Staatssecretaris Knops spreekt met HSD
over veilige digitale overheid
Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht op 18 juni een
bezoek aan het Veiligheidscluster HSD. Met inachtneming van de 1.5 meter afstand, werd gesproken
over informatieveiligheid, innovatie en samenwerking in relatie tot de ‘Nederlandse digitale
samenleving en digitale overheid’, waarvoor zijn ministerie verantwoordelijk is. Een onderwerp dat
door de coronacrisis en het vele thuiswerken steeds belangrijker wordt. De delegatie van het ministerie
kreeg informatie over de publiek-private samenwerking binnen het netwerk van HSD en het
veiligheidsinnovatieprogramma Open Source Data Diode.
Open source
In lijn met de oproep van Knops in april 2020 om de Nederlandse overheid te stimuleren om overwegend
open source software te gebruiken, werd het HSD innovatieprogramma Open Source Data Diode belicht.
Dit is een initiatief van het Ministerie van Defensie en HSD Office in samenwerking met verschillende HSDpartners. Een datadiode is een apparaat (hardware & software) dat overdracht van gegevens in slechts
één richting mogelijk maakt. Datadiodes kunnen dus netwerken en systemen beschermen tegen externe
cyberdreigingen.
Samenwerking
Marcel Smits van innovatiecentrum FRONT legde uit dat datadiodes bij de start van het programma nog
alleen gericht waren op het hoog gerubriceerde domein. “Door een betaalbare open source datadiode te
ontwikkelen, willen we de markt verbreden en de digitale veiligheid van onze samenleving verbeteren.
Daardoor kunnen in de toekomst ook (lokale) overheden, bedrijven en mensen thuis deze technologie
gebruiken. Gertie Arts, strategisch adviseur ‘resilience’ bij Defensie: “Samenwerking met partners als HSD,
BZK, start-ups en het bedrijfsleven biedt nieuwe kansen om met open source innovaties de
cyberveiligheid in Nederland sneller te vergroten.”
Daarnaast werd gesproken over de rol van de digitale overheid. In dit kader sprak Pieter Jansen (CEO van
Cybersprint) over zijn activiteiten binnen Tech Tegen Corona. Een initiatief waarin Nederlandse tech- en
securitybedrijven gratis hulp bieden aan de overheid en de zorg in de strijd tegen corona.

