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Security

OZON 2018:
een grootscheepse cybercrisisoefening

Matto Fransen is security manager bij
het CIT. Met deze functie probeert de
RUG het ‘security bewustzijn’ bij de
gebruikers van de universitaire ICTvoorzieningen te bevorderen.
Realistisch scenario
De RUG deed mee aan OZON 2018 om te oefenen in het omgaan met zo’n grootschalige crisis,
en om te zien in hoeverre we op een dergelijke
situatie zijn voorbereid. Kloppen de protocollen nog, weet iedereen zijn rol en zijn de interne
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crisisoefening waar veel Nederlandse universi-

tie het crisisprotocol te activeren.
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zelf deed aan de oefening mee en bootste intern
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te gebeuren. Binnen de universiteit was alleen

worden een aantal verbeterpunten doorgevoerd,

bekend op welke dagen de oefening plaatsvond,

die tijdens de oefening naar voren zijn gekomen.

Ook binnen het CIT stond de druk er goed
op. Een phishingmail-aanval werd gebruikt

maar verder waren geen gegevens vrijgegeven.

Gevaar van phishingmail

om inloggegevens van RUG-medewerkers te
achterhalen, vervolgens werden die gegevens

Oefeningen zijn heel belangrijk. Iedereen kent

Wat ook tijdens de oefening weer opnieuw
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Blijf daarom waakzaam en wees voorzichtig met

emergency response team van de universiteit)

we zo afhankelijk van de digitale systemen, dat

het klikken op linkjes in mailtjes... <

een cybercalamiteit grote gevolgen voor het
functioneren van de organisatie kan hebben
en de universiteit onderkent daarom ook het
belang van cybercrisisoefeningen.
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