op weg te 
helpen om hun digitale veiligheid te verbeteren. Toch komt er 
meer bij kijken dan het uitvoeren van een cybersecurityscan. De 
volgende tips kunnen helpen als je van plan bent om Cyberchef 
te adopteren:
• Betrek een lokale IT-opleiding bij Cyberchef. Dat kan een 

wo, hbo of mbo onderwijsinstelling zijn. Er is een grote 
kans dat zij Cyberchef goed kunnen inpassen in hun 
onderwijsaanbod;

• Stel een projectteam samen waarin rollen en 
verantwoordelijkheden duidelijk worden verdeeld en 
waarin de scope van het project goed wordt uitgedacht;

• Betrek de IT-studenten bij het vormgeven van Cyberchef. 
Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van de scan, het 
werven van ondernemers of promotiedoeleinden;

• Betrek lokale IT-professionals bij het vormgeven van 
Cyberchef. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van de 
scan, het aanbieden van gastlessen of het coachen van de 
IT-studenten tijdens de uitvoering;

• Denk goed na over de reikwijdte van de cybersecurityscan. 
De scan moet goed aansluiten bij wat de IT-studenten 
kennen en kunnen en daarnaast moet de scan vooral 
inventariserend van aard zijn. Belangrijk hierbij is dat goed 
duidelijk wordt dat IT-studenten geen aanpassingen of 
wijzigingen in de systemen mogen aanbrengen (ook niet 
op verzoek). Dit om te voorkomen dat er schade aan de 
IT-systemen ontstaat. 

• Stel een overeenkomst op tussen ondernemer, 
onderwijsinstelling en student. Hier worden regels 
opgenomen inzake vertrouwelijkheid, privacy en wat te 
doen als er iets stuk gaat. 

• Maak bij het werven van ondernemers gebruik van de 
reeds bestaande netwerken: bedrijvenverenigingen, 
ondernemersverenigingen, Keurmerk Veilig Ondernemen, 
Business Teams etc.

Vervolg
Cyberchef zal volgend studiejaar (2021-2022) worden 
gecontinueerd. ROC Midden-Nederland (campus Amersfoort) 
onderzoekt verdere integratie van Cyberchef in hun 
onderwijsprogramma. 
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