
 “het krijgt nog te weinig aandacht”, 
vertelt Hudson Cybertec oprichter 
en managing director Marcel Jutte. 
“In de jaren negentig was er nog niet 

de behoefte om operationele technologie te 
beschermen, omdat deze systemen geen ver-
binding met de buitenwereld hadden. Maar nu 
de industrie steeds digitaler wordt, wordt ook 
het bewustzijn groter”. Jutte zit al 35 jaar in de 
industriële automatisering. Volgens hem 
zorgt het gebrek aan kennis en bewustzijn voor grote risico’s. “Met een druk 
op de knop kun je complete processen platleggen.” 

Dat verandert nu. Mede dankzij internationale standaarden, en ook dankzij 
de overheid. Zo wordt bij aanbestedingen steeds meer naar cybersecurity 
gevraagd. Hoe Hudson Cybertec bedrijven daarbij helpt? “We beginnen met 
een nulmeting. Van daaruit kunnen we zien welke maatregelen een bedrijf 
moet nemen”, legt Jutte uit. De nulmeting bestaat uit een grondig onderzoek. 
De oprichter vertelt dat ze bijvoorbeeld de beleidstukken opvragen en inter-
views doen: “We spreken mensen uit alle lagen, van receptioniste tot IT- 
manager om een goed beeld van de organisatie te krijgen.” De experts kijken 
vooral naar het samenspel van techniek, beleid en mens. “Die drie elementen 
moeten in balans zijn”, aldus de directeur. “Elk bedrijf heeft namelijk een 
eigen cultuur, een eigen jargon en natuurlijk eigen apparatuur.” 

Daarnaast geeft het Haagse bedrijf ook trainingen. Er is met name veel 
 behoefte aan het opdoen van kennis van de internationale cybersecurity 
standaard voor de OT, de IEC 62443. De oprichter noemt als voorbeeld dat je 
in de OT-sector niet zomaar updates kunt uitvoeren zoals een IT’er dat doet 
bij een pc of server. “Het kan goed zijn dat de patches die uitkomen dan niet 
meer compatibel zijn met de andere systemen, waardoor bepaalde processen 
mogelijk niet meer naar behoren functioneren.” Hij legt uit dat daarom alles 
van tevoren goed getest moet worden. “We werken zelf actief mee aan de 
ontwikkeling van de internationale standaard, daardoor zitten we er heel 
dicht op en worden we gezien als expert op het gebied van cybersecurity voor 
de industriële automatisering & controle systemen”, aldus de directeur. 

Ook in Duitsland is veel behoefte aan trainingen. Jutte zag daar in de loop der 
jaren echter veel veranderen. Zo was dertig jaar geleden Duits bijvoorbeeld 
nog de voertaal. “Maar tegenwoordig overheerst Engels in zowel het IT als het 
OT-domein en je ziet dat deze taal het ook in de Duitse sector wint”,  aldus Jutte. 

EINE INTELLIGENTE FABRIK 
IST EINE SICHERE FABRIK

Sauberes Trinkwasser? Wird automatisiert 
bereitgestellt – genauso wie vieles in der 
Daseinsfürsorge. Die Anlagen werden 
immer intelligenter und sind zunehmend 
mit dem Internet verbunden. Und genau 
hier lauert Gefahr. Wie verhindern wir, 
dass sich Hacker unerlaubt Zugang ver-
schaffen? Und wie können wir Schwach-
stellen schnell erkennen? Das niederländi-
sche Unternehmen Hudson Cybertec, 
Spezialist für den Schutz von Betriebs-
technik, unterstützt Regierungen und 
Konzerne bei der Sicherung digitaler 
Infrastrukturen. 

„Cyber Security wird immer noch zu 
 wenig beachtet“, sagt Gründer und 
 Geschäftsführer Marcel Jutte. Seit 
35  Jahren ist er in der industriellen 
 Automatisierung tätig und weiß, dass der 
Mangel an Wissen und Bewusstsein für 
große Risiken sorgt. „Hacker können mit 
einem Knopfdruck ganze Prozesse zum 
Stillstand bringen.“ 

Dank internationaler Normen wird Cyber 
Security in der Geschäftswelt zunehmend 
gefordert. Hudson Cybertec hilft Unter-
nehmen dabei, die neuen Regeln umzuset-
zen. „Schritt Nummer eins ist die Basis-
messung“, erklärt Jutte. „Dabei sprechen 
wir unter anderem mit Mitarbeitern aller 
Ebenen, um uns ein gutes Bild von der 
Organisation zu machen.“ Worauf die 
Experten achten? Auf das Zusammenspiel 
von Technik, Politik und Menschen. „Diese 
drei Elemente müssen im Gleichgewicht 
sein“, so Jutte. 

EEN SLIMME FABRIEK 
IS EEN BEVEILIGDE 

FABRIEK

Schoon drinkwater en veel van onze andere eerste levensbehoeften krijgen we  aangereikt 
door geautomatiseerde processen. De installaties hiervoor zijn steeds vaker gekoppeld 
aan het internet en worden steeds slimmer. Daar zit ook het gevaar. Hoe voorkom je dat 
hackers toegang krijgen tot de installaties en hoe detecteer je snel kwetsbaarheden of 
systeemfouten? Het Nederlandse Hudson Cybertec is gespecialiseerd in cybersecurity 
voor Operationele Technologie (OT). Zij ondersteunen overheden en grote bedrijven 

bij het beveiligen van vitale digitale infrastructuren. 
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“Natuurlijk is het ook zo dat de huidige generatie veel beter  Engels spreekt.” 
Maar hij zag ook verandering in de manier van werken. “Toen ik in het verle-
den veel met Siemens apparatuur werkte, moest alles veelvuldig getest wor-
den alvorens het op de markt kwam”, vertelt hij. “De technologische ontwik-
kelingen gaan nu echter zo snel, dat je achter het net vist als je nog steeds op 
die manier te werkt gaat.” 

Hudson Cybertec doet echter meer dan alleen trainingen geven in Duitsland. 
Ze werken ook samen met de oosterburen. Samen met de Duitse ontwikkelaar 
Rhebo uit Leipzig heeft Hudson Cybertec een systeem op de markt gezet 
waarmee je de kwetsbaarheden en aanvallen snel kunt detecteren maar ook 
kan monitoren in hoeverre je installatie afwijkt van de huidige normen. Jutte: 
“De installaties die je wilt monitoren zijn vaak erg complex, maar met de 
dashboards van OT Insight zien medewerkers alleen de delen die voor hun 
van belang zijn. Je wilt namelijk niet eerst door veel schermen moeten blade-
ren om te komen tot waar je werkelijk naar op zoek bent.” Daarnaast laat deze 
oplossing ook zien of de beveiliging aan wet- en regelgeving voldoet. “Deze 
wordt constant aangescherpt, zowel in Nederland als in Duitsland”, legt Jutte 
uit, die overigens deel uit maakt van het expertboard van het nationaal 
 cybersecurity centrum van Ministerie van Justitie en Veiligheid. “Een goede 
ontwikkeling want we hebben te maken met toenemende dreigingen, zoals 
spionage en gijzelsoftware. Zo geldt er sinds twee jaar, naast de al bestaande 
meldplicht, nu ook een zorgplicht.” Hij vertelt dat er daarnaast in steeds 
hogere mate wordt gekeken naar ketenaansprakelijkheid. Behalve de eind-
producent  zullen ook de toeleveranciers steeds meer aan moeten tonen dat 
ze cyber veilige producten en diensten leveren. 

De band met Duitsland is er dus al sinds enige tijd. Maar om meer uit de 
Duitse markt te halen, deed Hudson Cybertec in 2019 mee aan het Duitsland-
traject van de gemeente Den Haag in samenwerking met de Duits-Nederlandse 
Handelskamer. “We hebben daar veel geleerd over cultuur en over do’s-and-
don’ts”, vertelt de cybersecurityexpert. “Tijdens dit project zijn we in contact 
gekomen met Duitse partners en kunnen we ons nog beter op de Duitse 
markt richten. Daarnaast gaan we in oktober mee met een handelsmissie 
naar Zuid-Duitsland.” Onder andere in de hightech maakindustrie, proces-
industrie maar zeker ook de vitale infrastructuur, ligt volgens Jutte nog 
genoeg potentieel in Duitsland. 

Hudson Cybertec bietet daher Schulungen 
an, auch für die internationale Cybersicher-
heitsnorm IEC 62443, an deren Entwick-
lung das Unternehmen beteiligt war. 
„Dadurch gelten wir als Experte auf dem 
Gebiet der Cybersicherheit für industrielle 
Automatisierungs- und Steuerungssysteme“, 
sagt der Gründer. Gemeinsam mit 
 Entwickler Rhebo aus Leipzig haben die 
Niederländer außerdem ein System auf 
den Markt gebracht, mit dem Schwach-
stellen und Angriffe schnell erkannt 
 werden. Und nicht nur das: „Auf unserem 
Dashboard sehen die Mitarbeiter auch 
sofort, ob die aktuellen Sicherheitsmaß-
nahmen den sich ständig ändernden Geset-
zen und Vorschriften entsprechen.“ 
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