
Weerbaarheid
Rotterdamse 
Haven

FERM, voor de haven
FERM. Geen afkorting, maar de Rotterdamse vertaling van 
resilience. Ze geven kennis en kunde om bedrijven digitaal 
weerbaar te maken, en inspireren ze om hier de goede stappen 
in te zetten. FERM verbindt online én offline om zo samen 
de digitale veiligheid van hun bedrijven en de havenstad te 
waarborgen. Ze willen klaar zijn om de kansen en uitdagingen 
van een digitale haven ten volle te benutten.

FERM activiteiten
FERM organiseert sinds 2016 meerdere keren per jaar een Port 
Cyber Café. In de periodieke FERM Port Cyber Cafés duiken 
ze samen met experts uit het vak in een informele setting 
dieper in een actueel onderwerp rond cybersecurity in het 
Rotterdamse Havengebied. 

Daarnaast informeert FERM de ondernemers in de haven via de 
nieuwsbrief en website over ontwikkelingen in cybersecurity, 
houden ze jaarlijks een grote cybercrisisoefening en is er een 
cybercrisisstructuur ingericht. 

FERM Rotterdam is onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma. Doel van het programma is het stimuleren van 
samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het verhogen van het bewustzijn met betrekking tot cyberrisico’s 
om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden.

Ontwikkeling FERM
In 2019 is er een ontwikkeling in gang gezet om te investeren 
in de weerbaarheid van de bedrijven in de Rotterdamse haven. 
Deze belangrijke ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt 
dankzij de subsidie vanuit het ministerie van Justitie en 
Veiligheid. 

De groei van bewustwording naar weerbaarheid verdient 
aandacht omdat veel ondernemers beperkte capaciteit hebben 
om de uitdaging alleen aan te gaan. FERM zet daarom in op 
training en opleiding, oefeningen en het actief verhogen van 
de weerbaarheid door de inzet van weerbaarheidsscans en 
daaropvolgende adviezen. 

Tot slot heeft FERM het onderling delen van dreigingsinformatie 
mogelijk gemaakt en worden deelnemende bedrijven voorzien 
van dreigingsinformatie uit geavanceerde bronnen. Deze 
informatie helpt de deelnemende partijen risico’s goed in 
te schatten en deze tijdig te adresseren. Tezamen vormen 
deze nieuwe diensten de basis van een goede en veilige 
samenwerking tussen de bedrijven in de Rotterdamse haven. 
Gezamenlijk zullen de bedrijven en (publieke) partners de 
ontwikkeling van FERM blijven voortzetten, ook ná 2020. Zo 
bieden we een blijvende bijdrage aan de weerbaarheid van de 
bedrijven in de Rotterdamse haven. 

Wil je meer weten over het subsidie- 
project van FERM? Kijk dan eens op de 
website https://ferm-rotterdam.nl/ of 
neem contact op via e-mail contact@
ferm-rotterdam.nl.

INTERESSE?

Deze factsheet is tot stand gekomen dankzij FERM 
© het CCV, maart 2020

https://ferm-rotterdam.nl/
mailto:contact%40ferm-rotterdam.nl?subject=
mailto:contact%40ferm-rotterdam.nl?subject=

